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O
jornal Espír i to Santo Notícias é 
Superação 2021 não resta a menor 
dúvida. Como sobreviver da arte 
jornalística, é preciso autoconfiança 

e esforço sem medidas, vivência de constante rein-
venção. 

Sem saber vender e tímida, assim era a Luciana 
Maximo quando começou o jornal em 2011, nem so-
nhava com a edição digital. Aliás, começou o jornal 
com 0,00 de investimento, não tinha capital de giro, 
não era gestora e nem sabia gerenciar uma empresa, 
contudo com audácia, arregaçou as mangas. Luciana 
Maximo Sedano, é formada em Letras/Literatura e 
sonhava em ser escritora de livros que traduzissem 
o mundo dos contos de fadas.

Mas, em março de 1999 escreveu seu primeiro 
texto, “Vidas X Máquinas” e publicou na Carta ao 
Leitor da Folha ES. Logo começou um estágio na-
quele periódico diário e foi para a editoria policial. 

Acabou se apaixonando pelo jornalismo e, após 
sete anos lançava o Livro “Rabo de Olho”, poesias 
marginais, sentando o cacete na hipocrisia. Os contos 
se transformaram em textos ácidos e satíricos que 
sempre traziam críticas ferozes à sociedade.

Em 2010 veio para Piúma, viver um amor e viu 
que a cidade precisava de um jornal que fosse ao 
encontro das pessoas, que ouvisse e não temesse 
os poderosos políticos. Teve a vida encomendada, 
mas o matador não era assassino, e lançou o Jornal 
em sociedade com um empresário de Anchieta. Não 
deu certo, Luciana queria fazer jornalismo sem baju-
lar e sem extorquir ninguém, encerrou a sociedade 
e ouviu que iria morrer de fome, pois era honesta 
demais. 

Depois de 4 empréstimos e quatro meses publi-
cando anúncios 0-800 para chamar o cliente, Luciana 
perdeu o sono numa madrugada e orou, pediu a 
Deus que a ensinasse vender, pois só escrever não 
ia pagar os empréstimos. A oração foi atendida. O 
jornal deslanchou.

Luciana criou os Concursos de Poesias, foi para 
as escolas fazer palestras; foi para os acidentes, ce-

por Luciana Maximo

MAXIMO
ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS

nas de crimes, eventos, enfim, arrebatou a cidade 
de Piúma e nos municípios vizinhos, é temida e 
adorada. 

Foi pioneira no litoral a fazer o debate ao 
vivo dos candidatos a prefeito, lançou a live antes 
da pandemia e faz sucesso nas redes sociais. 
Vende anúncios no instagram, faz edição digital e 
no site o que publica (multiplica pelo WhastApp). 
É hiperativa, está em todo lugar quando pode: 
nas enchentes, nos eventos políticos e com a 
família. O jornal lança agora o Superação 2021, 
prêmio para homenagear os empresários que 
superaram a Covid-19. Luciana e jornal é a mesma 
pessoa. Chama Luciana, ou Espírito Santo Notícias. 
“Gratidão é o que temos para hoje. A pandemia, 
mostramos quase tudo, sem medo, de máscaras em 
tudo quanto foi lugar. Saímos de 200 mil acessos 
mês para 4 milhões, nas redes sociais.” Bora, que 
tem mais notícias para escrever! 
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O
prefeito Paulo Cola – 45 anos é 
personalidade política 2021 esco-
lhido pelo Jornal para receber o 
Prêmio Superação. Eleito há um 

ano para administrar a Cidade das Conchas, está 
há 11 meses a frente da Prefeitura de Piúma. Sem 
experiência como gestor público, Paulo assumiu 
o mandato numa profunda pandemia que ainda 
não acabou e teve de enfrentar a crise sanitária 
e os inúmeros problemas que herdou.

Paulo cresceu no bairro Limão e na infância 
adorava acompanhar dona Marolina na praia para 
catar conchas. Filho do policial militar Júlio Cola 
Pereira e dona Geny Cola Pereira, ele também 
ingressou na carreira inspirado pela família 1996. 

por Luciana Maximo

DO LIMÃO
PERSONALIDADE POLÍTICA 2021

Conheceu a esposa Pantila Tononi num encon-
tro de jovens e se apaixonaram. São casados 
há 10 anos e pais de Rafael de 7 anos e Daniel, 
6 anos. 

Orgulhoso da sua trajetória de militar e 
ter galgado todas as graduações de praça da 
Polícia Militar e ter chegado ao oficialato com 
grande satisfação em cada momento já trilhado 
em sua carreira.

Em sua biografia, contribuiu bastante na 
área da segurança pública e estava disposto 
a, junto à sociedade, deixar de apenas assistir 
a cidade, mas regê-la a muitas mãos. Como 
merecedor do Prêmio Superação contamos 
que, há  pouco tempo  se  falassem que Paulo 
poderia ser um personagem da política pública, 
parecia ser  brincadeira, mas com a consciência 
de que a cidade precisa avançar, e não  apenas 
ficar como a um coadjuvante e protagonista da 
história, mas  sim tomar as rédeas da mesma,  
acreditou num recomeço,  numa nova página 
política de Piúma . Junto a um grupo de cida-
dãos de boa intencionalidade administrativa, 
consegue o apoio de boa parte dos cidadãos 
com consciência plena de estar fazendo o 
possível e impossível por essa cidade. Agora, 
como prefeito com apoio do povo, não acovarda 
em decisões pontuais e no momento certo, até 
mesmo tendo a acuidade de como será o resul-
tado dentro de cada casa dos munícipes. Não se 
perde em nenhum dia de lançar o olhar sobre a 
função da gestão.   Cidadão com consciência ple-
na em cada atitude, decisão e responsabilidade, 
muitas vezes se privando, como necessário é, 
de sua família. O prefeito tem nesse primeiro ano 
de mandato o reestabelecimento do crédito da 
cidade no cenário político, está tendo o crédito 
em âmbito estadual e federal. “Piúma está sendo 
preparada para não só viver um comércio varejo, 
que também é importante, mas também em visão 
ampla, e atacadista. Nós temos a consciência 
de que os desafios são muito maiores do que 
as pessoas imaginavam, mas as conquistas es-
tão sendo maiores do que se esperavam. Para 
o povo piumense, temos a certeza de que o 
melhor está por vir”, ressaltou Paulo Cola.

PEDRO PAULO CHEGOU EM PIÚMA 
HÁ MAIS DE 30 ANOS
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E
les se entregaram a profissão, se 
doaram, se arriscaram e se supe-
raram, juntos. Amor e a união da 
família foram a dose correta para 

o casal de médicos dr. Glauco e dra. Geovana 
vencerem a pandemia da Covid-19. Eles são 
sócios da Almeida Pretti médicos Associados 
Ltda.

Há 15 anos em Piúma e atendendo em oito 
municípios da região, o médico Glauco Dahan 
de Almeida, o Dr. Glauco e Dra. Giovana Pretti 
não hesitaram em se colocar na “linha de fren-
te” do combate à pandemia da Covid-19, bem 
no momento em que muitos profissionais de 
saúde se encolheram por medo ou por possu-
írem outras doenças agravantes, ao ponto do 
Consórcio Expandida CIM de Saúde, o CRM e 
até o Ministério Público enviar intimações para 
que esses profissionais voltassem ao trabalho.

“Quando a pandemia começou foi uma 
loucura porque muito pouco se sabia sobre o 

por Aline Cunha /Free Lance

O seio da família 
salvou dr. Glauco e 

dr. Geovana

“SUPERAMOS   
JUNTOS”

Covid-19. Amigos, familiares e pacientes ligando 
e pedindo informações e nós não sabíamos o 
que falar para essas pessoas. Ninguém sabia 
quase nada a respeito da doença e qual trata-
mento era realmente eficaz, enquanto isso o 
Ministério da Saúde ia pingando informações 
sobre os protocolos a serem seguidos”, afirmou 
Glauco.

Foram meses de números alarmantes e 
quem está fora não faz ideia do que os pro-
fissionais de saúde passaram. Ver a vida das 
pessoas escorrendo pelos dedos porque os 
braços da saúde não eram suficientes para 
resgatar a maior parte dessas pessoas.

Entre a turma do “fica em casa” e a galera 
do “vem pra rua”, os hospitais estavam super-
lotados e os profissionais da saúde exaustos.

Dr. Glauco e dra. Geovana relataram que 
era normal entubar mais de dez pacientes por 
dia e não ter equipamento para fazê-lo com ou-
tros dez pacientes que também necessitavam 
de respiração mecânica.

“No período crítico, eu chegava em casa 
deixava minha a roupa do lado de fora, me 
higienizava e me aninhava no refúgio da minha 
família para me manter psicologicamente são. 
Sem contar o fato de que as pessoas faziam fila 
na nossa porta buscando atendimento médico 
por medo de ir ao hospital. Fizemos incontáveis 
atendimentos na mesa da varanda”, lembra Dr. 
Glauco que perdeu muitos amigos e colegas 
de profissão para o Covid-19.

A crise na saúde pública deixou todos apa-
vorados e não havia vagas para a quantidade 
de pessoas que adoeciam ao mesmo tempo. 
Havia fila de ambulâncias nos hospitais de re-
ferência para a entrada de pacientes graves e 
não haver vagas para todo mundo era o caos, 
um verdadeiro cenário de guerra e devido a 
isso, entre outros fatores, muitos profissionais 
de saúde adoeceram emocional e psicologi-
camente.

No ponto de vista da saúde mental, diver-
sas síndromes e doenças surgiram e/ou foram 
agravadas como a do pânico, transtorno ansio-
so depressivo, entre outras que se tornaram 
mais comuns.

“Se não fosse a nossa estrutura familiar, o 
carinho e o amor que nos aproxima, talvez nós 
não tivéssemos vencido esse tempo de adver-
sidades que sem dúvida, foi o maior desafio de 
nossas vidas”, exclamou o casal.
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O
empresário Aristótoles Sader Viana, lite-
ralmente é um sobrevivente da Covid-19. 
Contaminado com o novo Coronavírus, Kico 
como é mais conhecido em Piúma viu a morte 

de perto, não foi intubado, mas passou 15 dias entre UTI e 
enfermaria em Cachoeiro de Itapemirim.

Depois de passar pelos momentos mais difíceis de sua 
vida, vieram as sequelas e os prejuízos financeiros, o Cine Ritz 
Piúma ficou fechado quase um ano e meio. Foi basicamente 
o primeiro a fechar e o último a retornar com as atividades. 
O setor do entretenimento, de uma maneira geral foi muito 
fiscalizado e um dos mais prejudicados na pandemia. 

Uma auxílio concedido pelo Governo Federal foi o salvou 
muitos empresários durante 6 meses para manter funcionários 
e, no caso do cinema, foi destinada uma pequena verba para 
eventos culturais através da Lei Aldir Blank que em contra-
partida, por essa mesma Lei, foram doados mais de três mil 
ingressos para os alunos das escolas municipais de Piúma.

Com um total de quatro funcionários registrados, nin-
guém foi demitido durante a pandemia, mas não fácil.

“Conta de água, luz, aluguel, funcionários e dívidas que 
não paravam de chegar, fui contaminado e venci a Covid-19 
duas vezes, fui parar na UTI. Graças a ajuda de amigos in-
fluentes fui para o Hospital de Cachoeiro, onde tenho família 
e não morri. Quiseram me intubar e eu ameacei quebrar o 
hospital inteiro por saber que maioria das pessoas não volta 
e por medo de não voltar, não permitir. E no meio de tudo 
isso, agradeço a Deus e também ao atendimento que tive no 
hospital de Piúma e posteriormente de Cachoeiro”, relembra 
emocionado Kiko.

Muitas medidas de distanciamento e protocolos sani-
tários atendidos, o cinema reabriu as portas. Álcool gel na 
entrada, separação de acrílico, exigência do uso de máscara. 
Foi preciso se adaptar ao novo momento.

Com capacidade para 160 pessoas, apenas 50% dos 

por Aline Cunha /Free Lance

UTI E 
CINEMA    
FECHADO

SOBREVIVENTE 

KIKO 
FECHOU O 

CINEMA, FICOU 
15 DIAS NA UTI, 
EM CACHOEIRO 

ingressos são vendidos, cadeiras foram marcadas para 
o uso de uma sim e outra não, mantendo o distancia-
mento entre as pessoas.

 “Eu sigo as regras e somos vigiados o tempo 
todo, quando Piúma estava no 

“risco vermelho”, os fiscais da Prefeitura fecharam 
meu cinema com apenas três pessoas dentro da sala 
de cinema. Foi PM, bombeiros, fiscais e a cavalaria para 
fechar a sala de cinema”, relembra Kiko.

Kiko contou que dia desses, seu funcionário foi 
xingado por não permitir que um cliente entrasse sem 
máscara na sala de cinema e que, ao ser chamado para 
resolver a questão, foi xingado também.

“Sempre lutei e continuo lutando pelo meu ne-
gócio e trabalhando para levar cultura aos piumenses. 
Eu não vou desistir”, finalizou.

Superação é o nome de Kiko, é o sobrenome do 
Cinema, que estava construindo a sua segunda sala no 
Piúma Praia Shopping, mas a pandemia parou a obra. 

“Eu fui para ser intubado, a salvação é que tinha 
uma fisioterapeuta que não deixou, tentou fazer a 
máscara VNI – a mortalidade do tubo é 85%. A primeira 
semana que eu desci da UTI, não conseguiu levantar, 
fiquei 15 dias com fraqueza nas pernas sem andar. O 
tempo que fiquei na UTI eu vi um monte de gente mor-
rer. Eu vi uma menina de 34 anos morrer ao meu lado”.

Por dois motivos é Kiko superação. Por não mor-
rer e manter os empregos e as portas abertas, apesar 
de todas as limitações. “Tenho que agradecer muito a 
minha esposa que correu atrás para a transferência, 
a médica e a enfermeira que viu a gravidade e me 
transferiram antes que eu morresse. Se eu passo 
uma noite aqui, eu morria. Ainda estou com sequelas. 
Perdi o cabelo, sinto dores no corpo, esquecimento”, 
ressaltou Kiko. 
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E
las são empoderadíssimas e 
sabem o que fazem, mas estão 
sempre buscando novos conhe-
cimentos na área da construção 

civil e imobiliária. O sucesso é a soma do tra-
balho, união, dedicação, foco e persistência; 
Grupo Kátia Corretora, no bairro Jardim Maily, 
aluga, vende, administra, avalia...   

Kátia Carvalho de Oliveira, nascida e 
criada em Piúma, filha de quiosqueiros, é 
Corretora e Avaliadora de Imóveis há 22 
anos. Sempre trabalhando duro, buscando o 
aprimoramento e conhecimento dia após dia, 
se tornou Engenheira Civil para agregar ainda 
mais valor à sua carreira profissional. 

Kátia que desde seu início sempre traba-
lhou com vendas, administração e aluguéis 
em geral, viu que durante a pandemia seus 
negócios caíram em pelo menos 70% e como 

da Redação

GRUPO
KATIA 

CORRETORA 

toda pessoa de garra, que não desiste no pri-
meiro obstáculo, Kátia precisou se reinventar, 
assim como milhares de pessoas no mundo. 
Passou por esta turbulência com apenas uma 
funcionária. Dias e mais dias de portas fecha-
das, incertezas diante do cenário que todos 
estávamos vivendo.

Mas, para quem é empreendedor, a 
incerteza já faz parte do cotidiano, e não há 
obstáculo que faça parar alguém que vive com 
um propósito: “propósito de ser uma pessoa 
melhor a cada dia, não apenas profissional-
mente”. 

E o grande propósito de Kátia Corretora 
não era parar no meio do caminho. Hoje, 
ela continua com o escritório funcionando e 
atendendo aos clientes com tudo o que ela 
tem de melhor. E o sonho de formar parcerias 
tem se tornado realidade.

Duas de suas antigas funcionárias vol-
taram e se juntaram ao que hoje se intitula 
“Grupo Kátia Corretora de Imóveis”. 

