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A filha de Jair Galil e 
Márcia Coradello Galil, 

a atleta piumense, 
Thamella Coradello é só 

orgulho. Conquistou a 
Medalha de Bronze, na 
Primeira Etapa do Sul-
Americano de Vôlei de 

Praia. Thamella Coradello 
- nossa representante 

Piumense no Chile.



preendedora. O maior tesouro ou patrimônio 

da humanidade e investir nela mesma. Os 

exemplos são claros.

Esta edição destacamos a empreendedora 

Renata Petersen que do “lixo” que a socie-

dade descarta, reaproveita e faz produtos 

biodegradáveis. Na verdade, Renata é um 

grande exemplo. Com um curriculum invejável 

e as portas fechadas para emprego, buscou 

mais conhecimento, hoje se sustenta e ajuda 

a sustentar o meio ambiente onde vive.

por Fabiano Peixoto
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ta APLAUSOS À RENATA
Estamos vivendo por diversas crises neste 

momento: institucional, diplomática, política, 

saúde, moralidade, econômica e tantas ou-

tras aos séculos 21. Mas, uma das principais 

crises que vem passando a humanidade, é 

a falta de conhecimento. Ou seja, a ausên-

cia, por séculos, da presença maciça do 

estado, principalmente no investimento ao 

ser humano. O contraste é claro e gritante 

quando se é questionado o modo de vida 

de cada uma das duas. O ser humano é 

produto do meio? Ou o estado acumula esta 

dívida centenária que assola uma grande 

massa da popula-

ção? Negligencia, 

ta lvez ,  quanto à 

impotência de se 

levar conhecimen-

to a grande mas-

sa da população. 

Dois exemplos para 

reflexão: uma que 

teve o privilégio ao 

menos de conheci-

mento, mesmo com 

tantas dificuldades, 

e a outra que se 

tornou impotente, 

refém de um siste-

ma desumano que 

atinge ainda uma 

grande massa da 

população. O poder 

público necessita 

invest i r  drast ica-

mente no ser hu-

mano, levar conhe-

cimento, capacitar 

para ter visão em-
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A 
história da piumense Thâmella Coradelo, 
20 anos, no vôlei teve início quando ela 
ainda era criança com 11 anos.  ‘Grandona’ 
desde a adolescência não deu outra: a 

menina foi crescendo e mostrando que tinha jeito com a 
bola. Neste dia 31 ela conquistou a Medalha de Bronze, 
na Primeira Etapa do Sul-Americano de Vôlei de Praia. 
Thamella Coradello nossa representante Piumense 
e Elize Maia Vila Velhense. Brasil no Pódio em Terras 
Chilenas. 

Ao Espírito Santo Digital Thamela contou como 
tudo começou, ela tinha 11 anos quando iniciou na 
escolinha de vôlei de quadra no Projeto Juntos. “Eu 
iniciei no vôlei de quadra, mas em 2015 eu fui para o 
ensino médio e mudei para o vôlei de praia para dis-
putar os Jogos Escolares. A partir daí eu continuei só 
jogando vôlei de praia. Chega uma hora que eu tinha 
que decidi, se eu queria jogar na quadra ou na praia. E 
na praia eu vi que eu ia ter mais oportunidade, então eu 
decidi arriscar. Eu acho que a minha escolha foi a certa 
e desde então tudo vem saindo como o esperado. Em 
2017 fui para a Praia. Fui morar em Vitória, depois fui 

Por Luciana Maximo

A filha de Jair Galil e Márcia Coradello Galil, a 
atleta piumense Thamella Coradello é só orgulho 

THAMELLA   
CORADELLO

para Aracajú e agora moro em Vitória de novo”.

Vôlei foi amor à primeira vista. 
Um convite em 2016 mudou a história da menina 

de Piúma. Após a disputa dos Jogos Escolares, a atleta 
foi convidada por Leandro Brachola - um dos principais 
treinadores do vôlei de praia brasileiros - para treinar 
em Vitória. “A partir de 2015 eu comecei a viajar pelo 
Brasil todo para disputar competições. Mas em 2016 eu 
treinei algumas vezes com o Leandro (Brachola) aqui em 
Vitória, a partir daí eu comecei a representar o Brasil e 
a rodar os circuitos adultos e de base”. 

