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A história do personal 
trainer Jonas Pena é 
para ser compartilhada 
com o universo. 
Imagina, que aos 
15 anos ele, com as 
próprias mãos construiu 
as primeiras máquinas 
da futura Academia Elite
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Nossa edição SOCIAL DIGITAL desta semana 
traz duas matérias relacionadas a empreendedo-
rismo de sucesso. A história do personal trainer 
Jonas Pena e o seu sonho: a Academia Elite. 
Inaugurada segunda-feira, 22. Um sonho que 
teve o apoio da família, desde o início de tudo, 
quando Jonas criou as primeiras máquinas para 
ele malhar. A mãe foi a maior incentivadora. O 
irmão engenheiro projetou a obra toda, a esposa, 
Grazzi a todo instante ao lado de Jonas, desde os 
momentos mais doloridos, dias bastantes difíceis, 
ao grande dia. Jonas é destaque nesta edição. 

Nesta edição também, o empreendedorismo 
rural em Itapemirim com o apoio aos produ-
tores na conquista do SIM, Selo de Inspeção 
Municipal e a farta produção que sai da roça. 
Angel Hugo, subsecretário de Agricultura tem 
visitado todos os pequenos produtores e apoia-
do, um a um. É uma 
missão passada pelo 
prefeito Dr. Thiago 
Peçanha. 

Aqui também os 10 
anos de casamen-
to dos empresários 
Leonardo Trindade e 
sua bela esposa. A fu-
tura advogada Letícia 
Oliveira e a coluna 
social, só para quem 
é o máximo! 

A edição é para 
você, se entreter um 
pouco e degustar ou-
tra leitura. Nosso foco 
é mostrar pessoas que 
fazem a diferença na 
sociedade. Boa leitura.

Não esqueça de 
usar a máscara quan-
do for sair de casa, a 
Covid-19 não escolhe 
classe social, idade. 
Cuide-se!
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Enfermeira Coordenadora do setor Covid do 
Hospital Nossa Senhora da Conceição



I
tapemirim está dando um show com os micro-
empreendedores rurais. Eles estão recebendo 
todo apoio da secretaria de Agricultura, na 
pessoa do secretário Clodoaldo Leal, com 

autorização e solicitação do prefeito Dr. Thiago Peçanha 
que abracem os pequenos produtores, auxiliem e 
orientem em tudo que for necessário.

Para que todos os microempreendedores em 
todos os distritos de Itapemirim fossem alcançados, o 
prefeito nomeou Angel Hugo, como subsecretário e 
deu a ele a missão de cuidar do Serviço de Inspeção 
Municipal.

Angel Hugo tem conhecimento para o desafio. 
Já foi coordenador da Vigilância Sanitária e do Meio 
Ambiente, foi secretário de Assistência Social e de 
Saúde, conhece cada palmo do hão de Itapemirim e o 
povo, é formado em Farmácia e em Química. Não foi 

da Redação

Itapemirim está fazendo bonito abraçando 
os microempreendedores rurais

EMPREENDIMENTOS  
RURAIS 

uma missão impossível identificar os empreendedores 
do campo.

Hugo trabalha com a visão do desenvolvimento 
rural, na valorização de cada pequeno produtor. Viu que 
era preciso urgentemente organizar o trabalho. Então, 
estabeleceu: a Secretaria de Agricultura trabalha de 
segunda a sexta-feira, as terças e quinta-feira é feito o 
trabalho de campo visitando os empreendedores e ten-
tando identificar onde fica, o que faz, e qual o problema 
de cada um. É feito o cadastro e eles são convidados 
a irem à Secretaria de Agricultura para protocolarem 
um pedido de assistência. Segunda, quarta e sexta, o 
atendimento é na Secretaria, exclusivo. A pandemia tem 
dificultado o acesso de todos por conta de aglomeração, 
mas individualmente cada um é atendido. 

Hugo conversou com a Reportagem com emoção 
no olhar, ele defende que todos os produtores precisam 
de apoio total para produzir os seus produtos. Não 
somente de origem animal como o SIM preconiza, in-
cluindo ainda outros produtos que não são derivados de 
origem animal também estão registrados na Secretaria 
de Agricultura como uma agroindústria.
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Fotos: Secretaria de Agricultura
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Atualmente está sendo idealizada a uma Lei 

Complementar em Itapemirim para incluir os em-

preendedores rurais. Quanto ao Selo de Inspeção 

Municipal somente os produtos de origem animal, 

como mel, queijo, peixe. 

