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Edição Digital Social
especial de sábado
mostra quem é
destaque na mídia,
pelas bandas de
cá e de lá. Reúna
sua família, leia,
compartilhe,
se puder
mantenha o
distanciamento,
saindo de casa
- cuide-se.
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APRESENTAÇÃO
UMA EDIÇÃO EXTRA

por Luciana Maximo
A edição deste sábado é muito especial, não vamos destacar pandemia, dor, crise e dificuldades.
A maioria de nós já sente na pele todos os dias.
Sabemos que o mundo não para e as pessoas
vivem, trabalham, realizam, perdem, ganham, são
felizes a sua maneira.
Uns amam cuidar de animais, outros se dedicam
a ensinar, enquanto muitos preferem cuidar de
idosos, doentes, quantos se dedicam ao campo,
a propriedade, e os que se lançam no mar vão
em busca de peixes, há quem se entrega ao comércio, ao transporte, as estradas, a segurança, a
suas empresas, a política, e os que estão dando a
própria vida par cuidar de vidas. Todos sujeitos de
uma mesma sociedade. Que rir, comemora,
chora. Vive momentos.
E, muitos destes
momentos nós vamos
mostrar na edição digital de todo sábado.
Esta em especial traz
matérias positivas,
mostra o lado belo da
vida, da sociedade e
tem a pretensão de
trazer a você mais uma
oportunidade de leitura
e entretenimento.
Em destaque a história de sucesso da
empresária Derliana e
Fabiano, o casal que
tem gerado renda a
diversos funcionários
em três municípios no
ramo de farmácia. Eles
que estão à frente da
DrogaLIDER.
Vamos também contar a história linda de
Renan e Karina que foram para a França para
mudar de vida, quando
muitos duvidaram que
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eles dariam a volta por cima. Renovaram os votos
na Torre Eiffel em Paris.
Outra história linda é da vereadora Lari
Camponesa, de Rio Novo do Sul, ela que ama o
campo, é assumida transexual e tem o amor da
família como suporte para o dia-a-dia. Veja esta
e outros flashes.
A próxima edição podemos contar a sua história, registrar o seu momento e compartilhar com
o mundo.
Tenha um final de semana protegido, continue
se cuidando e respeitando os profissionais da
saúde que tem se dedicado a cuidar dos nossos.
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SUOR E DETERMINAÇÃO

QUATRO FARMÁCIAS
EM 5 ANOS - DE PERFUMISTA
A PROPRIETÁRIA

“O senhor falou comigo através de um
louvor que Ele ia mudar a minha vida, a
minha história. Através deste louvor eu fui
entendendo realmente o que o Senhor tinha
para mim. Quando o senhor falou comigo eu
não imaginava que ia ser algo assim”
por Luciana Maximo

O

ano para Derliana da Silva Viana Bessa
foi um divisor de águas, literalmente.
Ela era funcionária de uma farmácia em
Piúma, onde atuava como perfumista.
Mas, a curiosidade transformou a história da empresária

que hoje ao lado do esposo Fabiano Siqueira inauguram
a 4ª Farmácia.
Para entender o sucesso da empreendedora que
em 2010 era perfumista, no final daquele ano se torna
sócia da DrogaLIDER, no centro, três anos depois inaugura em Ubu/Anchieta a sua primeira filial, e em 2020,
logo depois da enchente de 17 de janeiro a segunda
filial, em Iconha e agora inaugura a maior Farmácia de
Piúma, na Avenida Beira Rio, bairro Acaiaca, ao lado do
Supermercado Bom Sabor.
Empreendedora nata e muito curiosa, Derliana
aprendeu tudo dentro da farmácia, fez o curso de aplicações injetáveis e hoje comanda quatro drogarias. “Tudo
eu tinha curiosidade. Eu observava os atendimentos,
meu colega atendia e eu queria aprender - entender,
por que xarope adulto era de 8 em 8 horas. Comecei no
setor de perfuraria e me encantei com o universo
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farmacêutico. Aprendi aos poucos tudo”.
Ao Jornal Derliana contou emocionada como sua
trajetória mudou completamente. Era uma quinta-feira
quando ela ouviu a voz de Deus que dizia para que ela
ouvisse um louvor. “Eu estava limpando a perfumaria e
o Senhor falou pra mim: ‘pega o seu celular. Eu peguei o
aparelho e Ele pediu que eu colocasse um louvor. _Mas
se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua
história... o Senhor foi falando comigo através daquele
louvor. Na sexta encontrei com uma irmã, uma senhora
que eu não a conhecia, para falar a verdade, eu nunca
tinha visto ela na minha vida e ela olhou pra mim e começou a falar que Deus ia mudar a minha vida, e não
seria da água para o vinho, seria da água para a luz,
ela falou e eu recebi e disse, amém. No sábado meu
esposo veio aqui, onde hoje estamos na DrogaLIDER e
me disse comprei a sociedade do nosso amigo D’Júlio.
Fiquei sócia da minha sobrinha. Até sábado eu estava
na perfumaria e no domingo, eu era sócia da farmácia”,
relembrou.
Foram quase três anos que Derliana ficou sócia da
sobrinha, depois comprou a parte dela e passou a ser a
proprietária. “Meu marido sempre junto, se eu estou aqui,
ele está na farmácia de Ubu, e assim, sucessivamente”.
A empresária conta com alegria que a Farmácia
recém inaugurada na Avenida Beira Rio nasceu depois
de demolirem uma casa velha. “É mais uma oportunidade
que o Senhor nos deu. A Farmácia de Ubu é a nossa
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casa que vendemos no Piúminas e com o dinheiro
que fomos juntando compramos a casinha velha ali
na Beira Rio e dali nós construímos aquela farmácia”.
Derliana e Fabiano Siqueira Bessa trabalham
juntos todos os dias. Ela conta que chega a ficar 15
horas de pé, que não teve tempo de curtir a gestação
da Agatha, até quatro dias antes do parto trabalhou.
Mas, sem fé e amor, nada acontece. “Em meio a esta
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crise toda eu posso dizer que nós vivemos pela fé.
O meu esposo é o meu grande parceiro. Quando ele
entrou para a Farmácia não sabia nada. O sucesso
depende de suor e determinação. No meio disso
tem um bebê, um casamento e muitos funcionários.
O meu agradecimento primeiramente é a Deus, depois ao meu esposo e minha equipe que está junto
comigo. Eu não conseguiria sem eles.