O sonho da Kátia é oferecer melhores 
condições e formar uma equipe capacitada 
está ganhando vida e as “Meninas da Kátia” 
agora são mais que funcionárias, são suas 
parceiras. Todas corretoras e estudantes de 
Arquitetura, onde o sonho de Kátia continua 
em construção, levando não apenas ela ao 
crescimento, mas, todos que à rodeiam, in-
clusive seu esposo Eduardo, que apesar de 
ter sua profissão, também se qualificou como 
corretor de imóveis, para que, no futuro pos-
sa contribuir ainda mais com esse grupo de 
profissionais. “JUNTOS SEREMOS SEMPRE 
MAIS FORTES”.
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U
ma história de superação que 
envolve cores, atitude, dedicação 
e juventude. As portas da loja 
também foram baixadas no pico 

da pandemia. Mas a vida não parou e foi através 
do delivery que o Rei das Tintas se superou. 

O jovem empresário, João Victor Suter, 
neto dos fundadores do Rei das Tintas: Robson 
e Nilceia Suter Vivacqua é quem hoje comanda 
a empresa mais e, sob sua direção e gerência 
da tia Rafaella Suter mais três filiais foram inau-
guradas em Piúma, Marataízes e Guarapari.

Fundado em 2008 pelo empresário Robson 
Vivacqua em Iconha, a primeira loja de tintas da 
Capital dos Caminhoneiros, ganhou destaque 
na região por ser uma empresa referência no 
mercado de tintas automotivas somado ao ex-
celente atendimento e preço competitivo. Por 
muito tempo ficou sob direção de Robson e 
sua esposa Nilceia que ensinaram os filhos e o 
neto a expertise do empreendimento que hoje 
domina a região. 

No ano de 2018, o jovem João Victor que 
cresceu no meios das prateleiras brincando de 
vender tintas assumiu a direção da empresa 
e com menos de 1 ano abre mais 3 filiais, se 
tornando uma potência em vendas em todo sul 
do estado, hoje com lojas em Iconha, Piúma, 

por Luciana Maximo

DELIVERY   
TRÊS FILIAIS EM UM ANO

Marataízes e Guarapari.
O Rei das Tintas domina em 1º lugar no 

segmento - Tintas Automotivas e Industriais 
durante anos e permanece na liderança em 
volume de vendas até hoje, no ano passado 
retornaram as suas vendas na linha imobiliária 
e já está entre os cinco maiores revendedores 
de tinta imobiliária do estado, com preços 
diretos de fábrica, tornando o mercado ainda 
mais competitivo.

A pandemia da Covid-19 também pegou de 
surpresa o Rei das Tintas que baixou as portas 
quando o risco era extremo e alto. Porém, não 
deixou os clientes sem atendimento, de másca-
ras e respeitando todos os protocolos a empre-
sa superou a maior crise sanitária e econômica 
do mundo, trabalhando com todos os cuidados 
sanitários e fazendo o seu delivery para que 
seus clientes pudessem ter a segurança de ter 
seu material entregue sem  sair de casa e com 
toda segurança.

“O Rei das Tintas é uma empresa que su-
perou a pandemia, mas nada disso não seria 
possível se vocês clientes e os colaboradores 
não estivessem na linha de frente, batalhando 
e superando a cada dia essa pandemia e os 
momentos mais desconhecidos da história da 
saúde pública mundial. Somos gratos a todos 
e somos Superação 2021”, orgulhou-se João 
Victor Suter.

O EMPRESÁRIO 
ROBSON VIVÁCQUA 
E NILCEIA QUANDO 
COMEÇARAM O REI 
DAS TINTAS EM ICONHA 



por Luciana Maximo
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U
m sonho, ter 
uma cl ínica 
de neurode-
senvolvimen-

to infantil - Assim, nasceu a 
Singular Desenvolvimento 
Humano. A Cl ínica que 
está situada a Rua Augusto 
Rushi, no bairro Itaputanga. 

Carregando no nome, 
o respeito a todos que pen-
sam, funcionam, aprendem 
e sonham diferentes, pois 
entendemos que todo indi-
víduo é único.

As idealizadoras desse 
sonho são psicóloga Juliana 
Vettorace e a fonoaudiólo-
ga Panttila Tononi e apesar 
de já serem formadas há 14 
anos, elas consideram que 
estão apenas no começo 
da construção do legado.

A clínica começou em 
2018, com apenas três sa-
las. No Início de 2020, foi 
inaugurada o total de 8 sa-
las, devido ao aumento da 
demanda e aquisições de 
equipamentos mais moder-
nos para serem utilizados 
nos atendimentos.

“Sendo assim, investi-
mos todas as reservas que 
tínhamos para podermos 
proporcionar o melhor aos 
nossos queridos pacientes. 
Ao longo do caminho, nos 
deparamos com muitos de-
safios, inclusive a pandemia 
ocasionada pela Covid-19, 
que nos forçou a passar por 
uma readaptação logística 
e de segurança, para que 
de forma segura pudésse-
mos dar continuidade aos 
atendimentos e não fosse 
comprometido o avanço 
com o desenvolvimento do 
paciente’, ressaltou Panttila.  

Panttila e Juliana se 
reinventaram, aprenderam 
e inovaram, dando início 
aos atendimentos online e 
domiciliares. “Aos poucos, 
à medida que os responsá-
veis pelos pacientes foram 

SINGULAR:
DUAS AMIGAS: 

JULIANA E PANTTILA
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se sentindo seguros para retornar ao ambiente clínico, ob-
servamos a necessidade de aumentar o número de colabo-
radores para 25 pessoas”.

Para 2022 a Singular tem novos planos e novidades, 
não apenas para Piúma, mas para todo o Estado do Espírito 
Santo. “Nosso olhar clínico está voltando para as pessoas, 
tirar da essência do indivíduo tudo que há de bom e contribuir 
no desenvolvimento de todo seu potencial, para construção 
do seu futuro”.

Singular
Fonoaudiologia

Intervenção Precoce
Modelo Teacch

Psicologia
Psicomotricidade
Psicopedagogia

Terapia ocupacional
@ju_mvpsi

@fonopanttilatonani

JULIANA E PANTTILA 
SÃO SÓCIAS E 

AMIGAS FUNDARAM A 
SINGULAR



T
odos os dias o Laboratório Bioclínico traba-
lhou, em todos os Riscos, baixo, amarelo, 
vermelho e o extremo. Em Anchieta, em 
Piúma, Iconha, Itaipava e Guarapari. Foram 

dias de agonia, medo, pavor, dias de desespero, de 
imaginar que ia mais cedo ou mais tardes todos se con-
taminariam. Estava, na linha de frente, colhendo material 
no PA, nos hospitais. Material de pessoas contaminadas 
com o Novo Coronavírus Incansáveis. 

Bruno Silveira – quem administra o Bioclínico fez um 
relato do que passaram com riqueza de detalhes.

Há um mundo antes e pós-Covid-19, porque muita 
coisa mudou com a pandemia. A área de saúde é uma das 
que vem sofrendo com mudanças e atualizações a todo o 
momento. No início a gente viveu a desinformação. Era um 
momento de dúvidas. A gente tinha mais perguntas do que 
respostas. E o tempo todo estavam os clientes, os amigos 
e até mesmo os médicos elaborando questões para as 
quais não havia respostas definitivas. Estávamos o tempo 
todo buscando respostas. E quando apareciam, ainda 
tínhamos que filtrar. Será que é fake? Será que podemos 
passar pra frente? Qual o melhor exame? Existe uma pílula 
mágica? Cloroquina? Ivermectina? Existe uma conspiração 
dos chineses pra dominarem o mundo? A vacina transmite 
AIDS? Pois é, ouve-se de tudo nesse mundo. De todo 
tipo de gente. E a gente, como profissionais da saúde, ali 
expostos diretamente ao risco, nos agarrávamos ao bom 
senso, à empatia e à vocação. Porque só por vocação 
você se mete a entrar numa área de isolamento apertada, 
improvisada e conhecidamente infestada de uma doença 
que estava causando números recordes de mortes no 
mundo. Parecia que a gente via uma nuvem de COVID no 
ar. E quantas vezes eu ouvi: “acho que hoje eu peguei”. E 
a preocupação não era só com a gente mesmo. Era com 
o pai e a mãe idosos que estavam nos aguardando em 
casa. Era com a colega que tinha asma grave. Era com a 
colega mãe de dois meninos pequenos que se morresse 
ia largar filhos no mundo sem ninguém pra cuidar. Uma 
funcionária mudou-se para o terraço pra não ter contato 
com os pais até que as coisas se normalizassem. Foi mais 
de ano morando em isolamento na própria casa enquanto 
ali no andar de baixo a mãe costurava jalecos descartáveis 
de TNT, já que não se achava pra comprar. Uma excelente 
funcionária com asma pediu demissão logo na primeira 
semana de lock down. Na dúvida, não quis pagar pra ver. 
Seguiu com seu outro emprego administrativo sem contato 
com o público. Apoiamos. A mãe dos dois meninos, sem 
a opção de ficar sem o emprego pegou COVID, ficou 
internada duas semanas. Viu seu pior pesadelo quase 
virar realidade. Melhorou. Voltou ao trabalho e à labuta 
incansável da maternidade. 

por Luciana Maximo

MEDO,
INCERTEZAS 

Empoderadas 

UFA! 
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DR. BRUNO SILVEIRA  - 
‘TIVEMOS QUE PEGAR 
NO CHIFRE DO BOI’



O 
Laboratório Bioclinico teve que 
reaprender. Teve que reforçar 
cuidados. Teve que se superar. 
“Dissemos adeus a muitos clien-

tes. O tempo todo ouvimos confissões veladas 
das colegas sobre o medo real de morrer. 
Tivemos que passar mensagens motivacionais 
diversas vezes e recomendar o tempo todo 
que os procedimentos de segurança fossem 
observados com uma chatice extraordinária. 
Cheguei a dizer uma vez: “se alguém tiver que 
dizer algo das funcionárias do laboratório, que 
digam que são extremamente chatas com os 
cuidados de higiene e isolamento, que sejam 
as chatas do laboratório”. E como é que vamos 
proibir uma funcionária de ir a um bar ou de 
pegar uma praia na sua folga? 

A gente recomendou e a equipe vestiu 
a camisa. E todas fizeram seus esforços. E o 
custo com equipamentos de proteção individual 
disparou. E a empresa viu seu faturamento cair 
em mais de 50% nos períodos de lock down. 

por Luciana Maximo

ADEUS    
A CLIENTES

E sempre ficava aquela dúvida. Vai mesmo 
passar? Até quando vai ser assim? E se toda a 
equipe pegar COVID ao mesmo tempo? Quem 
vai atender o PA, quem vai atender os hospitais? 
Vamos fechar as portas? Pois é. Nem sequer por 
um minuto deixamos de atender. Foi funciona-
mento normal a todo vapor de 6:30 às 17:00 em 
todas as unidades durante toda a pandemia. 
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana, ao 
pronto atendimento de Anchieta, ao hospital 
do Mepes, ao hospital de Piúma e ao hospital 
de Iconha. 

Quebrando a cabeça pra cobrir os afasta-
mentos. Pegando o boi pelo chifre e cobrindo 
aqui e ali uma falta pra não deixar a peteca cair. 
Realizando um número recorde de coletas do-
miciliares. Dizer que não falhamos? Impossível! 
Mas foi justamente o impossível que muitas ve-
zes a gente fez acontecer. E de pouco a pouco 
ainda vamos vencendo. Subindo e descendo 
montanhas sem parar. Todo dia uma batalha. E 
de tanto não parar a gente chega lá”. O texto 
é de Bruno Silvino – proprietário do Bioclinico 
Laboratório 

Empoderadas 
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Todo mundo 
teve que 

se reinventar
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O 
cantor Derik Ramos fundador 
da Banda Tomaê viveu todos 
os momentos indescritíveis 
da pandemia da Covid-19 que 

levou amigos, parentes e ídolos. Dor, sau-
dade e medo de não acabar mais a doença 

por Luciana Maximo

SU-PE-RA-ÇÃO
SEM SHOW’S

que ninguém sabia nada a seu respeito. 
Como foi difícil! E agora, a Banda respira 
aliviada, passou todos os riscos, os shows 
estão retornando, a agenda está aberta, 
os sonhos continuam e não há limite para 
quem escolheu levar alegria para multi-
dões: Banda Tomaê!

“A palavra superação nunca nos defi-
niu tanto como nestes últimos dois anos, 
enfrentar a pandemia, a perda de familiares 
e amigos, artistas consagrados que nos ins-
piravam, é uma dor que parecia não ter fim. 
Sem shows, vendo às vezes parceiros de 
outras bandas vender seus equipamentos 
para colocar o pão na mesa, alguns tendo 
que mudar de profissão e aceitar qualquer 
emprego ou ocupação que aparecesse. 
Foi um período de provação sem dúvidas. 

Mas não deixamos de ter fé, muita fé, 
não nos separamos, quando o desespero 
batia porta um amparava o outro, tínhamos 
uma fé inabalável, decidimos olhar pro 
céu e dizer: “Senhor, confiamos em TI”, e 
acredito que deu certo. A banda Tomaê 
vai completar 10 anos em dezembro deste 
ano, e somos sim um exemplo de supera-
ção. Superamos os atropelos da vida, os 
descasos de alguns, a implicância e a in-
veja de outros, superamos os preconceitos 
de pessoas que acham que música não é 
um trabalho, superamos a máfia que exis-
te nos bastidores e consagramos nosso 
sucesso, conquistamos nosso espaço e 
hoje temos orgulho de levantar a cabeça 
e dizer: Somos músicos, Somos a Tomaê, 
vencemos! E vamos ainda mais longe”! – 
Emocionou-se, Derik Ramos.

DERIK E MANU FERREIRA – 
SOMOS MÚSICOS, SOMOS TOMAÊ, 
VENCEMOS”



N
o Centro de Piúma, em cima do 
Banestes, o Escritório Marina Feres 
& Advogados Associados como 
todos os outros empreendimen-

tos foi necessário se adequar durante o pico da 
pandemia da Covid-19 para continuar atendendo 
aos clientes, principalmente, nas demandas mais 
urgentes.

Não foi fácil como ressaltou a advogada cri-
minalista Marina Feres que trabalha juntamente 
com a Dra. Rosangela B. Cola Pereira e o esta-
giário de Direito Matheus Rios. Foi preciso se 
adequar à nova realidade.  

por Luciana Maximo

AMPLIOU    
DESTAQUE 

PARA O 
DIREITO 

CRIMINAL

Estabelecido há 14 anos em Piúma, e atu-
ando em toda região, o Escritório Marina Feres 
& Advogados Associados sempre foi destaque 
no setor jurídico, operando em diversas áreas 
do Direito, com ênfase para o Criminal e Direito 
Público.

Durante a pandemia, assim como outros se-
tores, o judiciário foi atingido, permanecendo por 
meses com as portas fechadas, atendendo ape-
nas as demandas urgentes e à distância, o que 
impactou diretamente os trabalhos da advocacia. 

Neste período o escritório se dedicou a am-
pliar seu contato com o cliente através das redes 
sociais, também zelando pelo seu papel social 
que é de levar informação jurídica a população, 
com a abordagem de temas recentes no campo 
do Direito, inclusive sobre os diversos decretos 
estaduais que foram editados nesse período 
pandêmico. 

A aquisição de equipamentos eletrônicos aju-
dou na realização de audiências que passaram a 
ser virtuais, bem como do atendimento ao cliente 
durante a necessidade do distanciamento social. 
Posteriormente, mesmo com a flexibilização das 
medidas, o atendimento virtual passou a ser uma 
ferramenta importante, já que o cliente pode ago-
ra ser atendido de qualquer local, bem como o 
processo eletrônico foi implementado em várias 
comarcas, o que agilizou a prestação jurisdicional.

Nos últimos 14 anos recebeu vários Prêmios 
Destaque, ampliou sua sede, qualificou sua equi-
pe que atualmente é composta pelas Dra. Marina 
Feres Coelho Lara, Dra. Rosangela B. Cola Pereira 
e o estagiário de Direito Matheus Rios. 
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MARINA FERES, 
ROSANGELA B. COLA E 

MATHEUS RIOS – MARINA 
FERES &ADVOGADOS 

ASSOCIADOS



V
alorizando as gírias de 
Piúma que foram parar no 
cardápio com os nomes 
dos hot dog’s mais delicio-

sos e tentadores do mundo, o Bendito 
Lanche que hoje virou a Hotdogueria 
Bendito abençoou os dois casais de 
empresários jovens que começaram em 
setembro de 2020, no pico da pande-
mia da Covid-19. O lanche que salvaria 
a família de uma crise financeira come-
çou numa festa de aniversário quando 
as irmãs Sabrina e Samara percebeu a 
necessidade de criar um lanche gostoso 
e acessível. Foi assim que surgiu a ideia 
de três hot-dogs diferentes para vender. 
A família investiu em uma tenda para 
as vendas e os hot-dogs eram feitos 
na cozinha de casa, o pão comprado 
na padaria e os lanches montados em 
casa eram vendidos na calçada, na 
Rua Elizeu Nunes Xavier, no Centro de 
Piúma.