“Em Brejo Grande do Sul um produtor de ovos 

caipira está montando uma granja. No prazo de no 

máximo em 60 dias, Itapemirim estará colhendo 

ovos caipira e com Selo da Inspeção Municipal. Por 

enquanto, apenas alguns produtores de queijo e 

mel. Na Fazenda Velha já tem um produtor de mel 

com selo de inspeção municipal provisório”.

Hugo disse que inicialmente fez um levan-

tamento para ver a situação dos produtores na 

questão do Selo e percebeu e notou que alguns 

trabalhavam sem o aval da Secretaria, ou seja, 

estavam desassistidos. “Na verdade, o selo esta-

va sendo trabalhado durante algum tempo, mas 

estava com dificuldade de implantação. Tomamos 

pé da situação, procuramos os empreendimentos, 

ficamos surpresos com alguns, muito bem estrutu-

rado e alguns trabalhando sem nenhum apoio. O 

prefeito pediu que a minha missão fosse colocar 

para funcionar. Dr. Thiago se sensibilizou com os 

produtores, até por conta da pandemia, a receita 

caiu muito. Ano passado perdemos R$200 milhões 

de repasses, acredito que este ano teremos a 

mesma queda, ou, menos ainda. Necessário esses 

empreendimentos estarem legalizados para pode-

rem os seus produtos estarem nas prateleiras do 

comércio no município primeiro e depois na região. 

Estamos trabalhando focado, foi difícil no primeiro 

momento, mas a vontade de trabalhar é grande”.

Ressaltou Angel Hugo que alguns setores da 

sociedade que gostam de criticar e não de apoiar 

iniciativas como esta, mas, essa é a saída, ajudar 

estes pequenos empreendedores a se libertarem, 

inclusive, destes programas de Governo, como ces-

tas básicas, vale alimentação, auxílio do governo. 

“Quanto mais a cidade tem pessoas em dificuldade 

econômica, a demanda social e a pressão social em 

cima da administração pública são muito grandes”. 

LEI 
COMPLEMENTAR
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JONAS PENA E GRAZZI SIMÕES 
COMANDAM A MAIOR ACADEMIA 

EM PIÚMA - ELITE. UMA VIDA 
DEDICADA AO TRABALHO. 

JONAS DESDE OS 15 ANOS JÁ SE 
DEDICAVA AO SEU SONHO

SUPERAÇÃO
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A 
história do personal trainer 
Jonas Pena é para ser com-
partilhada com o universo. 
Imagina, que aos 15 anos 

ele, com as próprias mãos construiu as 
primeiras máquinas da futura Academia 
Elite.

Jonas é um vencedor, sim. Ele passou 
por dois transplantes de rins, fez hemodi-
álise durante algum tempo. Mas, o amor 
a Educação Física foi o combustível que 
o fez acreditar que poderia até demorar, 
mas o lugar de sucesso estava garantido.

No meio desta história, a mamãe de 

Por Luciana Maximo

Jonas Pena e Grazzi Simões 
inauguraram a nova sede da 

Academia Elite, a maior em Piúma

JONAS PENA,   
APLAUSOS 

Jonas, quantas vezes o sabotava. O dei-
xava dormir até mais tarde, pois o cansaço 
o vencia em algumas manhãs, depois 
de voltar da faculdade tarde da noite e 
na Academia, lá estava ela, treinando os 
alunos. 

Jonas  teve  sor te ,  mu i ta  sor te . 
Apaixonou-se por Grazzi Simões, também 
personal, casaram-se, e construíram uma 
família mara. E Cecília nasceu para com-
pletar a felicidade do casal.

ELITE NOVA
Nesta segunda, 22, à noite, Jonas 

e Grazzi inauguraram online, a nova 
Estrutura da Academia Elite, entre as 
ruas Augusto Ruschi e a Avenida Guido 
Brunini, a Avenida Beira Rio, um quartei-
rão inteiro em 600mt ². São mais de 50 
máquinas novas em um mega ambiente 
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super arejado com 12 janelas imensas, 
recebendo o vento do mar, no segundo 
andar.