Disputas 
Thâmela já disputou Mundial sub-17, sub-18, sub-

19, três Sul-Americanos da Juventude, duas etapas 
do Circuito Brasileiro sub-21 e  venceu a etapa de Vila 
Velha do Circuito Brasileiro sub-19. O que mais marcou 
a piumense foi representar o Brasil nas Olimpíadas da 
Juventude disputada na Argentina.

“No decorrer da minha carreira ganhei Sul-
Americano, Campeonato Brasileiro, já joguei mundial, 
Olimpíada da Juventude. Este fim de semana eu disputei 
a primeira etapa do Sul-Americano no Chile e fiquei em 
terceiro lugar. Estou muito feliz. Tudo faz parte do pro-
cesso mesmo. O trabalho é este, o resultado sempre é 
consequência do trabalho”. 
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A cada disputa os pais de 

Thamella ficam com o coração na 

mão. Jair Galil é o pai de Thamella, 

todo orgu lhoso da a t le ta  que 

carimbou o terceiro lugar no Sul-

Americano no Chile. Ele afirmou 

que sabia, tinha certeza que ela 

voltaria do Chile com uma meda-

lha. “Ela já sai com este objetivo. 

E graças a Deus ela está sendo 

muito abençoada, porque joga 

muito. Nesta disputa ela deixou 

as colombianas para trás. Primeira 

vez que ela participa no adulto. Ela 

é campeã sub-17, sub-18, sub-19 e 

sub-21, Sul-Americano. Agora no 

adulto foi medalha de bronze”.

O pai de Thamella fez questão 

de lembrar os professores incen-

tivadores da filha no esporte, a 

coordenadora do Projeto Juntos à 

época, Ellen Carrera e o professor 

Luano Guimarães, ambos do Projeto 

Juntos, da secretaria de Educação 

de Piúma.   “Daí, o olheiro, que é 

o treinador do Alisson e o Bruno 

que a convidou para Vitória a levou 

com14 anos e de lá, não saiu mais, 

começou a participar dos campe-

onatos. Só dá alegria. O coração 

é a mil. A mãe fica doida em casa. 

Agora entrou um patrocínio bom, 

uma pena que os empresários de 

Piúma não reconheçam. A Thamella 

é nossa campeã, minha, de todos 

nós, piumenses e do Brasil”, emo-

cionou Jair, o pai da Thamella.

PAI É SÓ 
ORGULHO / 
MÃE QUASE 

ENLOUQUECE 



A  
mulher empreendedora da semana 
é Renata Petersen, exemplo para ser 
curtido, compartilhado e comentado. 
É para dar like, como pedem os famo-

sinhos no Youtube. Ela reutiliza embalagens que as 
pessoas descartam de qualquer maneira no meio am-
biente, faz produtos com matéria-prima reaproveitada, 
dá um show e ensina o que é sustentabilidade de fato!

O kit que Renata produz chama-se: Combo casa 
limpa, protegida e perfumada, custa R$50.00, são 12 
produtos que variam entre amaciante, sabão, cloro em 
gel, álcool em gel, sabonete, detergente, cloro líquido 
perfumado, álcool perfumado, multiuso, sabão pinho 
gel, mousse de bicarbonato entre outros. Ela tudo faz 
em casa.

Natural do RJ, mas mora em Piúma há quase 13 
anos. O pai é das bandas de cá, Iconha.

Do Nosso Crédito ao Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo, designer gráfica, artesã. 
Renata sabe que o conhecimento tem lugar garantido 
e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, ela 
se dedicou em 2020 a aprender o máximo sobre o 
negócio que iria lançar e ganhar o mercado. Hoje ela 
tem um produto com um conceito, uma logomarca em 
uma marca própria. 

Sem conseguir emprego na área administrativa 
quem domina, se jogou na área de Design Gráfico 
e Marketing Digital. Paralelamente, também estava 
fazendo Laços de Cabelo Sofisticados. Porém, com 
o começo do período de quarentena por conta da 
pandemia, nenhum profissional estava precisando 
dos serviços de Design. Assim como ninguém estava 
saindo de casa e também sumiram as mamães que 
compravam laços de cabelo.