“Os  t rês  p r ime i ros  fo ram o 
‘Safa Maré’, o ‘Coisa de Linda’ e o 
‘Bacanagem’, eles eram bem simples 
e até dezembro ficamos na tenda da 
esquina. Vendíamos os hot dog’s e 
também tortas salgadas, mas quando 
chovia não conseguia trabalhar, o vento 
também atrapalhava nos atendimentos 
aos clientes. A cozinha começou a ficar 
pequena e então decidimos alugar um 
espaço e foi nesse momento que tudo 
mudou”, relembra Marcos.

A família contou que a princípio, 
trabalhando na cozinha de casa, era 
tudo muito complicado, pois no mesmo 
ambiente eram preparados os hotdogs 
e também as refeições da família.

Logo que começaram as proibições 
e protocolos da Vigilância Sanitária por 

por Aline Cunha / Free Lance

SAFA 
MARÉ   
BENDITO 
HOT DOG

conta da pandemia, o Delivery foi a única e melhor 
opção.

Usando e abusando dos sabores e das pro-
pagandas em redes sociais o delivery se firmou 
e foi crescendo. O que começou com dois casais 
trabalhando juntos e fazendo lanches na cozinha 
de casa se expandiu: Marcos Vinícius, Samara 
Rangel, Sabrina Rangel e Harlles Calenzane tive-
ram a necessidade de crescer.

“Harlles estava com problemas na coluna e 
afastado do trabalho, Samara e eu estávamos com 
filho pequeno e sem outra fonte de renda. O jeito 
foi investir tempo e dinheiro para fazer o Bendito 
Hot Dog decolar”.

Os quatro jovens empresários conseguiram 
crescer em meio a pandemia, de loja nova, ex-
pandindo o delivery e se tornando o sucesso que 
é atualmente em Piúma. Fora os quatro sócios e 
atualmente são oito pessoas trabalhando e tirando 
seu sustento graças ao crescimento do Bendito 
Hot Dog.

Superação total, é só lembrar que começaram 
na cozinha de casa, com cerca de quinze a vinte 
lanches vendidos por dia, hoje é sucesso absoluto 
com uma média de 150 a 200 clientes atendidos 
diariamente.

Com dois motoboys, Marcos no caixa, três 
montadores de hotdogs, duas ajudantes de cozi-
nha, embalador e um garçom, sem contar a menina 
da limpeza. Essa turma se desdobra para atender 
a clientela faminta que não para de crescer e 
já chegaram a montar trezentos lanches em um 
único dia. “Daqui pra frente é só sucesso e mais 
sucesso”, comemorou Família.
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A
paixonado por Piúma Pedro Paulo 
Corretor assim conhecido na Cidade 
das Conchas batizou a sua imobiliá-
ria PIUMINAS, segundo ele, metade 

Piúma e metade Minas. Ele é mineiro de carteirinha 
e desde a primeira vez que avistou o Monte Aghá, 
decidiu que aqui ele fincaria os seus pés e realizaria 
o sonho de centenas de pessoas, em especial os 
mineiros, seus conterrâneos.  E foi com a venda dos 
imóveis que o corretor construiu a sua história de 
sucesso.

Há mais de 30 anos em Piúma, Pedro é natural 
de Belo Horizonte, veio passear na Cidade das 
Conchas, ocasião que conheceu o construtor Paulo 
Carvalho e decidiu comprar uma loja em frente ao 
Quiosque da Loira. Nesse meio tempo, percebeu 
que o vendedor não tinha muita experiência, não 
sabia explicar direito e muito menos atender um 
cliente como deveria.

Pedro Paulo então comprou a loja de Paulo 
Carvalho, fez amizade com o construtor e acabou se 
mudando para Piúma. ele já era Corretor de Imóveis, 
tinha larga experiência na área por trabalhar com 
Elias Boules, em Belo Horizonte, na Pampulha.

 “Nessa época eu chamei meu amigo Toney e 
viemos para Piúma com a cara e a coragem. Paulinho 
nos arrumou uma casa para morar e assim começa-
mos a vender imóveis para ele, mas vender muito. 
Despois Toney voltou e eu fiquei por ter gostado da 
cidade e estou aqui até hoje. Fui ficando e gostando”, 

por Aline Cunha / Free Lance

SUCESSO   
VENDEDOR DE IMÓVEIS

relembra.
Seus filhos moram em Belo Horizonte e sua 

esposa mora um pouco lá e um pouco em Piúma, 
mas Pedro se sente Piumense e não arreda o pé 
daqui de jeito nenhum. Perdeu as contas de quan-
tos imóveis já vendeu.

Atualmente trabalhando mais com vendas do 
que com alugueis para temporada, o carro chefe 
dele é realizar o sonho da casa própria.

Apesar de o mercado de imóveis já ter sido 
muito melhor, porque antes se vendia apartamentos 
“no casco” onde o comprador fazia a parte de acaba-
mentos por sua conta e isso tornava os preços muito 
atrativos, as coisas estão melhorando devagar.

“A pandemia me atrapalhou muito devido ao 
medo, o que salvou foram algumas famílias de 
cidades grandes, como Vitória, que decidiram se 
refugiar em uma cidade pequena e com menos 
riscos onde pudessem ao menos caminhar na praia 
durante o período mais crítico. Eu não parei de 
trabalhar, nem fiquei doente, graças a Deus, mas as 
vendas caíram muito e estamos superando a crise 
com criatividade”, afirmou.

O corretor de imóveis é muito importante para 
a cidade, a cada imóvel vendido são pagos vários 
impostos como ITBN, IPTU que são aplicados em 
forma de políticas públicas no município.

“Nos últimos meses as coisas estão melhoran-
do, as vendas estão ocorrendo ainda tímidas e eu 
acredito que a Prefeitura vai alavancar ainda mais 
com seus projetos e vai dar tudo certo. Estamos 
torcendo para isso”, afirmou esperançoso.

PEDRO PAULO 
CHEGOU EM PIÚMA 
HÁ MAIS DE 30 
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E
mpresário de sucesso, Rodrigo 
Pereira começou a trabalhar muito 
cedo, aos 11 anos de idade com um 
ponto de aluguel de boia na praia 

de Piúma, que ganhou do seu pai para aprender 
a trabalhar e dar valor ao fruto do próprio suor.

Rodrigo conta que ganhou o ponto de boia 
e um cofre para guardar o dinheiro e seu pai 
sempre perguntava quanto ele gastou e com o 
quê, e, também, quanto foi economizado no cofre. 
“Na época eu gastava com lanches e doces, mas 
tinha que guardar mais que gastava sempre e 
prestar contas ao meu pai que me aconselhava 
a investir e guardar”, lembra.

O Multigiro Distribuidora foi montado após 
a formatura, com um currículo que inclui bolsas 
de estudos no SENAI, IFES, Faculdade de en-
genharia de Produção e de engenharia Elétrica. 
Formado, Rodrigo ganhou a vida trabalhando 
dentro e fora do Brasil, mas sempre com vontade 
de voltar para sua casa, sua amada Piúma.

Proprietário do Multigiro e da Foccus Pub 
Music, Rodrigo começou com a distribuidora de 
bebidas no bairro Itaputanga ao lado da sua es-
posa e companheira de todas as horas, apenas 
com entregas de gás, água e bebidas. 

“Eu sempre pensei em montar um negócio 
que as pessoas não ficassem sem como comida, 
bebida, remédios ou gasolina. E foi o que deu 
certo na minha vida, só falta vender gasolina,” 
brincou.

Com mais de 30 funcionários fixos na 
Multigiro e três na Foccus, sem contar as contra-
tações temporárias para eventos onde a Foccus 
ultrapassa os trinta colaboradores, Rodrigo cres-
ceu em tempos difíceis.

por Aline Cunha / Free Lance

NASCEU 
EMPREENDEDOR

Inaugurada em outubro de 2018 a Multigiro, 
na Av. Beira Rio e a do Trevo do bairro Niterói em 
abril desse ano. A Foccus também foi pensada 
durante a pandemia da Covid-19. “Durante o 
período crítico da pandemia foi quando eu mais 
vendi bebidas, porque as pessoas não podiam 
sair de casa para se divertir e tenho também um 
projeto social com doação de cestas básicas e 
um evento solidário que fiz com a arrecadação 
de 85 cestas básicas para doação.”, comentou.

O evento Piúma Solidário nunca vai sair da 
memória de Rodrigo, durante as entregas nas 
casas das famílias ele se deu conta de que passou 
seu aniversário nessa belíssima missão.

Algumas pessoas se tornaram mais fortes 
durante o lockdown e Rodrigo foi uma dessas 
pessoas que investiu e cresceu graças ao delivery 
durante o período em que todos estavam “presos 
em casa”.

Aos poucos a distribuidora de bebidas se 
tornou um mercadinho com direito à açougue 
(com destaque para a carne de sol na manteiga), 
hortifrúti, entre outros produtos de consumo, 
higiene e limpeza. 

A Foccus é uma casa de shows pensada 
durante o auge da pandemia, inaugurada em 
dezembro do ano passado, com uma ótima infra-
estrutura para shows e eventos na Av. Beira Rio, 
ao lado da distribuidora de bebidas. Apesar de ter 
ficado fechada durante um tempo, a casa está de 
volta bombando com os shows mais curtidos no 
momento, todos os finais de semana dando opor-
tunidade para músicos, bandas e DJ’s que foram 
extremamente prejudicados com essa pandemia.

“O processo de trabalhar e fazer dar certo 
passa por altos e baixos, a gente não pode de-
sanimar. Uma das coisas é pensar e muito antes 
de colocar em prática, analisar a demanda pelo 
produto, o ponto e muita dedicação”, finalizou.
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DE LAVADOR DE CARROS A
PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL

O 
Jornal Espírito Santo Notícias tem 
a honra de homenagear o verea-
dor José Carlos de Araújo como 
Personalidade Negra 2021 por ter 

superado todos os obstáculos que a vida lhe impôs 
e reescreveu a sua história na Cidade das Conchas 
onde é funcionário efetivo como técnico de enfer-
magem.

Dono de uma simpatia contagiante, José 
Carlos venceu o preconceito, os limites lhe impos-
tos, assumiu a homossexualidade e se posicionou 
na sociedade assumindo a presidência do Poder 
Legislativo. Vem fazendo um trabalho espetacular 
na defesa dos interesses da população de Piúma. 

Nascido na década de 80, filho da doméstica 
Tereza Maria Machado de Araújo, José Carlos Araújo 
mudou-se para o Distrito de Solidão, em Iconha, 
ainda no ventre de sua mãe. Grávida, morando em 
Vitória e com medo de tirarem dela o seu amado 
filho, José Carlos, ela se refugiou na casa de familia-
res no interior em busca do apoio que necessitava 
naquele momento.

Dona Tereza casou-se com Luiz Machado, anos 
depois, e teve outro filho chamado Davi. Conforme 
o menino José Carlos foi crescendo, sua mãe foi 
lhe contando sua história e surgiu a curiosidade de 
conhecer seu pai biológico. Casou-se aos 20 anos 
e teve uma filha, Eduarda, atualmente com 18 anos.

Na época, para sustentar a família, José Carlos 
trabalhava como lavador de carros na Autoplan, em 
Iconha.

por Aline Cunha / Free Lance “Com o passar dos anos tive certeza de que que-
ria conhecer minha origem. Depois de casado, aos 21 
anos de idade, liguei paro 102 com o nome completo 
do meu pai e consegui o número do telefone da casa 
dele. Ansioso e sem saber o que dizer, liguei e um tio 
atendeu dizendo que meu pai não estava em casa. 
Agradeci e desliguei. Mais tarde liguei novamente e 
outro tio atendeu. Minha ansiedade só aumentava e 
contei minha história para meu tio pedindo a ele que 
conversasse com meu pai e que se fosse do interesse 
dele que me retornasse à ligação. Dei meu número 
de telefone e passei as duas noites seguintes sem 
conseguir dormir. Finalmente meu pai me ligou, mar-
camos de nos conhecer e até hoje temos uma relação 
maravilhosa”, relembra.

Desde sempre engajado na vida política de sua 
região, foi líder comunitário, fundou associação de 
moradores, desenvolveu projetos sociais, entre várias 
outras coisas.

Mudou-se para Piúma em 2010, quando se sepa-
rou da esposa e seguindo com seus projetos, trabalhou 
neste município na área da saúde como técnico de 
enfermagem, diretor do hospital, coordenador do PSF, 
secretário de Saúde e veio candidato a vereador nas 
últimas eleições. Eleito vereador com 169 votos, se 
tornou presidente da Câmara Municipal numa eleição 
que surpreendeu a todos. De terno azul, José Carlos 
foi eleito e administra com maestria o Poder Legislativo.

“Desde o início da minha vida sempre procurei 
agir com responsabilidade e empatia para com o pró-
ximo e seguindo essa linha, procuro presidir a Câmara 
com responsabilidade e mantendo sempre o foco no 
que é bom para a cidade e seus moradores”, finalizou.

PERSONALIDADE NEGRA
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casamento que fotografou, ainda amador, o da pro-
fessora Claudia Feres, com o ex-marido. O fotógrafo 
contratado para a cerimônia não apareceu na hora 
e, ele foi chamado as pressas. No meio do enlace, o 
fotógrafo apareceu e ele acabou passando o bastão, 
lá ficar registrado o primeiro casamento em Piúma.

A pandemia da Covid-19 atingiu em cheio o 
setor de eventos e Sebastião teve de guardar os 
equipamentos. Mas precisava pagar as contas e con-
tinuar cumprindo compromissos. Pasmem, ele viu no 
churros a possibilidade de fazer um dinheiro. Vendeu 
um equipamento, comprou um reboque, comprou as 
máquinas parceladas pela internet e aprendeu a fazer 
os churros que é um sucesso.  

“Tive que me readequar à questão financeira 
pois todo trabalho agendado foi reagendado várias 
vezes. Por ser muito controlado com as despesas, 
consegui superar a crise diminuindo ainda mais os 
gastos se reinventando conforme muitos brasileiros 
precisaram fazer. Uma enorme lição aprendemos 
com este período pandêmico. Amar mais o próximo 
e aproveitar o máximo de tempo com os nossos fa-
miliares. O dia de amanhã a Deus pertence”.

Uma cena que não sai da sua cabeça de um tra-
balho que fez foi a chegada de uma embarcação na 
Boca da Barra em Piúma que naufragou em alto mar 
e morreram vários pescadores – “um dos acidentes 
que marcou a história dos pescadores em Piúma”.

O sonho de Sebastião é realizar um trabalho 
fotográfico que registre as pessoas da cidade que 
ajudaram a construir a história. 

FILMES 

SEBASTIÃO MATA
por Luciana Maximo

D
esde criança tinha uma vocação em 
áudio visual. Já morando em Piúma, 
terra a qual o recebeu muitíssimo bem 
em 1975, se casou com Lucelena dos 

Santos Mata em 1985 e trabalhando de empregado 
foi demitido.

Buscando alguma coisa para fazer encontrou na 
fotografia uma ótima oportunidade para iniciar uma 
carreira promissora. Certamente que não foi nada 
fácil.

Tinha cerca de 21 anos quando começou a com-
prar livros e mais livros e dedicar várias horas por dia 
estudando, mesmo sem ter um bom equipamento 
em mãos. Pouco tempo depois, o pai, sensível, viu o 
interesse do filho pelo ramo de fotografia e o apre-
sentou a um vizinho que tinha a câmera dos sonhos 
daquela época. 

Dali para frente, as coisas começaram dar um 
prosseguimento constante e sem volta. Conforme 
os equipamentos mudavam, sempre foi adquirindo 
modelos atuais.

Em 2007, Sebastião Mata parou de fotografar 
e dedicou-se com muito afinco exclusivamente ao 
vídeo, a qual trabalha até os dias e é apaixonado 
pelo que faz.