QUER CONTAR
SUA HISTÓRIA
e sair na mídia?

Entre em contato: (28)
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EDIÇÃO DIGITAL SOCIAL, todo sábado!

CUIDE-SE! JUNTOS
PODEMOS BARRAR
A COVID-19
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AOS PÉS DA

TORRE EIFFIL
da Redação

K

arina Taylor de Almeida e Renan Taylor renovaram os votos no último dia 13 aos pés da Torre
Eiffil. Um casamento de cinema. O sonho de
Karina era se vestir de noiva, segurar o buquê
de flores, como os casamentos de novela. E não é que Renan
a surpreendeu. Alugou uma Limosine, contratou um fotógrafo,
e com a ajuda de uma amiga de Karina francesa combinaram
como seria o momento glorioso.
O casal que roubou a cena na Torre Eiffil é de Piúma,
são primos sem terceiro grau. Eles se mudaram para a
França em 2018 para mudar de vida. “Eu sabia que o sonho
da minha esposa era se casar vestida de noiva, e devido
as condições não pude fazer no Brasil. Com ajuda de uma
amiga de Karina daqui, decidi fazer uma renovação de

votos, tudo surpresa. A amiga dela disse que um fotógrafo
estava precisando de uma pessoa para ensaio fotográfico e
pagaria por isso, a pessoa deveria estar disposta a se vestir
de noiva e tirar fotos na Torre Eiffel. Só que ela não imaginava
que lá estaria eu a sua espera. Foi emocionante, tudo gravado, desde o nosso encontro, até a chegada da Limosine,
contratada. Estamos muito felizes com a renovação de votos.
Muito em breve, queremos voltar a Piúma, rever a família e
amigos, muitas saudades dessa Piúma”.
Karina e Renan estão casados há 17 anos, e vivem juntos
há 19, tem três filhos: Breno, 17 anos, Tiago,11 anos e Miguel
6 de anos.
Renan é filho de Eliana Taylor e Reginaldo Gonçalves,
Karina é filha de Maria Celeste Paiva Nunes e Sebastião Taylor,
conhecido como Tiãozinho. Em Piúma era proprietário da
Taylor Refrigeração.
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TRANSEXUAL

VOZ DO

CAMPO
Lari Camponesa vai defender o povo do
campo na Câmara de Rio Novo do Sul

Por Luciana Maximo

I

magina uma mulher linda, simples, de um carisma
incrível, fina, elegantérrima. Agora imagina tudo isto
em um salto alto e um vestidão, e paralelo a estas
cenas, imagina esta mesma mulher tirando leite em
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PIÚMA - ES