“Como não sei ficar parada, tinha que ocupar 
meu tempo com alguma coisa. Foi então que comecei 
a me interessar pelo ramo de Saboaria. Inicialmente, 
pretendia fazer somente para consumo doméstico. 
Fiz diversos cursos online na área. O ano de 2020 
foi praticamente todo dedicado a especializações e 
testes de receitas e eficácia dos produtos. No final do 
ano decidi que poderia produzir para vendas. Comecei 
a divulgar em minhas redes sociais e fui aos poucos 
conseguindo clientes”. 

Renata faz todos os produtos desde a base de 
forma completamente artesanal. É a única responsável 
pela produção. Conto com o apoio da família para 
entregas e também financeiramente quando necessita 
para compra de material. 

Por Luciana Maximo

Renata ganha dinheiro e ajuda a 
cuidar do meio ambiente. A história 

dela é linda e merece aplausos

SE REINVENTOU 

Para Renata a grande vantagem na produção e 
utilização do sabão artesanal está no fato deste ser 
sempre biodegradável e de ser produzido a partir de 
matéria-prima renovável – os óleos e as gorduras. 
Além disso, a reciclagem do óleo de cozinha impede 
que este seja descartado em local impróprio, poluindo 
águas, entupindo a tubulação, aumentando os custos 
e até prejudicando o funcionamento das estações de 
tratamento. Da mesma forma, a reutilização de emba-
lagens oferece muitas vantagens ao meio ambiente 
e, até mesmo econômicas. Quanto mais se aproveita 
materiais já existentes, menos se irá gastar com outros 
produtos. Consciente do seu papel na preservação do 
meio ambiente, a empreendedora dá uma lição para 
todos de que é possível contribuir para uma economia 
voltada à sustentabilidade e diminuição de resíduos 
no planeta.

“Eu trabalhei prestando serviço ao Bandes, tra-
balhei pro Governo do Rio, tinha bons empregos, mas 
não consegui nada por aqui, arregacei as mangas e vim 
tentando várias coisas. Não tenho medo de trabalho 
não. Esse trabalho aqui é bem pesado, mas eu amo 
fazer”!
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F
ormada em Pedagogia com Licenciatura 
Plena nas áreas de orientação, supervisão 
e administração escolar, pós-graduada 
em Psicopedagogia, Lenilce Carvalho é 

uma personalidade na cidade de Piúma com destaque. 
Casada e mãe de duas meninas gêmeas.

Nascida na Cidade das Conchas, na comunidade 
de Itaputanga, Lenilce se formou professora aos 15 
anos e logo começou a trabalhar no município, depois 
passou no concurso do estado, trabalhou nos muni-
cípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, depois voltou 
para Piúma. 

Em Piúma foi diretora da Escola Itaputanga por 
seis anos, o primeiro mandato foi sem eleição, o se-
gundo com eleição, onde recebeu 95% dos votos da 
comunidade. Momento em que se despertou para a 
política. 

“Sempre estive na comunidade e sempre traba-
lhei no bairro Itaputanga, na educação e na igreja. Eu 
coordenei a igreja Católica São Sebastião por 10 anos 

Por Luciana Maximo

Igreja, política e Educação: os 56 anos comemorados 
neste dia 01 tem infinitas razões para a chefe de 
gabinete da Prefeitura de Piúma, a professora e 

pedagoga Lenilce Carvalho. Ela é a aniversariante a 
receber os parabéns da Edição Social da semana

LENILCE 
CARVALHO

e fui ministra da palavra por 15 anos. Fui eleita vere-
adora em de 1997 a 2001. Fui presidente da Câmara 
por dois anos de 1997 a 1998 e depois fui reeleita de 
2001 a 2004. Nesta reeleição eu fui a mais votada do 
município. E na terceira eleição, em 2005 eu tive 380 
votos, fui a mais votada, mas por questão de legenda 
não me elegi’.

Anos posteriores foi secretária de Educação em 
2009 a 2012. Concomitante passou no concurso do 
Estado como pedagoga em 1995 e assumiu a função. 
Há 26 é pedagoga da Escola Professora “Filomena 
Quitiba”. 

Em 2012 foi candidata a vice-prefeita na chapa 
de André Layber. “Perdemos a eleições. Agora estou 
na chefia de Gabinete do prefeito Paulo Cola. Estou 
cedida da minha cadeira do estado. Na Campanha de 
Paulo eu fiz a coordenação geral.