Há 15 anos se dedica com exclusividade a 
casamentos. Ao jornal ele contou como começou 
esta linda trajetória, sorriu ao se lembrar do primeiro 
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NO CAOS A SOLUÇÃO
MORGHETTI & PERUZZO, 

ADVOGADOS

em consciência que não se impõe mais pressão 
a quem já não a suporta, e nesse sentido, com 
responsabilidade social, mantivemos diálogos 
permanentes, tratando cada desigual de acordo 
com sua desigualdade, ou seja, cada caso era 
único e era analisado respeitando todos os limites 
e desafios que a situação nos exigiria. Creio que 
com isso Deus acabou nos abençoando, e não fal-
taram oportunidades para que nos mantivéssemos 
no cenário de forma competitiva e em condições 
de continuar avançando em nossos objetivos de 
produzir justiça a quem busca o respeito a seus 
direitos no meio social”.

Para continuar o trabalho de casa foi neces-
sário investir em equipamentos e programas que 
otimizou o trabalho e diminuiu os custos, inserindo 
o escritório na tecnológica realidade do judiciário, 
como processos eletrônicos que veio para ficar e 
as audiências semipresenciais e eletrônicas que 
facilitaram em muito os trabalhos. 

“Outro fato que destacamos é o investimento 
pessoal. Nosso conjunto, apesar das dificuldades, 
aproveitou o tempo de afastamento para investir 
em qualificação profissional e hoje contamos com 
um conjunto apto a atuar com maestria em diversas 
áreas do direito”.

Equipe
A equipe do Morghetti & Peruzzo, Advogados 

é formada pelos profissionais 
Nelson Morghetti Júnior, Patrícia Peruzzo 

Nicolini, Rebeca Rauta Morghetti e Carolline de 
Souza Nogueira.

por Luciana Maximo

A 
justiça acabou impondo a suspensão 
dos prazos processuais, tendo o 
Poder Judiciário atuado apenas em 
regime de plantão, colocando em 

risco a renda de muitas advogadas e advogados, 
de forma que todos se viram com a necessidade de 
trabalhar em home office, destacando o hercúleo 
esforço das advogadas que, uma vez em casa, 
acabaram tendo que conciliar/adequar a atenção 
do trabalho com a rotina com os filhos, dificultando 
ainda mais.

Além dos comerciantes que tiveram limitado 
o acesso aos clientes no pico da pandemia, todos 
os profissionais do direito que, de uma forma ou 
de outra, suportaram, de igual forma, os desafios 
impostos pela COVID-19. Apesar das incontestá-
veis dificuldades (a OAB ajudou com cestas básicas 
advogados mais fragilizados) todos os profissionais 
do direito enfrentaram grande desafio ao serem 
obrigados a saírem de suas zonas de confortos e 
se reinventaram.

“Em nosso caso, Morghett i  & Peruzzo, 
Advogados, não foi diferente. Tivemos que en-
frentar as mesmas dificuldades e desafios que 
a situação impôs a toda sociedade, acreditando 
que a sensibilidade de nosso conjunto com a re-
alidade suportada por quem nos procurou nesse 
tempo acabou sendo o diferencial para equilibrar 
a relação escritório x cliente x pandemia. Tivemos 
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A 
família de lavradores mudou-
-se para o Espírito Santo há 35 
anos, vindos de Minas Gerais. 
Estabelecidos em Piúma, o casal 

conseguiu trabalho como garçom e camareira 
para criar seus três filhos: duas meninas e um 
menino, um irmão cuidava do outro.

Assim a menina cresceu cheia de sonhos, 
aprendeu o ofício de cabelereira, conseguiu 
emprego em uma farmácia como perfumista 
e sempre querendo mais, logo fez o curso de 
aplicação de medicamentos injetáveis, e não 
parou por aí.

Sempre interessada, foi aprendendo cada 
dia mais e em 2015, teve a chance de se tor-
nar sócia de sua sobrinha, Geize Bessa, em 
uma farmácia. Estamos falando da empresária 
Derliana Da Silva Viana Bessa, proprietária das 
Drogarias Líder.

De lá pra cá, muita água passou por de-
baixo da ponte e a ilha de Piúma se tornou 
pequena para essa empresária de sucesso 
que atualmente tem quatro farmácias: uma no 
centro de Piúma, outra na Av. Beira Rio, uma em 
Iconha e a recém inaugurada no Bairro Niterói.

Derliana investiu e cresceu durante a pan-
demia, as farmácias continuaram funcionando, 
mas atendendo na porta, os clientes não 
podiam entrar na loja e as pessoas deixaram 
de comprar além do extremamente necessá-
rio. “Um hábito comum, era que as pessoas 
possuíssem uma farmacinha em casa, com os 
medicamentos de maior uso e elas deixaram 
de fazer isso. Uma pessoa que compra remédio 
para controlar pressão alta ia na farmácia e le-
vava também um shampoo, um analgésico, um 
antitérmico e com o lockdown esses clientes 
passaram a levar apenas os medicamentos 
indispensáveis e nada de supérfluo”.

por Aline Cunha /Free Lance

LIDER    
4 FARMÁCIAS 

Com a cara e a coragem, em plena pan-
demia mundial, a empresária montou uma loja 
linda, novinha da Av. Beira Rio e quando as 
coisas começaram a se acalmar, abriu outra em 
Niterói. Um exemplo de coragem e superação 
de quem fez do limão uma limonada.

Pessoas enlouquecidas querendo comprar 
os remédios ‘da moda’ durante a pandemia, 
medicamentos esses de eficácia não confirma-
da. Remédios da moda racionados, procura por 
vitaminas e um frenesi de pessoas doentes ou 
achando estarem doentes na porta das farmá-
cias querendo medicamentos e com medo de 
ir aos hospitais.

Delivery foi o carro chefe de todos os co-
merciantes durante a pandemia e na farmácia 
na Líder foi diferente. A empresária dobrou o 
número de lojas e passou de 7 funcionários a 
mais que o dobro desse número.

Casada há 22 anos, mãe de uma menina 
de 3 anos, Derliana afirma que trabalhou o 
dobro durante a pandemia. E passou a dormir 
menos já que o ritmo do trabalho quadruplicou. 
Nem teve tempo para pensar nos efeitos da 
pandemia.
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N
ascido no campo, cuidando da criação e do 
sítio, teve uma infância feliz em meio a nature-
za, animais e os afazeres diários. Leones Silva 
Nogueira, o Léo da Agropecuária Nogueira 

é filho de agricultores e pequenos criadores de animais, 
com pouco estudo, fez até o segundo grau, e tentou fazer 
administração, mas sempre preferiu lidar com terra e com 
gado. Gosta de botina, arreio, montar em cavalos e tratar 
das cabras é um dever diário que o cabra tem de gostar.

Há 8 anos abriu a Casa de Ração, encontrou o ponto 
em Niterói em Piúma e investiu o pouco que tinha.  “Eu abri 
com 10 sacos de milho, 5 de comida para cavalo e outras 
coisinhas. A loja é bem grande e estava bem vazia. O primei-
ro cliente que entrou na loja me disse que não ia dar certo, 
porque a loja tinha muito espaço e poucos produtos à venda. 
Isso me deu uma desanimada, mas eu não desisti, peguei 

por Aline Cunha /Free Lance

CAMPO   
AGROPECUÁRIA 

NOGUEIRA

firme, trabalhei duro e estamos 
aqui até hoje, mas de loja cheia”, 
relembra o empresário.

Casado há 16 anos com a 
médica Thaynara Carla Pereira 
de Souza Oliveira, é pai de João 
Henrique e Luiz Felipe de 13 e 8 
anos. Todos amam a vida no cam-
po e se interagem no negócio da 
família. 

A Casa de Ração já enfren-
tou situações difíceis como o 
fechamento da Samarco que fez 
o movimento cair em cerca de 
30% e o desafio mais recente foi a 
pandemia que a princípio resultou 
em uma queda de cerca de 20% 
nas vendas.

Com muito trabalho e cora-
gem, o empresário contratou mais 
um motoboy e investiu no delivery 
já que apesar da loja está aberta, 
os clientes eram atendidos do 
lado de fora, diminuindo as vendas 
ocasionais. O cliente ia em busca 
de um produto e não levava nada 
além, enquanto que andando pela 
loja, as pessoas sempre acabam 
comprando uma ou outra coisinha.

Devido aumento das vendas 
no delivery, com conhecimento de 
causa, o empresário afirma que as 
pessoas ficaram em casa presas e 
inventaram de jardinar, fazer cer-
ca, arrumar o quintal, entre outras 
coisinhas. Vasos, sementes e terra 
venderam muito nesse período, 
seguidos por itens de pequenas 
reformas no quintal e canil.

Atualmente a loja conta com 
quatro funcionários, já que o 
motoboy que foi contratado pra 
trabalhar aos finais de semana 
acabou ficando de vez devido ao 
bom movimento de entregas e o 
aumento nas vendas.

Ração, remédios veterinários 
para grandes e pequenos, roupas 
cowntry, acessórios petshop, 
jardinagens, enxadas... podemos 
encontrar de tudo um pouco na 
Agropecuária Nogueira. “Thaynara 
ficou na correria e quase não apa-
recia na loja, no período crítico 
ficamos em quartos separados pra 
tentar nos proteger. E agente se 
via menos e tentava manter uma 
certa distância, mas não deu muito 
certo não. Todos os meus filhos 
foram contaminados e eu peguei 
faz uns 30 dias”, comenta.
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O 
Escritór io de Advocacia Dra. 
Valquíria Silva, nestes três anos 
de atuação com ênfase em Direito 
das Famílias e Sucessões, bem 

como algumas especializações e cursos nas áreas 
de:  Direito Previdenciário; Inventário; Marketing 
Jurídico e Coaching Jurídico, aumentou em 100% 
a sua demanda de atuação durante a pandemia 
da Covid-19.

Valquíria tem uma larga experiência com pes-
soas. Durante 25 anos dedicou-se à Assistência 
Social, o que, indubitavelmente, estreitou os ca-
minhos entre cliente e judiciário.

No seu escritório, o acolhimento é o diferen-
cial, desde o lenço para as lágrimas, ao chá na 
preferência do cliente e a balinha personalizada. 

O direito ficou do outro lado da tela, com 
as audiências onlines. Na maioria dos processos 
do escritório, as emoções estão sempre à flor da 
pele, uma vez que, os problemas aumentaram 
muito, como o divórcio por exemplo. A atuação no 
Direito de Família e Sucessões acaba envolvendo 
sentimentos, e o trabalho  ficou complicado devido 
à distância,  sem o olhar nos olhos. “Não foi fácil 
nem pra nós, nem para os clientes”.

O acordo é sempre uma opção bastante 
proposta pelo escritório de Dra. Valquíria Silva “Eu 
estou batalhando aqui para que o perfil de conci-
liação seja em todas as nossas causas, inclusive 
na área previdenciária, direito civil, alguns casos 
de calúnia e difamação.  Eu estou conseguindo 
conciliar, fazer acordos sem ir para o judiciário”, 
frisou.

Para dra. Valquíria, a advocacia preventiva 
será um divisor de águas no judiciário, pois estará 
evitando duelos nos tribunais. “Hoje a advocacia 
preventiva representa de 20 a 30% das ações no 
meu escritório. Só esta manhã entreguei 2 traba-
lhos. A ideia é trabalhar com o cliente antes que 
o problema aconteça”. 

Para um futuro bem próximo, o escritório 
pretende trabalhar melhor. No ano de 2022 terá 
atuação em campanhas educativas na rede de 
ensino, para que crianças, adolescentes e famílias 
conheçam seus direitos e suas garantias sociais. 
“Eu acredito que, em todas as profissões, nós 
podemos contribuir com a sociedade, podemos 
ser empreendedores e podermos empoderar as 
pessoas que delas precisam”.

Antes da pandemia, o escritório iniciou um 
trabalho nas escolas, “eu fiz esse trabalho educa-

por Luciana Maximo

DEMANDAS 100%
DRA. VALQUÍRIA SILVA

tivo em 3 ou 4 escolas, acredito numa advocacia 
preventiva. Tem gente que diz que uma campanha 
preventiva nas escolas vai diminuir o número de 
clientes no escritório de advocacia, contudo, não 
é assim que acontece; vai diminuir a líade, mas a 
advocacia preventiva é a que vai existir na próxima 
década. Eu não acredito numa advocacia judicia-
lizada, eu acredito que para a próxima década, a 
advocacia será extrajudicial, será a advocacia da 
conciliação, da mediação, do cartório. Eu acho que, 
muitos trabalhos que atualmente nós fazemos no 
judiciário, podem ser feitos no cartório com uma 
celeridade muito maior. Um exemplo disso é o 
inventário extrajudicial em cartório, que demora 
cerca de 2 meses, o judicial demora anos”.

A entrevista com a advogada poderá ser 
conferida na integra no site do jornal Espírito 
Santo Notícias.

Atualmente seu escritório conta com 3 advo-
gados e 1 estagiário, sendo eles:

Dra. Beatriz de Freitas Romão Fragoso, Dr. 
João Marcos Biancardi Alves e Saulo Cézar Bassul 
Zetum Júnior ( estagiário).
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O 
jornal Espírito Santo Notícias tem a 
honra de homenagear a professora/
pedagoga e quiosqueira, Jorgiane 
Taylor, como Mulher Empreendedora 

2021. Uma história belíssima de superação. Jorgiane 
aprendeu os dotes culinários com a mãe, dona 
Caçula. Ao lado desta guerreira, que fazendo sal-
gados, custeou os estudos de Jorgiane, que nasceu 
o Quiosque Pedra do Caranguejo, na Praia do Pau 
Grande, em Piúma.

Porém, dona Caçula adoeceu e se foi, logo a 
Jorgiane acabou não tendo mais motivação para 
continuar com o Quiosque na Praia do Pau Grande.

Sofrendo muito a perda da mãe, decidiu que 
viria para a Praia Central, pois as lembranças no 
antigo Quiosque traziam muitas saudades e dor. 
Arrendou o Quiosque 01, de frente para as ilhas. 
Estava recomeçando, com o coração despedaçado. 

“A palavra Superação é muito forte no meu en-
tendimento, eu ainda estou em construção. A gente 
vai se reinventando por tudo isto que a gente vem 
passando. A pandemia tem um lado muito particular 
na minha vida e sentimental, foi neste período que 
tivemos de caminhar de uma outra maneira. No meio 
da pandemia eu perdi a minha mãe.  Tivemos de 
nos reinventar com o delivery. Eu estou ainda me 
reconstruindo, porque a cada dia é um dia, é um dia 
após o outro, e não é nada fácil pois lidamos com 
vidas. Tem um lado sentimental de perda. A cada dia 
estamos nos reconstruindo e tentado achar o rumo. 

por Luciana Maximo

MERECEDORA
MULHER EMPREENDEDORA 2021

No meio disso tudo era preciso ter um rumo, um 
foco, apesar de tudo isso ter acontecido comigo. 
Nesta fase de ser órfã, nunca vou superar estas per-
das. Por outro lado, eu preciso me superar, porque 
eu estipulei metas na minha vida, meus filhos: Eu 
trabalho hoje de segunda a segunda.” 

Jorgiane encara a cozinha do Quiosque, nos 
fins de semana, para completar a renda e manter 
os estudos dos filhos na faculdade.

Os quiosques fecharam no pico da pande-
mia e Jorgiane apostou no delivery que acabou 
ampliando os contatos. “Não somos 100 %, nunca 
seremos e ninguém será, mas a gente procura 
sempre oferecer o melhor. Esta relação próxima 
com nossos amigos e clientes também nos ajuda 
muito, porque temos uma amplitude de amizade e 
companheirismo, neste momento tão complicado. 
Sou muito feliz naquilo que faço. Me espelho mui-
to nos ensinamentos da minha mãe, ela me inspira 
sempre mais a melhorar na arte de cozinhar. Fico 
feliz quando tudo dá certo, fico triste quando as 
coisas não dão certo. Tento ao máximo caminhar, 
a gente vai se reescrevendo. Precisamos ter 
coragem, fé e pedir a Deus cada vez mais saú-
de e agradecer a DEUS por termos o privilégio 
de ter o Quiosque “Pedra do Caranguejo” bem 
localizado, de frente para um cenário incrível. A 
nossa cidade tem um potencial lindo. A pandemia 
deixa pra gente grandes reflexões, de se colocar 
principalmente no lugar do outro e ser solidário. 
Este é o melhor sentimento e o respeito com o 
próximo”.
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VENCEDOR   
MUNDÃO 
DO LAR E 

ELETROCEL

E no meio a tudo isso, a Eletrocel foi assaltada 
no dia 29 de março desse ano e segundo os pro-
prietários foram roubados cerca de R$ 17 mil em 
aparelhos celulares.