vacas, cuidando de porcos e gado de corte no pasto. Pois
bem, ela é de verdade, do tipo que “para” os homens na
rua quando passa. Lari Bortolote Marcon, a Lari Camponesa,
vereadora, transsexual, eleita na cidade de Rio do Novo do
Sul com 266 votos pelo Partido Republicanos.
O Portal Espírito Santo Notícias incialmente tornou-se
seguidor da Lari Camponesa no instagram, curtiu algumas
fotos e vídeos. Em seguida, fez contato e bateu um papo com
Lari Bortolote para saber um pouco mais sobre a vereadora
de 26 anos que é formada em Biomedicina.
O Portal perguntou a vereadora de onde veio o apelido Lari Camponesa, ela imediatamente narrou sobre o
seu dia-a-dia, que não tem moleza e fica difícil de imaginar
quando você a ver produzida na Casa de Leis, sentada à
Mesa Diretora, onde é secretária. “O Nome veio pela minha
paixão pelo campo e pelos animais, sempre trabalhei no
curral desde dos 8 anos! Acordo as 4:30 para ordenhar as
vacas. Depois cuido dos meus porquinhos, monitoro o gado
de corte, sou apaixonada por isso”, declarou.
Sobre a vitória nas urnas Lari Camponesa afirma que é
muito popular em Rio Novo do Sul. “Meus amigos, parentes
sempre me deram forças, resolvi me candidatar. Poucos
jovens que se candidatam em nosso município resolvi
representá-los”.
Os 266 votos Lari conquistou com muita dedicação e
esforço. O pai esteve sempre junto apoiando-a e potencializando a campanha. Lari recebeu todo carinho e acolhimento
da família. “E minha simplicidade, humildade e alegria também contou muito em relação a minha vitória”.
Lá na Casa de Leis, Lari tem uma forte e importante
bandeira, quer abraçar o campo onde vive e buscar melhorias para os produtores e lavradores. E para mostrar
a que veio já fez duas indicações para o Posto de Saúde
da Comunidade de São Vicente e tem mais indicações na
agenda para as próximas sessões.
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menos de 20 dias à frente do
Banco do Desenvolvimento do
Estado do Espírito Santo, o mais
jovem presidente do Bandes, o
advogado Munir Abud vem mostrando um trabalho focado no desenvolvimento do Estado
neste momento tão difícil que passa os capixabas. “Um desafio que recebi do Governador
com muito orgulho e alegria. Foram dias intensos de trabalho, reuniões, diálogo e planejamentos. Tudo com o foco de trazer o banco
pra mais perto dos empreendedores e dos
empresários capixabas, criar oportunidades
de crédito nos 78 municípios - que eu ainda
vou visitar um a um - modernizar os produtos,
lançar projetos e colocar o Bande de novo,
como um protagonista do desenvolvimento
do Estado. O trabalho não para”.
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EM NORONHA

TRANSFORMAÇÃO

Em total sintonia com a natureza, o sol e as beleza
de Fernando de Noronha, a cachoeirense Karina
Xavier está passando os dias mais incríveis desta
semana. As fotos dispensam qualquer legenda

Thiago Mulinari depois que ficou solteiro deu uma
volta de 360 graus. Se acabando na academia e
cuidando melhor da alimentação, o resultado é este.
Saúde, e que saúde!

JUNTOS

FOFO

O casal de personal, proprietários da Academia Elite:
Jonas e Grazzi Simões Penna inaugura na próxima
segunda-feira,22, a maior academia do litoral sul em
Piúma. Um quarteirão inteiro, medindo 600m²

O gerente do Banestes de Alfredo Chaves, nosso
conterrâneo kennedense está todo bobo com a
chegada do neto Davi. O presente veio do filho
Natan e minha nora Naiady. Que Deus o abençoe!

FELICIDADES

QUE VOZ

Clarinha completou nesta sexta-feira, 19, 20 aninhos. Ela
que respira o puro ar do sítio onde vive com a família em
Marechal Floriano é só orgulho dos papais: Jeferson e
Fábia. Clarinha – toda felicidade que houver nesta vida é
pouca pra ti, sua linda!

Uma das vozes mais lindas de Presidente Kennedy
é do talentoso estudante Kayro Sedano, as
interpretações que ele faz são incríveis. O sucesso já
está consolidado no dom que ele traz desde os dois
aninhos
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“SOBREVIVENTES”

da Redação

O

Quadro Tempo Presente – A Cidade
é Nossa da TV Futura / Canal Rede
Globo está exibindo o belíssimo documentário “Sobreviventes” retratando
fidedignamente a realidade que passa as mulheres no
Espírito Santo e no país, em se tratando de violência.
O roteiro traz fragmentos e lembranças da história
de duas mulheres capixabas. Conta com a participação
da promotora de Justiça e dirigente do Núcleo de
Enfrentamento à Violência Doméstica (Nevid), Cláudia

DOCUMENTÁRIO
Regina Santos Albuquerque Garcia, a delegada chefe
da Divisão Especializada de Atendimento a Mulher
no ES, Cláudia Dematté, a presidente do Movimento
de Mulheres Bertha Lutz, Vânia Venâncio e a sublime
participação Do Movimento de Mulheres de Cariacica.
Sobreviventes retrata a trajetória de duas mulheres
vítimas de violência e uma pesquisadora com estudos sobre feminicídio, expõem porque, mesmo após
mais de uma década de Lei Maria da Penha, ainda é
preciso avançar. Entre as participantes, Catarina dos
Santos, ativista de Piúma, que fecha o Documentário
emocionando a todas com a sua voz e beleza afro.
São 26 minutos que valem a pena serem assistidos e
compartilhados.