Ministra da palavra durante 15 anos, tem uma vida 
religiosa muito ativa”. 

A política está na veia. O avô foi vereador na 
composição da primeira Câmara de Piúma e o pai foi 
vereador e presidente da Casa de Leis durante 10 anos.  

Como professora encerrou a carreira depois de 
33 anos de trabalho prestado, se aposentei aos 50 
anos. “Tô na ativa como pedagoga, mas daqui a quatro 
anos se aposenta também.  Completo 56 anos grata a 
Deus pela vida, pela família e feliz por poder contribuir 
para a minha querida amada Piúma”. 
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FERNANDA 
MÁXIMO

“EM CADA FASE DA SUA 
VIDA HAVERÁ UMA NOVA 
VERSÃO SUA QUE SERÁ 
UM NOVO RECOMEÇO”, 
A FRASE É DA RECÉM 
FORMADA EM DIREITO, A 
CACHOEIRENSE, FERNANDA 
MÁXIMO,  NASCIDA E CRIADA 
NO BAIRRO PERIFÉRICO 
CORTE GRANDE. ELA DEU A 
VOLTA POR CIMA E ENCHE 
A FAMÍLIA MAXIMO DE 
ORGULHO. SUA HISTÓRIA DE 
VIDA E RAÍZES, SÃO MOTIVOS 
SUFICIENTE PARA SER 
DESTAQUE NESTA EDIÇÃO. 
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“O MEU INÁCIO”

por Poliana Peçança

“
Todos já me vi-
ram falar que me 
sinto abençoada 
e extremamente 

feliz por ter sido escolhida 
por Deus para ser a mãe 
de uma criança autista, ou 
como prefiro dizer, a guardiã 
de um anjo. O meu Inácio. 

Ele me ensina a cada 
dia a valorizar mais e mais a 
simplicidade e a beleza em 
cada detalhe por mais tolo e 
insignificante que possa pa-
recer aos olhos humanos... 
E com ele aprendi o que é 
ser resiliente em todos os 
aspectos da vida.

Ser mãe de autista é 
dosar estímulos e limites, 
cada um tem seu limite, nem 
tudo ele fará, e excesso de 
estímulo pode machucar. É 
entender que ele tem jeito 
único, um olhar único, uma 
capacidade única, ser mãe 
de autista é respeitar isso”!!! 
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A 
ONU (Organização das Nações 
Unidas), no fim de 2007, definiu todo 
2 de abril como sendo o Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo. 

Estaremos durante todo mês trazendo uma série 
de informações sobre o autismo, pois, quanto mais 
informações menor é o preconceito e mais rápido 
se intervém. 

Os dados estatísticos mais recentes são do Centro 
de Controle de Doenças e Prevenções do governo dos 
Estados Unidos (CDC) que, no levantamento de 2020 
estimam-se que 1 em cada 54 crianças é autista.

No Brasil ainda não temos dados estatísticos, 
somente em 2020 essa informação foi incluída no 
Censo do IBGE.

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvi-
mento caracterizado por prejuízos na interação social, 
comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. 

Os sinais de autismo estão presentes desde o 
nascimento do bebê e podem ser observados antes 
dos 12 meses, mesmo assim muitas crianças só rece-
bem o diagnóstico após os 3 anos, impactando muito 
na perspectiva de tratamento e evolução.

ESPECTRO 
A palavra espectro é utilizada para representar 

uma gama de possibilidades de sintomas, então os 
sinais podem se manifestar de formas diferentes em 
cada pessoa, ou seja, alguns sintomas estarão mais 
presentes em uns do que em outros, não existindo 
uma única forma de manifestação.

É importante que, as famílias, ao primeiro sinal de 

por Juliana Vettoraci – Psicóloga  & Panttila Tonani - Fonoaudióloga

Os sinais podem 
se manifestar de 

formas diferentes, 
asseguram a 

psicóloga Juliana 
Vettoraci e a 

fonoaudióloga 
Pantila Tononi

alerta, conversem com o pediatra e procure profissio-
nais capacitados para avaliar a criança.