O comércio vende menos, por consequência, 
compra menos e numa espécie de efeito cascata, 
inúmeras vagas de emprego deixam de existir.

Antes da pandemia, nas duas lojas haviam 17 
funcionários ao todo e com a queda brusca nas ven-
das os funcionários foram reduzidos a 12. Só nessas 
duas lojas, foram 5 postos de trabalho fechados. O 
que reflete o caos de desemprego vivido no país e 
no mundo.

“A redução no quadro de funcionários foi devido 
à queda nas vendas e não foi proporcional, estamos 
lutando para não ter que demitir mais gente. Nós 
nascemos no comércio, somos filhos e netos de 
comerciantes e é isso que sabemos fazer, o que 
nos resta é persistir”, afirmou com tristeza no olhar.

Promoções nas redes sociais, sorteios, descon-
tos e todo tipo de áudio e vídeo on-line tem sido 
a aposta para aquecer as vendas, mas a alta nos 
preços de produtos essências como alimentos, re-
médios, combustível, gás de cozinha, entre outras... 
faz com que reste muito pouco poder de compra 
para os trabalhadores em geral.

“Em meio a tudo isso, só temos que agradecer 
porque apenas de ter passado seis dias internado 
com máscara de oxigênio devido ao Covid, estou 
bem e de volta ao trabalho”, comemora Weslley.

por Aline Cunha /Free Lance 

O 
casal de jovens empresários piumen-
ses estão revolucionando o comér-
cio em Piúma. Weslley dos Santos 
Oliveira e Leticia dos Santos Oliveira 

estão a frente das Lojas Mundão do Lar e Eletrocel. 
Não há dúvida que Weslley herdou da mãe a paixão 
pelo comércio. 

A história da loja Mundão do Lar começa 17 anos 
na Praia de Piúma. Um barracão com tudo que uma 
casa precisa marcou o surgimento do negócio e a 
Eletrocel, que há cerca de 5 anos era uma pequena 
loja, em outubro de 2019, graças a um investimento 
dos proprietários passou a ser uma loja bem maior. 

Nessa nova realidade, a grande loja no centro 
de Piúma foi um sucesso de vendas, nos primeiros 
quatro meses, superando as expectativas de Weslley 
e Letícia. Até que veio o início da pandemia, a loja 
ficou fechada por 15 dias e depois abria dia sim, dia 
não e com a possibilidade de trabalhar apenas com 
delivery devido a um Decreto da Prefeitura de Piúma.

“No nosso caso, o delivery reduz muito as 
vendas porque numa loja de variedades, o cliente 
vem em busca de um produto e acaba comprando 
outros. A falta de mercadoria e a alta nos preços 
também afetaram muito às nossas vendas”, escla-
receu Weslley.

Amargando uma queda de 70% nas vendas 
com os efeitos da pandemia, ainda enfrentaram a 
escassez de produtos para reposição na loja. A ma-
téria prima ficou muito cara, devido ao fechamento 
das indústrias e muitos fornecedores não tinham 
mercadoria no atacado para vender, e quem tinha 
estoque, aumentou cerca de 40% nos preços.

Ainda segundo os empresários, com a chegada 
do Auxílio Emergencial, as vendas melhoraram um 
pouco, mas com a alta nos preços, não foi o suficien-
te para resolver a questão das vendas em queda.

“A alta de preços que se estende até os dias 
de hoje, desde o início da pandemia, vêm afetando 
fortemente o comércio e todos nós que vivemos 
dele. Todo dia aumenta alguma coisa e a renda 
das pessoas caiu ou em raros casos se manteve 
a mesma, na contrapartida o poder de compra da 
população está em queda livre”, lamentou.
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A 
empresária do ramo da moda feminina 
e plus Size, Marlene Guimarães, é 
Prêmio Superação 2021. A história dela 
é de uma mulher empoderada, que 

chegou à Cidade das Conchas com um bebê no 
colo, de 7 para 08 meses, e 10 peças de roupa em 
uma sacola para vender. 

Hoje, é empresária de sucesso, o negócio pros-
pera a cada dia porque Marlene tem compromisso 
social, abraça causas de quem tem menos, e se for 
para vender e notar que a cliente está passando 
necessidades, ela tira do bolso e ajuda. Cresce a 
cada dia e dá exemplos de superação.

Orgulhosa de vencer e passar pela pandemia 
da Covid-19 respeitando todos os protocolos, fechar 
a loja alguns dias não foi o pior. Aconteceram muitas 
perdas, em muitas famílias. Enquanto a loja estava 
fechada por conta dos riscos de contaminação pelo 
novo Coronavírus, Marlene estava nas redes sociais 
fazendo contatos, mostrando peças, se reinventan-
do. O tempo fúnebre e difícil passou, agora é hora 
de contar a história desta mulher incrível que fez 
grandes amigos em Piúma e construiu um patrimônio 
com a força do seu trabalho, de porta em porta no 
início, até abrir a loja. 

Marlene não se envergonha da sua trajetória, 
muito pelo contrário, conta com orgulho que, como 
sacoleira, fez grandes amigos na cidade, uma deles, 
o casal Ludmila Louzada e Ruan – fora madrinha 
de casamento e ao conhecer Piúma, há 20 anos, 
decidiu que seria aqui; aos pés do Monte Aghá, que 
construiria a sua trajetória de sucesso. Sempre tra-
balhando honestamente, preferiu trilhar os caminhos 
corretos, buscando fazer as coisas certas, com foco, 
determinação e coragem. Nunca foi de gandaia, 
nem de noitadas, sempre foi de muito de trabalho 
e fazendo as ações solidárias. “É uma história de 
superação. Superação é quando você supera tudo, 
passa por barreiras. Eu sou uma mamp – mãe, que é 
pai e mãe ao mesmo tempo. Às vezes eu ia vender e 
encontrava uma família que precisava tanto de ajuda, 
que eu acabava não vendendo, tirava do meu bolso 
para ajudar, e graças a Deus, fui abraçada muito forte 
pelo povo piumense. Vendi dois anos de porta em 
porta, depois abri minha primeira loja”. 

Mulher de coragem que não teme a desafios 
e, nem a pandemia foi capaz de fazer com que ela 
desistisse. Marlene Guimarães não é só uma em-
presária, dona de uma loja de fábrica no centro da 
cidade. Ela gosta de abraçar pessoas, apoia projetos 
sociais e tem as suas ações. Contudo, tem a sua 
função de contribuição com a cidade na busca de 

por Luciana Maximo

EMPODERADA
FASHION PLUS

melhorias. “Consegui, graças a Deus, sempre andar 
certa. Não tenho, nem nunca terei nenhum tipo de 
problemas com credores. Deus é tão maravilhoso 
que, a cada dia que passa, as coisas só melhoram 
e eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus 
e, segundo,  ao povo piumense, porque é quem 
compra na loja Fashion Plus e na Milene Moda, na 
verdade são eles que contribuem também com 
as ações que eu faço por aí. Eu creio que a maior 
superação que a gente pode ter é a de chegar com 
a mão na frente e a outra atrás, acreditar e fazer 
as coisas acontecerem”. 

Nada foi fácil, “minha filha teve vários proble-
mas, hoje eu sempre tenho que agradecer. Piúma 
é uma cidade que me ajudou muito, porque ao 
invés de lamentar as dificuldades, eu tenho que 
agradecer, porque eu tenho um patrimônio grande 
na cidade, mas não precisei  humilhar pessoas, não 
precisei ser corrupta, falar mal ou me vender por 
nada. Esta é a Marlene Guimarães, a história de 
vida que é superação. eu cheguei com uma bolsa 
com dez peças de roupa e com um bebê no colo, 
conheci Piúma e falei que é aqui que eu quero 
morar e que eu quero viver o resto da minha vida”, 
ressaltou a empresária emocionada.
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O 
jovem empresário de Piúma, Luiz Fernando 
Cabral Guimarães, o Tikinho nasceu empre-
endedor. É neto de comerciantes, cresceu 
vendo o avô negociando carros e outros e foi 

aprendendo desde muito cedo a lidar com clientes, compras 
e vendas. Apaixonado por carros, desde que se entende 
por gente, o menino foi aos poucos formatando o sonho de 
trabalhar com o que ama.

Aos 22 anos de idade, abriu a primeira empresa de ins-
talação de rastreadores, prestava serviços para uma empresa 
de Iconha que rastreava caminhões, depois de uns 3 ou 4 
anos abriu a Audiocar anexa ao Posto Niterói, em Piúma.

No começo aplicava insulfilm, vendia e instalava travas, 
alarmes, baterias e sempre tentando ser diferenciar pelo 
atendimento, qualidade e inovação.

Aos 33 anos, loja montada, funcionários e clientes sa-
tisfeitos, Tikinho foi pego pela pandemia da Covid e infeliz-
mente, muita gente do mesmo segmento e de outros ramos 
fechando as portas, mas persistiu e continuou trabalhando 
muito. Foi obrigado a diminuir a equipe, ainda assim conti-
nuou no mercado, com hora pra chegar e sem hora pra sair. 
“Chego cedo, almoço dentro da loja e vou embora tarde da 
noite. Amo o que faço”, disse.

Nesse período turbulento, venceu usando e abusando 
da hera digital, com muita divulgação nas redes sociais se 
utilizando de todas as ferramentas disponíveis e com isso se 
manteve de portas abertas e acabou crescendo.

por Aline Cunha /Free Lance 

AUDIOCAR    
APAIXONADO 
POR CARROS 

Apaixonado por veículos desde ‘bebê’, o 
que move Tikinho é poder mexer no carro das 
pessoas e personalizar detalhes do gosto delas, 
com isso conseguiu fazer da sua paixão, o seu 
trabalho. “Essa é a receita do sucesso, quando 
você faz o que gosta, não é trabalho, é prazer”! 
Avisa. 

À principio, pensando que seu ramo era 
supérfluo, ficou muito preocupado com a pan-
demia e seus efeitos e reagiu da única maneira 
que sabe, trabalhando muito, pois aprendeu 
desde cedo o valor do trabalho duro e com isso 
descobriu o quão essencial é lidar com o sonho 
das pessoas. “Quando alguém compra um carro, 
é por dois motivos: para trabalhar por necessida-
de ou para realizar um sonho e os serviços que 
ofereço se encaixam nas duas situações”.

Com atendimento personalizado, inovando 
sempre, conseguiu crescer em meio a crise e 
ainda abrir uma loja novinha. Foi uma questão de 
oportunidade e demanda, não foi nada planejado. 
O empresário que sempre trabalhou num ponto 
pequeno, de repente viu a oportunidade de se 
mudar para um local bem maior e em apenas 3 
meses conseguiu montar e inaugurar com uma 
loja bem diferente de tudo o que se vê em oficinas 
e lojas de acessórios. Um estabelecimento nos 
padrões de concessionária com sala de espera, 
televisão, cafezinho, wi-fi. Investiu em conforto 
para a clientela, qualidade no atendimento, pós-
-venda e também no visual da loja. 

A empresa conta com vários parceiros, entre 
eles, revendedores de carros e oficinas que sempre 
mandam muitos clientes. “Atualmente parceria é 
tudo, um ajudando o outro e isso da super certo”.

Com o Covid-19 o empresário aprendeu a 
dar mais valor aos momentos com quem ama e 
em geral, a trabalhar mais com inovação e pen-
sar de uma forma diferente quanto a maneira de 
trabalhar. “Pessoas se relacionam com pessoas, 
mídias digitais são a melhor aposta atualmente, com 
seus produtos, clientes e o pós-venda na internet 
a AudioCar está voando para atender a demanda 
que só cresce, o nome disso é superação”.
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A
Feira do Sol nasceu há 26 com o empre-
sário Antônio José da Silva Lana, o Tonhão 
que tem uma relação muito estreita de amor 
pela cidade de Piúma. São quatro Sócios: 

Antônio Lana, Nathalia Caixeta Dias Lana, filha de Tonhão, 
Hélio Moacir de Lima, genro e Nágila Lana.   

Para manter a tradição a Feira do Sol foi montada em 
2020 para a temporada que terminaria na Semana Santa 
de 2021. Contudo, mesmo seguindo todos os protocolos 
sanitários, teve de fechar antes do previsto. 

Os feirantes vieram, montaram os estandes e vol-
taram sem vender as mercadorias. Foi muito difícil ver 
o empreendimento fechado e os expositores voltando 
antes do fim da temporada. 

A Feira do Sol é SUPERAÇÃO 2021, está de pé e 
este ano, a expectativa é dobrada. Já anunciou a abertura 
no dia 17 de dezembro, com uma celebração de gratidão. 
Gratidão a Deus por poupar as vidas dos feirantes, dos 
administradores e dos clientes que venceram a pandemia. 

por Luciana Maximo

FEIRA 
DO SOL   
DE PÉ, 26 

ANOS

“Foi um susto! De uma hora para outra ficamos sabendo 
sobre o vírus circulando em todo o mundo de uma letali-
dade absurda e que teríamos de ficar em casa para evitar 
o contágio suspendendo assim toda e qualquer atividade 
de ordem profissional e pessoal. Tanto nós quanto os nos-
sos clientes (expositores) enfrentamos com coragem essa 
pandemia e ainda estamos na luta, pois a pandemia ainda 
não acabou e temos de continuar tentando sobreviver”, 
ressaltou Nathália Lana, administradora.

A empresária frisou que todos os protocolos de 
enfrentamento a Covid-19, foram seguidos à risca, nos 
momentos mais críticos, “e vamos continuar seguindo 
até que tudo volte a “normalidade” e estejamos fora de 
perigo! Tivemos de dar descontos a todos os expositores, 
do contrário à Feira não aconteceria pois é uma “relação” 
de troca, nós precisamos deles ( expositores) e eles pre-
cisam de nós (Feira do Sol), pensamos apenas na nossa 
sobrevivência e na deles sem passar pela nossa cabeça 
em lucrar. Fizemos questão da Feira acontecer, tínhamos 
um compromisso com os clientes e com o turista que vai 
em Piúma todos os anos e tem na sua programação ir à 
Feira do Sol (entretenimento, fazer compras, ponto de 
encontro)”.

Após o verão a administração tentou fazer a Semana 
Santa, contudo, não deu certo devido ao aumento de 
casos de Covid-19 em todo o Estado do Espírito Santo. 
“Pensamos com a Feira da Semana Santa levantar um 
dinheiro para desmontar a estrutura, mas não foi possível 
e por essa razão, ela ficou montada em Piúma (pela pri-
meira vez isso aconteceu). Demos descontos aos nossos 
clientes, porém não recebemos descontos de todos os 
nossos fornecedores (prestadores de serviços) para fazer-
mos a Feira acontecer e tivemos de arcar com todas as 
despesas, independente de ter tudo, lucro ou não. Houve 
uma queda grande na renovação de contrato e estamos 
até hoje tentando vender os stands. Antes da pandemia 
quase não sobrava stand para vender posteriormente, mas 
hoje são novos tempos e temos de nos adaptar e seguir 
na luta não é mesmo?”!

Dias difíceis com muitas perdas, principalmente 
de pessoas, que são as piores. “Temos de agradecer 
todos os dias a Deus por ter nos guardado até hoje e 
pedir apenas que continue nos habilitando e renovando 
nossas forças, fé, coragem e disposição para seguirmos 
adiante sempre!! Gratidão!!! Apesar dos pesares segui-
remos aproveitando a oportunidade que Deus nos dá 
de trabalhar. Muita Luz pra todos nós”, ressaltou Nágila, 
uma das sócias da Feira do Sol.

SEXTA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO 2021

26 ESPECIAL



para acesso aos sistemas verificados, o serviço 
foi aprimorado, as equipes estavam em constante 
acompanhamento e em 23/03/2020 a empresa já 
estava toda reformulada em regime home office, 
nos setores que eram possíveis, preparada com 
escalas e materiais que proporcionasse um traba-
lho seguro aos que precisavam trabalhar de forma 
presencial. O acompanhamento do bem estar de 
todos era prioridade e, é claro, continuidade e 
melhoria na entrega da conexão também. 