A Academia foi projetada nos mínimos 
detalhes, desde a compra dos equipa-
mentos que vem sendo feita há tempos, e 
estavam sendo armazenados embaixo de 
lonas em garagens, ao projeto adaptado 
para o prédio que foi preparado para este 

investimento.
Banheiros, área de aeróbica, muscula-

ção, sala de avaliação, enfim, um espaço 
lindo, novo e cheio de energia. 

Os proprietários Jonas Pena e Grazzi 
Simões receberam o jornal Espírito Santo 
Notícias e mostraram tudinho numa super 
live. 

Todo sucesso Jonas, Grazzi e Equipe.

SUPERAÇÃO
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Q
ue muitos 26 
de marços ve-
nham em dire-
ção ao empre-

sário Leonardo Trindade e sua 
bela Maryani Cristina Conceição 
Trindade. Eles são fundadores das 
Óticas Fixar, hoje em MG/RJ e ES. 

_ Há 10 anos atrás nos co-
nhecemos numa festa da Igreja 
Batista em Itaperuna, interior 
do Rio de Janeiro. Logo depois 
começamos a namorar, ficando 
noivos e nos casamos.

Eu era Funcionário de uma 
rede de óticas no Estado do Rio, 
ela supervisora de uma empresa 
chamada Filipp Mores (fábricantes 
do Cigarro Mauboro). Começamos 
nossa vida em uma humilde 
residência no Loteamento João 
Bedim, por cima de casa de minha 
mãe.

Em 2012 tivemos nosso 
filho mais velho, hoje com 8 anos, 
Pedro Leo. Tivemos muitas altas 
e baixa, mas, mantivemos firme 
na fé, primeiramente em Deus e 
depois confiante que tudo passa. 
Tudo tem um tempo certo. 2017 
fundei Loja em Anchieta com 
extensão em Minas e Rio. Onde 
firmamos nossos pés no território 
espíritosantese.

Aqui criamos raízes, somos 
felizes! Em 2018 nasceu nossa 
filha Ana Leonara, aqui no Espírito 
Santo. Ela é “capixaba da gema”- 
Brincamos assim com nossos 
clientes amigos.

Eu me sinto orgulhoso pela 
família que tenho pela grande 
recepção que tivemos na cidade 
de Anchieta com nossa loja Das 
Óticas Fixar”. Todas as bençãos 
para vocês - Parabéns por esta 
década que completam juntos.
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FELICIDADES

LEONARDO E 
CRISTINA 



A  
Jovem Letícia Oliveira graduou-
-se em Direito recentemente. 
Ela segredou que vai se de-
bruçar em pesquisas, não quer 

parar de estudar, a pós-graduação já está na 
pauta, pretende se especializar em Direito 
Criminal. E certamente será uma brilhante 
advogada.

Prometeu a Máximo que quer ser parceira 
do jornal e será muito bem vinda, produzin-
do artigos e nos assessorando nas matérias 
investigativas.

Toda luz e discernimento para você nes-
te novo e importante momento da sua vida. 
Piúma tem orgulho, pode ter certeza! 

da Redação

LETÍCIA 
OLIVEIRA 
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MARIA 
TEREZA
Maria Tereza completou 16 

aninhos, nesta sexta, 26. 

A bela menina não é só o 

presente mais especial da 

querida professora de Arte 

Fanny, ela é encantadora. 

Está no 2º do Ensino Médio e 

pretende cursar Medicina. Seu 

maior sonho - médica cirurgiã 

e participar do programa 

Médicos Sem Fronteiras. Que 

Deus a conduza e o sonho seja 

realizado. Feliz Aniversário!

MÁRCIA 
CYPRIANO
Soprou velinhas nesta 

sexta, 26 também a 

vereadora do Podemos 

em Anchieta, Márcia  

Cypriano Assad, de 

presente assinou um 

contrato com a SEDU 

de 40 horas par atuar 

com Língua Inglesa na 

Escola Viva. Na Câmara 

Márcia vem dando aula 

aos pares. Felicidades!

KAREN OLIOSE
Dedicada, focada, quer ser física e morar na Suécia. A 

caçulinha da família Oliosi, orgulho da mamãe, Karina- 

Diretora do Colégio Paulo Freire, completou 16 anos, no 

último dia 23. Parabéns, sua linda!