FIQUEM ATENTOS AOS SINAIS:
-Prejuízo na comunicação não-verbal (Não dá 

tchau, não aponta);
- Contato visual pobre (olha pouco para o rosto 

das pessoas);
-Atraso ou ausência de fala;
- Preferência por objetos que giram;
- Seletividade alimentar;
- Na maioria das vezes não atende quando cha-

mado pelo nome;
-Ecolalia (repetição de falas de desenho e repe-

tição de palavras);
-Dificuldades para interagir com crianças da 

mesma idade ou com pessoas que não fazem parte 
de seu convívio diário;

- Movimentos repetitivos (balançar o corpo, bater 
palmas, pular, andar na ponta dos pés);

- Dificuldade em aceitar mudanças de rotina;
-Interesses restritos (brinca sempre do mesmo 

jeito, com o mesmo objeto ou fala sempre sobre o 
mesmo assunto);

-Organização ou enfileiramento de brinquedos 
e objetos;

- Mantém mais atenção no brinquedo do que 
no adulto que brinca junto;

Essas são algumas características comuns no 
autismo, mas que não estão presentes em todos os 
autistas. Portanto, a ausência de uma ou mais destas 
características não são suficientes para descartar 
ou invalidar o diagnóstico de autismo. Procure um 
profissional capacitado.



A
Covid-19 provocou mudanças brutais 

nas nossas vidas, na sociedade, 

no trabalho, nas relações sociais e 

políticas. Essa doença mortal nos 

tirou a liberdade sobre nossas próprias escolhas. 

Governantes no mundo inteiro também perderam a 

autonomia e ficaram reféns do vírus na hora de tomar 

decisões em prol do coletivo. Vários escritores já se 

debruçam sobre a análise destes tempos atuais tão 

esquisitos e desafiadores. Muitos livros estão sendo 

lançados com a temática do confinamento - seja 

literatura científica, abordando aspectos da saúde ou 

do comportamento; seja literatura popular. Eu mesma 

estou com um livro infantil na gráfica que retrata esse 

momento.

E a literatura no futuro? Como será essa aborda-

gem sobre a pandemia? Estamos no olho do furacão 

e o que abordamos hoje é a nossa vivência do fato. 

Quando tudo isso passar, a vivência se transformará 

em história. É instigante imaginar como iremos retratar 

esse ambiente de caos, mortes, dor e luto coletivo. 

Ao mesmo tempo, consigo vislumbrar uma luz no 

futuro. Daqui a alguns anos, certos efeitos positivos 

poderão ser notados.

Vejamos: nunca tivemos tanta rapidez no enfren-

tamento científico de uma pandemia. As vacinas, que 

historicamente sempre demoraram anos para serem 

por Isa Colli, jornalista e escritora - @isacolli_oficial - isacolli@isacolli.com

O FUTURO E A 
HISTÓRIA DA PANDEMIA

desenvolvidas, foram criadas em menos de um ano. 

Esse certamente será um aspecto bastante explorado 

em teses, textos acadêmicos e livros científicos.

No Brasil, imagino que também entrará para a 

história a valorização do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Mesmo com falhas, superlotação de leitos 

e precariedade na estrutura do atendimento, não 

podemos deixar de considerar como é importante 

a existência de nosso sistema de saúde diante das 

epidemias, especialmente para a população carente.

Outro aspecto que vejo como revolucionário é 

o uso em massa das ferramentas digitais no trabalho 

remoto, no estudo híbrido e até nas relações familia-

res e afetivas. Fomos “forçados” a nos adaptar a um 

mundo muito mais tecnológico. No futuro, teremos de 

fazer um balanço dos benefícios e malefícios desta 

nova realidade para tentar corrigir os excessos.

Certamente também serão objeto de estudo 

sociológico nossas mudanças culturais nas relações 

de comportamento e de interação na vida cotidiana, 

como uso de máscaras e o cumprimento sem beijos 

e abraços, ainda mais penosos para povos calorosos 

como o brasileiro e o italiano .  

Pensar nos aspectos positivos do futuro, de certa 

forma, nos ajuda a suportar as dores do presente. E 

se olharmos para trás, também podemos tirar algum 

aprendizado: a pandemia da gripe espanhola, apesar 

de devastadora, foi superada e estamos hoje aqui 

para contar essa história.
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