As notícias não paravam de chegar, as equi-
pes técnicas que precisam estar na casa dos 
clientes tinham procedimentos rigorosos a seguir, 
precisavam ficar seguros e manter a segurança 
dos clientes também. E mais um momento a ser 
enfrentado chegou, o vírus estava perto, estava em 
um de nossos colaboradores, tantos outros com 
sintomas gripais, mas uma coisa nunca abandonou 
essa empresa, a dedicação com o trabalho, quanto 
maior o desafio, mais as equipes surpreendiam. 
Era nítido que os colaboradores estavam com-
prometidos com a causa, não havia um só braço 
cruzado, se alguém tinha um sintoma e precisava 
se afastar, vinha outro se dedicava a fazer o seu 
melhor para seu colega pudesse se recuperar e 
até lá o foco no objetivo não fosse desviado.

“Em maio  o resultado chegou a IZ1 TELECOM, 
o maior número de vendas do ano de 2020, afinal 
as pessoas precisam de conexão de qualidade 
para seus trabalhos, estudos, para manter um 
mínimo contato possível com seus familiares, sem 
contar tantas consultas médicas feitas online nes-
se período… Diante da adversidade a internet era 
um serviço essencial, era o que estava encurtando 
as distâncias de quem precisava se isolar para ficar 
seguro”, ressaltou o empresário Paulo Henrique 
Moreira Scherrer Filho.

por Luciana Maximo

N
o fim de 2019 um inimigo invisível 
ganhava força no exterior, ainda 
era uma realidade bem distante do 
nosso país, mas todos já estavam 

atentos. Com as notícias, nada animadoras, che-
gando o receio, a incerteza e insegurança foi o 
que inicialmente estava nas pessoas. Com a IZ1 
não seria diferente. Diante de tantas incertezas 
e nada de concreto, em relação ao desconheci-
do novo Coronavírus, a administração, com seu 
grupo de liderança encarou os fatos e foi em 
busca de solução rápida.

A administração pensou em diminuir o time, 
estavam enfrentando o desconhecido, os núme-
ros que não paravam de crescer, empresas não 
podiam abrir, pessoas sem trabalho, colaborado-
res que não poderiam mais ter contato presencial 
com clientes, como instalar? Como vender? E as 
metas? A empresa vai continuar, mas a que custo? 

Certamente na mente de tantas pessoas 
dentro da empresa o dia 19/03/2020 ficará 
marcado como uma virada de chave, foi ali 
que a decisão do que seria feito aconteceu. 
Colaboradores precisavam ficar na segurança 
de suas casas e se sentirem seguros também 
em relação ao seu trabalho, mas a qualidade 
no serviço não poderia ser impactada, muito 
pelo contrário, com toda população isolada, a 
comunicação muitas vezes dependeria única 
e exclusivamente da internet, foi aí que então 
a movimentação começou, equipamentos para 
oferecer um bom home office aos colaboradores 
foi disponibilizado, reuniões on-lines começaram 
a acontecer, a segurança das redes domésticas 

IZ1
MUDANÇA 

E 
EVOLUÇÃO
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O 
visionário empresário Paulo Henrique Moreira 
Scherrer Filho não teme a desafios e as ideias 
não param de surgir todos os dias. Foi com a 
IZ1 há 20 anos, e a V8 – empresa do Grupo.

Ele reconhece que a pandemia levou junto alguns 
clientes, aqueles que perderam renda. “Sim, perdemos 
clientes ao longo deste caminho, as pessoas perderam seus 
empregos, mas para aqueles que mesmo na dificuldade 
precisavam de sua conexão, nós entendemos, anulamos 
juros, aumentamos prazo e outros procedimentos para que 
nossos clientes pudessem continuar conosco e ainda assim 
cuidar com tranquilidade dos seus, afinal nesse momento 

por Luciana Maximo

V8
IRMÃ DO 

GRUPO IZ1

muitos só poderiam contar com 
sua família e este apoio era es-
sencial”, ressaltou o empresário.

V8
Nesse meio tempo em março, 

duas semanas antes do estouro 
da pandemia, nascia, dos planos 
empreendedores e confiantes do 
também fundador da IZ1 Telecom 
Paulo Henrique Moreira Scherrer 
Filho, a V8 Rastreamento, irmã 
mais nova do grupo, uma empresa 
que busca não só localizar veícu-
los em um GPS, mas sim a tranqui-
lidade de quem utiliza o serviço. 
No começo o desafio era tirar os 
planos do papel. Com uma pan-
demia se instalando, as pessoas 
não poderiam sair de suas casas 
para instalar equipamentos, mas 
assim como na IZ1, a V8 não cru-
zou os braços e esperou passar, 
a empresa encontrou uma forma 
de se firmar no mercado, já que 
não era possível chegar, da forma 
que gostaria, ao cliente ainda. 
Buscou chegar em seus parcei-
ros, ajustou todo o planejamento 
administrativo e assim que pôde, 
estava preparada para a recepção 
dos clientes, com uma plataforma 
prática e sistema responsivo, a V8 
começou a conquistar seu espaço 
no mercado da grande Vitória. 
O desafio foi e continua sendo 
superado pela empresa. 

O grupo cresceu, a IZ1 cres-
ceu e a superação desse mo-
mento é evidenciado ainda hoje, 
já que a pandemia ainda não 
acabou e a evolução da empresa 
continua, agora com ainda mais 
força, enxergando novas opor-
tunidades de mercado, serviço e 
forma de atender as expectativas 
e necessidades dos clientes. A 
empresa evoluiu com a colabora-
ção de todos que se dedicaram 
ao objetivo que era primeiramente 
facilitar o dia a dia do cliente que 
já estava passando por tanto e 
conectá-lo. Definitivamente não 
foi o medo, o receio e a incerteza 
que ditou o caminho traçado pela 
IZ1 Telecom e sim a liderança orga-
nizada, a vontade de transformar 
e qualidade do serviço entregue. 
Características estas que acompa-
nham esta empresa já há 20 anos, 
pois está em seu DNA.
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“A IZ1 Telecom cresceu e se desenvolveu 
enquanto administração durante um 

período incerto onde muitas situações 
negavam esta possibilidade”



A
empresária Monica Quinha é Prêmio 
Superação 2021. Inaugurando na Cidade 
das Conchas MQ Joias Contemporâneas, 
sua terceira loja, em Piúma a primeira. A 

empresária já reside há um ano no Município e declara 
amor desde quando vinha curtir os verões. 

De Guarapari, sua mãe mudou-se para Marataízes 
em 82, quando ela era criança. Primeira neta, acabou 
ficando em Guarapari aos cuidados dos avós, para es-
tudar, entretanto, aos finais de semana, verão e feriados 
corria para a casa da mãe na Pérola Capixaba.

Quando se separou, há 14 anos, com um casal de 
filhos para criar, mudou-se para Itapemirim pensando em 
ser “pai e mãe” em uma cidade menor e mais segura, 
depois de ter sofrido um assalto em Guarapari.

Em Itapemirim criou seus filhos e sempre curtiu 
Piúma como uma estadia de verão, mas nunca se ima-
ginou morando aqui. Mudou-se para Piúma há pouco 
mais de um ano e atualmente não consegue se imaginar 
morando em nenhum outro lugar.

Dona da Golden Nobre há 14 anos, em Marataízes, 
inaugurou uma loja nova em Itapemirim há 2 meses, que 
é literalmente a “cara dela”. E neste dia 18 inaugurou 
outra loja em Piúma. Pensou, planejou e se preparou 
durante a crise da Covid-19 e agora, com o novo nor-
mal, colocou tudo em prática e está super feliz com o 
resultado.

A empresária teve tempo e aproveitou para planejar 
tudo nos mínimos detalhes, desde a paleta de cores, 
passando pelo uniforme até a logomarca, tudo tem o 
dedo dela, nas duas lojas novas.

A Golden Nobre trabalha com revendedoras, in-

por Aline Cunha: Free Lance

CONCEITO
MQ JOIAS 

CONTEMPORÂNEAS
veste em treinamento, fornece o “kit” de trabalho e com 
isso tem revendedoras em vários municípios da região, 
algumas com 10, 14 anos de parceria a quem ela conhece 
bem e com o passar dos anos, acabou se tornando amiga 
da família inteira.

Quando começou a pandemia, preocupada com a 
saúde de suas revendedoras que trabalham de porta em 
porta, recolheu todos os “kits” e foi voltando aos poucos, 
depois de 6 meses, quando as coisas começaram a se 
acalmar.

Buscou parceiros, pesquisou, se qualificou e lan-
çou a MQ Joias Contemporâneas, onde oferece o que 
encontrou de melhor no mercado nacional.

A mais nova piumense de Coração, acredita no 
conceito de valorizar seu bairro, sua cidade, optando 
sempre por dar preferência aos comerciantes e a mão 
de obra locais.

Sem contar as revendedoras que são inúmeras, são 
um total de 6 funcionárias, duas em cada loja. Reduziu 
custos, se adequou e não demitiu. E está nos seus pla-
nos abrir cadastro para começar a trabalhar com novas 
revendedoras ainda esse ano, na Golden Nobre, em 
Marataízes.

Curiosidade, Quinha é apelido de infância, não é 
sobrenome, Mônica Pereira Conceição!
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A 
e m p r e s á r i a  d o  r a m o 
de costura Marta Nadia 
Grassi das Neves e Silva – 
Nádia Uniformes é Prêmio 

Destaque Superação 2021. Filha da 
costureira Dorvalina Grassi das Neves 
e Silva, muito requisitada na cidade, na 
época, sua mãe fazia costuras para as 
melhores lojas e famílias de Piúma. A 
menina cresceu entre novelos de linhas, 
tecidos, tesoura, fitas e máquinas de cos-
tura. Nádia se apaixonou pela profissão 
fazendo roupinhas para as suas bonecas, 
com os retalhos que sobravam das peças 
da mãe, furando e costurando o próprio 
dedo em suas aventuras pelo mundo da 
costura, a menina cresceu e se tornou 
uma costureira de mão cheia, à exemplo 
de sua mãe.

Talentosa e empreendedora, sempre 
gostou de costurar e é responsável pe-
los uniformes escolares do município de 
Piúma há 22 anos.

Realizando um sonho, há cerca de 
6 anos, abriu sua própria loja, passou a 
ter um ponto fixo e também começou a 
atender outros municípios da região com 
uniformes escolares. Se dedicou também 
a uniformes profissionais e atualmente, 
confeccionando do básico ao social, as 
roupas das melhores empresas e lojas da 
região passam por suas mãos.

Quando veio a pandemia, onde 
muitos encontraram obstáculos, a em-
presária viu uma oportunidade e passou 
a confeccionar máscaras personalizadas, 
estampadas com a logomarca das em-
presas. Foram mais de 7 mil máscaras 
durante quatro ou cinco meses até que o 
comércio voltou a funcionar normalmente 
e ela pôde voltar ao seu ramo de trabalho, 
na confecção de uniformes.

Casada, mãe de dois meninos, Daniel 
de 24 anos e Davi de 20 anos que assim 
como a mãe, cresceram entre linhas, 
agulhas e retalhos. São dois adultos, 
cada um com sua vida profissional, que 
quando pequenos me ajudavam muito e 

por Aline Cunha: Free Lance

UNIFORMES    
QUE HISTÓRIA, NADIA!

sonharam comigo essa loja onde atual-
mente eu recebo os meus clientes com 
muito carinho. 

Totalmente feliz com a profissão e 
orgulhosa pelo reconhecimento de seu 
trabalho, ela ama andar pela cidade e ver 
o fruto do seu trabalho estampando as 
roupas dos funcionários dos escritórios 
e lojas da cidade.

Atualmente com as mesmas duas 
funcionárias que tinha antes da pandemia, 
a empresária nos conta que deu duro 
para atender a demanda por máscaras 
personalizadas. Com talento e criativida-
de, se superou e inventou uma maneira 
de vender durante a crise.
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S
ão 28 anos no mesmo lugar, com 
Placa de indicação turística no Centro 
da Cidade. O bar do Bagre é famoso 
pelas suas porções, tira-gostos e 

pela localização – ao fundo, o mangue margeado 
pelo Rio que corta a cidade ao meio. A Praça das 
Garças, onde elas vêm pousar nas embarcações. 
Um charme. Depois da reforma, ficou muito mais 
aconchegante e vem mais novidade por aí.

A história de Superação é Ludmila Ávila quem 
conta, a mãe Lídia, é a referência de trabalho. 
Durante o dia se entrega a Educação e a noite, 
juntas, elas comandam a cozinha e o balcão.

A pandemia chegou e obrigou a baixar as 
portas e Ludmila fez questão de cumprir todos 
os decretos, na íntegra.  Apostou no delivery e 
acabou aumentando em dobro a sua demanda. 
Se antes contratava shows como atração, hoje, 
ela não dá conta de atender delivery e presencial, 
suspendeu os atendimentos por telefone. 

O público alvo são as famílias de Piúma, mas 
passar pela Cidade das Conchas e não provar o 
risoto de camarão, ou, o caranguejo, e as moque-
quinhas é como se não tivesse estado em Piúma. 
Tornou-se referência em gastronomia. 

O que consagrou o Bagre na pandemia foi 
manter o cardápio e os preços, apesar de inves-
tir em embalagens. “Mantive os preços, mesmo 
tendo uma despesa maior, porque a embalagem 
passa a ser mais cara, mas só cresci e aprendi 
muito”. 

Ludmila conta que antes de chegar a 
Covid-19, passou o carnaval, quando chegou o 
final de semana depois da festa profana, fechou 
para tirar um descanso e começou uma reforma 
na cozinha. Quando voltou, na segunda-feira foi 
notificada que teria que fechar a casa. Estava em 
obra, parecia pequena, virou imensa, não poder 
trabalhar e com uma obra na cozinha. “Tive pro-
blema com Ministério Público, com vizinhos, por 
causa do som alto, vizinho querendo atrapalhar 
o sucesso do outro, mas a gente supera essas 
coisas”. 

Enfim, foi liberado para o funcionamento o 
Bar de portas abertas. “Meu movimento dobrou 
depois da pandemia, muita gente que não co-
nhecia passou a conhecer durante o delivery, não 
tinha condições de eu colocar música, mantive o 
delivery por algum tempo, mas hoje, não consigo 
mais atender, meu bar enche muito, demoraria 
muito para atender as mesas e os pedidos de 

por Luciana Maximo

BAR DO BAGRE
SUCESSO ABSOLUTO

casa, e eu não tenho estrutura de cozinha para 
estar com dois atendimentos ao mesmo tempo. 
Aprendi muito, cresci muito”.

Hoje o cardápio conta com mais pratos, como 
a picanha, que antes não tinha e camarão VG. E vem 
mais novidades.  “Eu não posso parar no tempo, se 
não a concorrência me come”.

Quem comanda o fogão é Zilda Cavalini - dona 
do imóvel, que é o coração do bar, “ela continua 
comigo, não deixei sair. E a gente faz tudo com 
amor, por isso o sucesso”.

Na decoração, Ludmila homenageou a cidade 
com fotos de Piúma antiga dos anos 60, 70. “São 
28 anos no mesmo lugar e eu aqui há 4 anos, não 
trabalhava com isso eu era cliente, sabia qual era 
o ponto positivo e negativo, quando entrei já fui 
melhorando, estamos aí nesse sucesso, graças a 
Deus e a vocês nossos clientes. A pandemia ajudou 
muito, quando eu voltei os clientes que não conhe-
ciam o bar acabaram vindo e a clientela dobrou”, 
feliz contou Ludmila.
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Q
uando se fala em vendas, 
regularização de imóveis, 
despachante imobiliário, 
financiamento imobiliário, 

instituição e Convenção de Condomínios, 
Consultoria e projetos, em Piúma, o nome 
é Silvana Boechat e Rosangela Ribeiro 
Imóveis.

Para elas chegarem onde chegaram 
trilharam duas décadas ao lado da maior 

por Luciana Maximo

SU-PE-RA-ÇÃO
CORAGEM & 

PROFISSIONALISMO
referência no Sul do Estado, Floriano 
Chácara! O engenheiro que escreveu o 
seu nome na história e deixou um legado 
para duas mulheres que souberam apro-
veitar cada ensinamento com o mestre. E 
são referência atualmente, elas adminis-
tram o Escritório de frente para a Praia. 

Floriano se foi em fevereiro de 2020 
depois de lutar contra uma doença cruel.  
Um ano difícil, de perdas, de dor e de luto. 
Com o falecimento do engenheiro e peri-
to, Silvana Boechat e Rosangela Ribeiro 
tiveram de se reinventar e passaram pela 
maior mudança profissional de suas vidas. 
Coragem e profissionalismo a colocaram 
no mercado de volta empoderadas. Foram 
20 anos de parceria. Construíram juntos 
um patrimônio na cidade e o nome no 
setor de imóveis e na construção civil.