RUAN
Ruan Miranda Viquietti é 

Coordenador de Vigilância em 

Saúde, é dele a responsabilidade 

de coordenar toda a vacinação 

contra a Covid-19. Nesta sexta 

completou idade nova e nós te 

desejamos tudo de sublime que 

esta vida possa te proporcionar. 

Na foto, Ludmila, sua linda 

esposa e Valentina, Benjamim 

e Estevão tem muito orgulho 

de você. Seu trabalho é de 

excelência, parabéns!

DITH JONES
Este sábado foi de muitos 

parabéns a professora 

de Língua Portuguesa, 

Dith Jones, cachoeirense, 

herdeira do DNA do 

saudoso professor e 

advogado Deusdedit

Baptista, sobrinha 

de Moema e filha da 

queridíssima Thea. Nós, da 

Turma de Letras/2000 – da 

Madre Gertrudes de São 

José te desejamos tudo que 

há de bom nesta vida.   

Empoderadas 
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“Mas há a vida que é para ser 
intensamente vivida. Há o amor. Que 

tem que ser vivido até a última gota. Sem 
nenhum medo. Não mata”. 

Clarice Lispector



Q
uem não teve sequer uma crise de 
ansiedade nesta pandemia, que atire 
a primeira pedra. Ela chega quando 
menos se espera e nos tira do eixo. 

Atinge crianças, jovens, adultos e idosos. E também 
não escolhe classe social.

Em uma breve pesquisa sobre o tema, trago a 
definição mais técnica da ansiedade e depois entro 
na parte da vivência para tentar ajudar quem está 
passando pelo problema. Digo isto porque eu sou 
uma dessas pessoas. Moro na Bélgica e meus pais no 
Brasil. Com o agravamento da pandemia, a preocu-
pação excessiva com meus velhinhos desencadeou 
uma crise de ansiedade que tem me tirado o sono.

Bom, mas primeiro vamos entender a origem 
deste transtorno: Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a ansiedade é um mecanismo natural 
do organismo diante de situações estressantes e pe-
rigos eminentes, reais ou imaginários. Ela pode estar 
relacionada a um distúrbio psíquico e se manifestar 
através de sintomas físicos.  

Diante da vida estressante que levamos, do 
corre-corre frenético que exige mais a cada dia, da 
quantidade de tarefas que assumimos ao mesmo 
tempo e do processamento rápido das mais varia-
das informações, somadas às preocupações com 
o momento atípico causado pelo confinamento, as 
pessoas têm desenvolvido um nível de ansiedade 
extremamente prejudicial à sua saúde física e mental.  

A agitação excessiva pode provocar dores de 
cabeça, dificuldade para dormir - que é o meu caso 

por Isa Colli

ANSIEDADE -  
O MAL DA PANDEMIA? 

- falta de ar, formigamento nos braços e pernas e até 
problemas de memória. Esses podem ser alguns dos 
sintomas da ansiedade.

A rotina complexa, em uma corrida contra o 
tempo — que nos faz pensar que 24 horas não são 
suficientes para dar conta de tudo e na verdade não 
são —, tem feito crescer o número de pessoas a sofrer 
desse mal.

A ansiedade está diretamente associada às 
emoções mais intensas e acaba, assim, limitando 
as pessoas, que deixam de exercer sua autonomia 
sobre suas tarefas e, principalmente, sobre seus 
pensamentos.

Há uma boa notícia, no entanto: a ansiedade 
pode ser gerenciada para que se mantenha no nível 
natural com práticas de hábitos saudáveis como fazer 
exercícios físicos, cuidar do sono e usar técnicas de 
relaxamento, como o controle da respiração.

A organização da rotina é primordial para com-
bater o estresse e uma boa alimentação completa o 
tratamento.

Como a ansiedade afeta a qualidade do meu 
sono, dou uma dica que tem me ajudado a melho-
rar esse problema. Eu recorro aos chás naturais e, 
ocasionalmente, aos florais. É primordial, no entanto, 
procurar a ajuda de um especialista se o quadro 
persistir ou se agravar.  

E você? Como tem controlado a sua ansiedade? 
Deixe sua resposta aqui nos comentários.

por Isa Colli, jornalista e escritora. 
Instagram @isacolli_ofical 
www.isacolli.com / isacolli@isacolli.com
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