O escr i tór io  S i lvana Boechat  e 
Rosangela Ribeiro Imóveis tinham de 
continuar atendendo aos clientes e fa-
zendo o que mais fazem com maestria, 
regularização de imóveis.

“Decidimos recomeçar, no início 
continuamos atendendo nossos clientes 
de nossa casa, foi a partir daí que come-
çamos a procurar um novo ponto comer-
cial para nos estabelecermos, achamos 
uma loja em frente à praia, reformamos, 
compramos todos os equipamentos 
novos, recomeçamos literalmente do 
zero. Reinauguramos no dia 16/03/2020, 
segunda-feira, e na sexta-feira, 20 de 
março já fomos surpreendidas com o 
loockdown, tivemos que fechar nosso 
escritório recém inaugurado, mas não pa-
ramos, novamente continuamos a atender 
nossos clientes de nossa casa ou on-line, 
e hoje, depois dessa perda e em meio à 
pandemia a cada dia nos superamos mais 
e seguimos em frente”.
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I
magina um lugar fantástico de lindo, um cantinho 
cercado por uma pequena ilha, e ladeando-o, muito 
verde. Para se chegar até lá, uma estradinha de 
terra batida com um cenário bucólico em volta, com 

direito a porteira no meio do caminho. 
Um canto perfeito para namorar, encontrar-se com 

a família, levar as crianças, passar um dia agradável sem 
pensar na vida lá fora. Pois bem, a Ilha foi projetada por 
Arnóbio Marvila Garcia, pai do proprietário Charles Hehr 
Garcia. Mesmo após a morte de Arnóbio, ainda não se sabia 
o que fazer com aquela ilhazinha em volta de um lago, porém 
Charles com o sonho de ter um restaurante, viu o mesmo 
ser projetado ali. E assim foram alguns anos construindo, até 
que aquela ideia inusitada se concretizasse. 

No início foi complicado pela falta de experiência para 

por Luciana Maximo

A ILHA
UM LUGAR 
PERFEITO

tocar o negócio. “O restaurante foi 
um estouro inicialmente, muitas 
pessoas vieram conhecer e pres-
tigiar o local. Porém com o tempo 
o movimento foi reduzindo e A Ilha 
deixou de ser ‘uma febre’”. 

Os proprietários Charles e 
Graziela não tinham tanta expe-
riência com aquele tipo de co-
mércio e várias dificuldades com 
estoque, funcionários e demais 
problemas que um restaurante 
poderia ter vieram à tona. Foram 
três anos quebrando cabeça e 
pagando para trabalhar, até que 
finalmente as coisas tomaram as 
rédeas e o restaurante começou 
a se pagar e consequentemente 
dar algum lucro. 

“Os anos de 2018 e 2019 
foram de certa forma bons e o 
Restaurante era bastante frequen-
tado, atraindo clientes de várias 
cidades. Entretanto, 2020 chegou 
e junto trouxe a pandemia, foi 
preciso fechar o restaurante por 
bastante tempo e a tentativa de 
inovar e trabalhar com delivery 
veio à tona, contudo, não deu mui-
to certo, já que nunca haviam feito 
isso. Então, assim que foi liberado 
abrir aos poucos, o movimento foi 
retornando, não da maneira que 
era antes, fomos nos mantendo 
à medida que podíamos. Hoje, o 
movimento está melhor e o res-
taurante continua sendo bastante 
frequentado”.

O churrasco aos domingos e 
um cardápio diferenciado, soma-
do a música ao vivo e a beleza 
do local, tem atraído pessoas de 
várias cidades e os amantes da 
boa gastronomia.  “O segredo 
do sucesso é a persistência, aqui 
nós trabalhamos em família e 
contamos com os nossos colabo-
radores. Vencemos a Covid-19, 
estamos de pé e graça a Deus, 
depois de tantos desafios, es-
tamos juntos. Receber a todos 
com todo carinho é nossa maior 
satisfação”, frisou Charles Herh 
Garcia.

Restaurante a Ilha é Prêmio 
Destaque 2021, pela superação 
aos desafios!  
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S
ucesso é uma palavra que depende 
de quem interpreta e como interpreta. 
A fisioterapeuta Dermatofuncional, 
Vanessa Vescovi traduz a genuína es-

sência desta palavra. 
O jornal concede a Dra. Vanessa Vescovi 

Fisioterapia Dermatofuncional  - Consultório de 
Estética Avançada o merecido Prêmio Superação 
por ter chegado ao pódio depois de trilhar um longo 
caminho. Recém casada, com uma filha pequena e 
amamentando, todos os dias pegava o ônibus que a 
prefeitura concedia para ir para faculdade em Vitória, 
eram muitas horas de viagem. Além disso, concilia-
va todas minhas tarefas de mulher: mãe, esposa, 
estudante, com os sonhos na certeza de que Deus 
sendo base, tudo aconteceria da melhor forma e no 
tempo Dele. É aconteceu. “Deus nunca me desam-
parou, conclui a faculdade com notas excelentes. 
A conquista do diploma veio junto com um grande 
desafio para ingressar no mercado de trabalho. Tive 
algumas propostas de trabalho de alguns professores 
e colegas de profissão, para atuar na grande Vitória, 
todavia, meu sonho era de poder atuar na minha 
cidade que tanto amo”, contou emocionada.

Formada e munida de fé e vontade de vencer, foi 
na cara e na coragem. “De início recebi muitos nãos, 
e, por diversas vezes pensei em aceitar as propos-
tas que recebia para trabalhar em Vitória. Contudo, 
continuei firme no meu propósito, e, ao me deparar 
com a escassez de emprego na em nosso Município, 
comecei a atender a domicílio realizando alguns pro-
cedimentos estéticos. É como eu sempre digo, “faça 
do limão uma limonada”. E foi assim que me apaixonei 
e me especializei pela fisioterapia Dermatofuncional, 
que é um ramo de estudos da fisioterapia na área da 
estética. Buscando me atualizar com sede de conhe-
cimentos, a fim de oferecer sempre o melhor para as 
minhas pacientes”. 

O sonho de ter meu próprio consultório pare-
cia estar muito longe, mas foi em meio a uma crise 
mundial com a Pandemia do Novo Coronavírus onde 

por Luciana Maximo

VITORIOSA
REFERÊNCIA EM 

DERMATOFUNCIONAL
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assolava a cidade e todo o mundo que descobriu a 
força, ergueu a cabeça, com a ajuda do esposo, seu 
maior incentivador da vida, da família e dos lindos 
pacientes abriu o consultório que hoje funciona a 

semana inteira e conta com duas funcionárias e uma 
equipe de profissionais altamente qualificados . 

“Faço tudo com muito amor, fico admirada 
com cada resultado, cada antes/depois, me dedico 
ao máximo as minhas queridas pacientes, que me 
fizeram ser referência na estética em Piúma. Ah, 
inclusive fiquem ligadinhas porque no início de 2022 
tenho uma novidade para vocês, já adianto que estou 
com o coração quentinho e ansiosa para contar para 
vocês!!❤️”

O recado de Vanessa Vescovi é: “não desistam 
diante das dificuldades. Não é o que você tem, onde 
está ou o que faz, que irá determinar a seu sucesso e 
felicidade; mas o que você pensa sobre isto! Tudo o 
que você tem, depende da maneira como você olha 
as coisas, da maneira como você valoriza. Se você 
tem amor e sobrevive nesta vida com dignidade, tem 
atitudes positivas e partilha com benevolência suas 
coisas você tem tudo para vencer na vida”!



H
á quase 10 anos com Salão montado em Piúma, 
Ivete tinha uma equipe de trabalho e por conta 
do lockdown essa equipe se desfez. Os pro-
fissionais que atendiam no salão optaram por 

fazer um atendimento exclusivo e personalizado na casa dos 
clientes, que por medo não iam ao salão de jeito nenhum. As 
pessoas mal saíam para o supermercado devido ao clima de 
pânico instaurado na sociedade.

O salão ficou fechado por dois meses e esses profissionais 
agregados, por precisarem de uma renda, estavam atendendo 
em domicílio. Nesse momento, Ivete Callonis não se deu por 

por Aline Cunha /Free Lance

SALÃO 
IVETE
A BELEZA 

MELHORA A 
AUTOESTIMA

vencida continuou batalhando sozinha, 
com uma agenda onde atendia apenas 
uma cliente por dia e nem todos os dias 
tinha gente para atender. Depois passou 
a atender uma cliente pela manhã e outra 
à tarde, todas ainda com muito medo.

 “As coisas ficaram muito complica-
das porque, no salão, eu acabo ficando 
muito perto das clientes e por muito 
tempo, tem cabelos que demoram três, 
quatro horas. Com isso eu estava traba-
lhando assustada e as poucas clientes 
que marcavam hora, também estavam”, 
lembrou Ivete.

Muita gente não foi ao salão, por 
medo e eu precisava manter um protocolo 
de atendimento e higiene para atender as 
poucas pessoas que estavam dispostas 
a fazer o cabelo em tempos tão incertos.

Antes do fechamento do comércio, 
haviam cinco profissionais trabalhando: 2 
cabelereiras, 2 manicures e 1 esteticista. 
Atualmente são apenas Ivete que é cabe-
lereiras e mais uma manicure. Colocando 
isso em números, o movimento caiu 50% 
e a quantidade de profissionais prestando 
atendimento diminuiu ainda mais.  

“Tudo mudou no meu trabalho, todos 
os cuidados de limpeza, manutenção 
e distanciamento foram modificados 
e com muita dedicação eu consegui 
me manter nesse período”, afirmou.  
Psicologicamente falando, muitas clientes 
entraram em depressão e se cuidar levan-
ta a autoestima da mulher. Pode parecer 
clichê, mas uma mulher que se não sente 
bem consigo mesma fica triste e isso afeta 
todo o estado emocional.

Muitas clientes queriam ir ao salão, 
mas não foram por medo e outras vence-
ram o medo e foram”.

No meio do turbilhão da doença, 
Ivete além de se reinventar, descobriu 
uma paixão por plantas, começou a estu-
dar e cultivar Rosas do Deserto. Com um 
belíssimo acervo de cerca de 500 plantas, 
a cabelereira agora planta sementes e 
cuida pacientemente do seu jardim até a 
chegada das flores e graças a esse ho-
bby se manteve ocupada e feliz durante 
a pandemia. E tem projetos de começar 
a vender suas belas plantas a partir do 
ano que vem.

Esse foi também um período de 
aprendizado onde Ivete agregou ao seu 
trabalho, coisas que fazem a diferença 
em seu dia a dia e foi em busca de espe-
cializações e de oferecer um serviço de 
melhor qualidade, já que o profissional 
nunca pode parar de se atualizar.

Aos poucos a vida volta ao normal, 
mas Ivete não desiste e está mantendo 
todos os protocolos de higiene e as 
clientes estão voltando aos poucos, assim 
como a vida de todos nós está entrando 
no novo normal.
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A
empresária Juliana Bassul Misságia 
foi uma menina que cresceu cor-
rendo e brincando entre as pra-
teleiras da papelaria da família, 

fundada em 1989, primeiramente a loja foi de 
seu tio, que vendeu pra sua mãe.  

A Papelaria Juliana sempre foi no mesmo 
quarteirão, no Centro de Piúma, primeiramente, 
em um ponto pequeno na esquina, depois outro 
ponto pequeno, cresceu um pouco e foi para 
outra esquina e atualmente está em ponto bem 
maior, em frente à Escola Lacerda de Aguiar, são 
dois andares de milhares de materiais. 

Desde sempre foi a maior papelaria de 
Piúma, crescendo junto com a cidade. Há cerca 
de 15 anos abriram uma loja em Marataízes e há 
cerca de 10 anos abriram outra em Cachoeiro 
de Itapemirim.

Num total de três irmãos, uma moça e dois 
rapazes, o mais velho trabalha em outro ramo e 
dois deles trabalham na empresa da família.

Criados e educados no comércio, os 
irmãos Renan, João Batista (Neto) e Juliana 
trabalharam desde pequenos na papelaria. 
Mesmo cada um tendo sua profissão, Neto e 
Juliana continuam cuidando juntos dos negó-
cios.

Desde a década de 80, mesmo muito bem 

por Aline Cunha /Free Lance

FAMÍLIA
TRÊS PAPELARIAS NO SUL DO ES

estabelecida na cidade, a pandemia e o fecha-
mento das escolas foi um baque muito grande, 
eles tiveram que fechar as portas, inventar um 
delivery com o qual não estavam acostuma-
dos a lidar e passaram a atender só pelo site. 
Aprenderam na marra como usar os meios di-
gitais e começaram a se dedicar para atender 
seus clientes, remotamente. 

As entregas eram feitas às vezes por um 
motoboy, entretanto, a maioria delas foi feita 
pelos próprios proprietários e funcionários que 
se adequaram para se manter no mercado.

A volta às aulas, é o Natal dos comerciantes 
do segmento e há dois anos não temos volta as 
aulas, infelizmente foram obrigados a demitir. 
Loja fechada, vendas em queda livre, cada um 
fez o que pôde e como pôde.

Em Piúma, são entre 5 e 7 funcionários 
onde antes haviam entre 10 e 12 postos de tra-
balho. Em Marataízes são 7 funcionários e não 
foi necessário demitir, em Cachoeiro eram 5 e 
atualmente são 4.

Com a pandemia as três lojas passaram a 
trabalhar com delivery e atualmente continuam 
fazendo entregas, passaram também a fazer 
serviços de impressão, apostilas escolares, 
entre outras coisas.

Mudar e se adequar às novas necessidades 
do mercado, passar a usar ferramentas digitais 
foi a receita de superação da família.
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Q
uem não superou a pandemia 
da Covid-19 e não se reinven-
tou, não tirou uma lição para a 
vida, para os negócios, e certa-

mente, não aprendeu com o desconhecido. 
Sucumbiu. Não é Superação. Não é o caso do 
Móveis Paganini que deu um show, chegou aos 
clientes pela internet. Intensificou o marketing 
digital e quem era vendedora virou figurinha 
nas redes sociais, e no Tik Tok - Carla. 

Todos numa corrente única, levar os 
móveis, eletrodomésticos, colchões, fogões, 
geladeiras ao cliente em todos os cantos, 
onde eles estivessem, sem ser preciso abrir as 
portas, porque o vírus estava em toda parte. A 
equipe de entrega se protegeu para proteger 
o cliente na hora de montar o móvel.

Os decretos sanitários foram seguidos à 
risca. A loja se adaptou. Os empregos foram 
mantidos, todos os clientes foram atendidos, 
ainda que de longe, através do WhatsApp, do 
direct do Instagram. Os Reels encantaram, uma 
mistura de humor e informação. 

Foi lindo ver que era possível vender, os 
colchões foram mais complicados, porque 
os clientes querem experimentar, para ver a 
densidade correta.

O empresário Wilson Paganini aprendeu 
com o pai a administrar o comércio da família. 
O empresário Adilson Paganini e a mãe, Penha 
são os esteios que ergueram a Paganini há 
20 anos e mantém a liderança em vendas na 
Cidade de Piúma e no litoral sul. 

Uma loja ampla com três pavimentos, uma 
vitrina imensa com mostruário foi parar a tela 
do celular com post’s criativos. As live’s tam-
bém acabaram chegando aos lares e assim, 
o Moveis Paganini rompeu com louvor a pan-
demia. “Mesmo com os momentos sombrios, 
a loja não dispensou nenhum funcionário. 
Apenas uma funcionária contraiu a Covid-19 
confirmado em exame. A loja também baixou 
as portas quando o risco foi alto e extremo, mas 
estamos todos bem”, disse Penha Paganini. 

A família unida mantém o sucesso do 

por Luciana Maximo

JUNTOS
MÓVEIS PAGANINI, 

UMA FAMÍLIA

empreendimento que é SUPERAÇÃO 2021. 
Todos os dias estão juntos, na loja, em casa 
ou no sítio.  “Agora é o momento de celebrar o 
novo normal. Aprendemos muito e ficamos mais 
unidos ainda. Mantivemos todas as campanhas 
comemorativas, com sorteios e promoções. E 
agora nossa expectativa é com a chegada do 
verão e natal. Se Deus quiser o verão será o 
melhor de todos os tempos. Estamos com o 
estoque repleto de novidades, aguardem as 
promoções de natal”. É merecedor do Prêmio 
Destaque Superação 2021, o Moveis Paganini! 
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GAÚCHO 
HOUSE
DOS EUA 

PARA PIÚMA

e na economia do nosso município, estamos lá na 
linha de frente, recebendo turistas de todo o Brasil, 
que  vem se banhar em nossas praias, e apreciar 
nossa culinária”, contou emocionado Claudio que 
atende pelo apelido de Gaúcho com orgulho.

O Quiosque foi todo repaginado, sua estrutura 
rústica de madeira e uma cadeira enorme com a 
marca deles fazem um dos diferenciais, além do 
carinho de Patrícia e Cláudio que fazem questão 
de cumprimentar todos os clientes que chegam em 
busca de aconchego. O local é privilegiado. Pela 
manhã é possível avistar o sol nascendo entre as 
ilhas do Gambá e a do Meio, e no final da tarde, o 
Monte Aghá oferece a quem está no Quiosque uma 
das paisagens mais lindas além de um pôr do sol 
jamais visto em outra praia. 

 A pandemia da Covid-19 chegou e atingiu 
em cheio o Quiosque que precisou ficar fechado 
por mais de 90 dias, a alta temporada foi toda 
comprometida. Foi difícil para o casal que acabara 
de fazer um grande investimento no Quiosque, 
sobreviveram. “Nosso seguimento gera centenas 
de empregos, contribuindo com o crescimento da 
nossa economia, obrigado clientes e amigos que nos 
prestigiam. Tivemos que adiar outros projetos, mas 
estamos acreditando muito neste verão. Vencemos 
a pandemia e estamos bem. É uma honra para nós 
receber cada cliente com a gente”.

O Gaúcho House é Prêmio Superação 2021 e o 
jornal tem a honra de registrar esta belíssima história.

por Luciana Maximo

O 
Gaúchos House completa seu pri-
meiro ano de existência agora em 
novembro, em frente as Ilhas mais 
lindas de Piúma. O Quiosque nasceu 

junto com um novo projeto de vida de seus proprie-
tários Cláudio e Patrícia Fontoura, retornar ao Brasil 
e levar uma vida menos corrida. 

Cláudio é da Cidade de Santa Maria, Sul do país 
e Patrícia do Espírito Santo, Vila Velha. Uma história 
linda de amor e cumplicidade uniu o casal nos Estados 
Unidos da América, onde se conheceram e se casaram. 

Trabalhando muito os dois decidiram que volta-
riam a morar Brasil 20 anos depois de residirem nos 
EUA. Juntaram dinheiro e escolheram a Cidade das 
Conchas para viverem e empreenderem. Compraram 
o Quiosque e batizaram de Gaúcho House, por conta 
da origem de Cláudio. 

A ideia era desacelerar e viver uma vida mais 
tranquila, numa praia bonita como Piúma, poder 
contemplar o nascer e o pôr do sol. “Nos Estados 
Unidos a gente vivia uma rotina muito acelerada com 
o ritmo de vida de lá, decidimos voltar para o Brasil 
e buscar uma vida mais tranquila, em busca disso 
encontramos Piúma,   somos  proprietários de um 
quiosque rústico e  aconchegante na orla da praia,  
temos orgulho  deste pequeno empreendimento, o 
nosso seguimento tem grande relevância, na história 
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A 
Padaria da Família é Prêmio Superação 
2021. Desde 2004 a Padaria é adminis-
trada pelo empresário Leandro Damica 
e Narinha Cordeiro que assumiram o 

empreendimento e desde então criaram um novo 
conceito. 

Em Piúma, a Padaria da Família é famosa pelos 
bolos confeitados, pela diversidade de confeitarias, 
pelos pães que todos os dias são assados milhares 
e comercializados o dia todo. Depois da nova roupa-
gem a Padaria da Família ganhou mais comodidade 
e conforto para quem gosta de tomar aquele café no 
meio do expediente, ou no final da tarde fazer um 
lanche. É endereço da cidade toda que passa pelo 
centro, não tem como não dar aquela paradinha e 
levar para casa o pãozinho. 

Como diz o ditado, “o olho do dono é o que 
engorda o gado”, pegando carona no dito popular, 
o empresário Leandro Damica é quem comanda as 
receitas, ele supervisiona tudo além de colocar a 
mão na massa, é o confeiteiro e padeiro de todos 
os dias. Narinha, sua esposa, cuida da contabilidade 
e das meninas, a miss mirim Espírito Santo (vice) 
Estella, embaixadora e influencer digital e a pequena 
princesa Sofia. 

Em frente ao Fórum com amplo estacionamento 
e vitrinas sempre cheias, a Padaria da Família se 
tornou um ponto de encontro que varia de advoga-
dos, donas de casa aos comerciários que trabalham 
no comércio da cidade. Só mesmo quem está de 
dieta tenta resistir a tentações. O toque a mais das 
mãos de Leandro nos doces ou nos pães faz todo 

por Luciana Maximo

REFERÊNCIA
PADARIA DA FAMÍLIA

o diferencial.
A empresária Narinha acostumada a ven-

der muito, principalmente, pão francês e bolos 
para aniversários viu o movimento despencar 
no pico da pandemia. E com o fechamento aos 
domingos, quando o risco era extremo para 
a Covid-19, a padaria passou a vender bem 
menos pão francês, foi quando teve a ideia de 
aumentar a produção dos pães ensacolados. 
Um tempo desconhecido que a vacina era a 
expectativa de todo o mundo, não teve alter-
nativa se não demitir três funcionários.

A Padaria da Família marcou no chão a distân-
cia entre um e outro em uma fila que a maioria dos 
clientes ficava do lado de fora, foi necessário isolar 
a lanchonete. Todos com muito medo de contrair 
a doença que estava matando muitos clientes e 
amigos. “Nós tivemos que fechar aos domingos 
e trabalhar em horários reduzidos, inicialmente, 
dispensamos três funcionários. Não tinha festa, não 
tinha para quem vender bolos. Gerou um pânico 
nas pessoas que tiveram medo de sair de casa, 
as compras eram feitas para durar dias, depois foi 
tudo voltando aos poucos”, disse.

 A Padaria, seguiu todos os protocolos sa-
nitários. “Perdemos muitos clientes, era um luto 
constante. Tivemos de nos adequar em meio ao 
desconhecido, no final deu tudo certo, hoje te-
mos os mesmos funcionários, a produção voltou. 
Aprendemos com a pandemia que não somos 
nada neste mundo, um vírus chega e acaba com 
tudo. A Covid-19 igualou todos, todos ficamos na 
fila aguardando a vez de tomar a vacina do SUS”. 
Superamos!
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O 
comerciante Michel Paulo Lima, 
proprietário da Peixaria Mycaela, no 
bairro Tamarindo em Piúma, é Prêmio 
Superação 2021. E a história dele é 

SUPERAÇÃO PLENA, ele é a prova viva de um milagre. 
A história dele é diferente, é de um homem que a fé 
o colocou de pé novamente. 

A Peixaria Mycaela foi aberta há seis anos, o 
nome dado é uma homenagem a sua filha. 

Michael conta que sempre comercializou muitos 
peixes, e frutos do mar, inclusive, para os restaurantes 
de Iriri, Anchieta e Piúma, além dos compradores que 
vem de outras cidades do estado e de fora. 

A Peixaria tem toda uma estrutura preparada 
para atender grandes demandas, com câmera frigo-
rifica e balcões com mostruários de vidro, sem que 
precise expor os pescados descobertos.  Todo verão 
a Mycaela bate recorde de vendas para os quios-
ques, restaurantes e bares, no entanto, em 2020, 

por Luciana Maximo

MILAGRE
NASCEU DE 

NOVO

com a pandemia, Michael viu as vendas 
caírem 90% por conta do fechamento dos 
estabelecimentos. Ele teve inclusive que 
dispensar um funcionário, porém o trouxe 
de volta. E mantém os empregos. E as 
contas, não param. 

Convém salientar que nenhuma 
dificuldade é impasse para Michael que 
nasceu de novo há dois anos. Ele caiu 
numa valeta no acostamento da Rodovia 
Jorge Feres com o seu Fiorino, depois de 
um cara cortar uma carreta e vir para cima 
dele, sem opção ele tirou o carro para da 
pista. Michael quebrou o pescoço e teve 
tetra paralisia, tendo atingidas a C5, C6 e 
C7, viu a morte de perto passou 39 dias 
internado, destes 35 na UTI, e ainda não 
sabe como anda e fala. É certo que ele não 
sente mais sensações de quente ou frio. 

Não há uma explicação na ciência 
para o milagre que ocorreu em sua vida. 
Até hoje quando precisa um RX, os mé-
dicos fazem vários para envia-los a estu-
dos, pois ele com o pescoço quebrado 
não teve comprometido a sua fala, tem 
dificuldades para andar, mas está de pé e 
toca a Peixaria com os seus funcionários e 
apoio da sua família que sempre estiveram 
a seu lado. 

Como muitos que superaram os 
momentos desconhecidos da pandemia 
da Covid-19, o dono da Peixaria Mycaela 
tem motivos de sobra para comemorar. É 
Superação total!
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A
Academia Elite é uma das maiores no Sul do 
ES, ocupa um quarteirão inteiro na Avenida 
Beira Rio em Piúma. É Prêmio Superação 
2021 pela trajetória incrível percorrida por 

Jonas Pena. A história começa na adolescência nas aulas 
de Ciências. Foi com as próprias mãos, no quartinho de 
bagunça que o personal construiu as primeiras máquinas 
que ele, os primos e os amigos usaram para treinar. 

E claro que, a invenção veio depois de uma Feira 
de Ciências que Jonas viu uma pequena demonstração 
de uma máquina de soldar, foi lá atrás que brotou a ideia 
que mudaria a sua vida. Curioso e com poucos recursos 
ele construiu uma máquina de solda maior, usando um 
balde, uma tábua para cortar carne e uma placa de zinco. 
“Em cada ponta e fechando o curto na energia 110, uma 
ponta de fio positivo saía da energia, entrava na água, 
amarrada à placa de zinco. Na outra placa de zinco, o 
fio positivo saia do mesmo balde e fechava o curto, o 
neutro entrava direto e fechando o curto; quanto mais sal, 

por Luciana Maximo 

ELITE
SUPERAÇÃO É 

A PALAVRA

mais forte ficava”. Parece doideira, mas 
Jonas estava fazendo a sua primeira 
máquina.

Por conta da falta de recursos 
algumas máquinas, Jonas fez em casa, 
ainda adolescente, no quartinho de 
bagunça. Os amigos chegavam e se 
interessavam pelos equipamentos e 
até experimentavam, daí nascia a tímida 
academia. 

No início o espaço não tinha 
nome, como ele também curte muito 
música e tinha um grupo chamado 
“Elite do Samba” passaram a chamar 
de “Academia Elite”. Com o aumento da 
galera para usar as máquinas chega-
vam os primos, os amigos dos primos, 
começou a receber uma mensalidade 
de uns ‘cinco contos’ para a compra 
de pesinhos. “Com o tempo, o quarto 
ficou pequeno e começamos a usar a 
garagem dos meus pais, malhava mais 
livre, mesmo com equipamentos bem 
mequetrefes, enfim surreal, a garagem 
ficou pequena. Na simplicidade chegou 
mais ampliação para a “Academia Elite”, 
grande superação ampliada na varanda 
de casa, segundo andar, também de 
meus pais, com a fachada escrita por 
minhas mãos”. 

Encurralado pela fiscalização, o jo-
vem cursou Educação Física, tornando-
-se especialista para prosseguir com os 
negócios. Afastou-se devido à saúde, 
porém recomeçou com a academia, 
foi melhorando nos equipamentos e 
também a chegada do público feminino. 

A família sempre apoiando, “minha 
mãe vendeu o quiosque e investiu na 
academia. Nesse vai e vem, o grande 
amor chegou, me apaixonei pela Grazi, 
e assim, consolida, ainda mais o negó-
cio. Esse amor com carga positiva e ele 
teimoso, sempre o encorajando tudo foi 
fluindo melhor, sempre reinaugurando 
para qualquer novo investimento. Hoje 
a Academia do “bom atendimento”, não 
mais o termo pejorativo “ferrugem”. 
Assim surge a linda academia “Elite”, de 
uma barra de ferro enferrujada e uma 
salinha, hoje, um quarteirão de espaço 
ampliado.

Inaugurada a nova sede no pico 
da pandemia, Jonas teve de fechar 
mesmo adaptando a Academia com 
todas as exigências. Não foi fácil, muitas 
necessidades, mas o alvo, a terceira 
idade, está retornando timidamente. 
“Quem realmente conseguiu sobreviver 
a pandemia, sabe muito bem o que é a 
crise. Continua-se a viver pela fé”.
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O
Piúma Praia Hotel é Prêmio 
Destaque Superação 2021. E 
quando se fala em superação, 
a empresária Josy Marin Peruzo 

Benevides Polonini se emociona ao se lembrar 
do medo que passou juntamente com toda 
equipe no pico da pandemia.  

O esposo José Polonini Benevides e Josy 
inauguram Hotel no dia 09 de dezembro de 
2009, de frente para a Praia, na área nobre da 
Cidade das Conchas, no bairro Jardim Maily. 
O preço que cobram pela diária atrai muitos 
hospedes e excursões de turistas que vem de 
vários estados.  

De repente uma doença que ninguém 
sabia de nada sobre ela obriga a todos se tran-
carem em casa, mas o Hotel precisa hospedar 
trabalhadores que passam pela cidade a tra-
balho das empresas terceirizadas de telefonia, 
e outras. Como atender pessoas que não se 
sabe se tem o vírus? O medo pegou a todos, 
tinha de cumprir os decretos impostos pelas 
autoridades sanitárias. O hotel foi obrigado a 
fechar e eles ficaram 15 dias sem funcionar. 

Ainda com medo, a empresária conta que 
resolveu enfrentar a pandemia e trabalhar, as 
contas não param, e também são muitos os 
clientes que se hospedam para trabalhar nas 
cidades no entorno e em Piúma. 

Álcool gel, máscaras, distanciamento, to-
dos os cuidados foram colocados em práticas 
para não deixar os clientes na mão. Porém, 
apareceu uma idosa hóspede levada por um 
conhecido, depois de ter sido abordada na 
BR 101, pela Polícia Federal, que impediu que 
ela desse prosseguimento a viagem por conta 
do estado de saúde debilitado. Ela assustou 
toda equipe do hotel, principalmente, quando 
a Secretaria de Saúde ligou para monitorar a 
paciente. “Nós ficamos desesperados, pedi-
mos para tirar ela daqui o mais rápido possí-
vel, mandamos para outro hotel. Presente de 
grego. Por sorte ninguém foi contaminado, 
mas o medo foi muito grande. Graças a Deus 
que passou, inclusive, este final de semana do 
feriado recebemos excursão da terceira idade 

por Aline Cunha /Free Lance

CORAGEM
PIÚMA PRAIA HOTEL

e todos já tomaram a terceira dose da vacina. 
Estamos mais seguros”. 

Josy foi enfática, disse que os cunhados 
que possuem hotel também em Piúma optaram 
por fecha-los por dois meses, mas o Piúma Praia 
Hotel ficou apenas 15 dias. “A gente não pode 
parar, fiquei no meio de todos e não peguei a 
doença. Nós tiramos uns dias e fizemos uma 
viagem, no meio do trajeto meu esposo passou 
mal, estava com a doença e eu não peguei 
a Covid-19. Durante os 15 dias eram poucos 
hóspedes que apareciam, os que chegavam 
perdidos, a gente locava eles num apartamento 
que temos, a gente sempre dava um jeito de 
hospedar as pessoas que chegavam. Até hoje a 
gente mantém os cuidados com a higienização”.
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O
Restaurante Paiol de Minas, lo-
calizado em frente ao Quiosque 
37, na orla da Praia em Piúma é 
Prêmio Destaque Superação 2021

A empresária Lívia Nogueira Ferrer escolheu 
a Cidade das Conchas para residir e fazer o que 
mais gosta na vida, comida mineira. 

Sempre amou a cozinha, desde os 15 anos 
se dedica a culinária, em Belo Horizonte mon-
tou o primeiro Restaurante, no Sesc de São 
Francisco, o Ferrer Alimentação e Cia.

Em Piúma, o primeiro Restaurante foi montado 
em 2017 anexo ao Apart Hotel Vivendas do Sol, 
onde permaneceu até 2018, depois se mudou para 
próximo da Lanchonete Orla do Mar, também na 
orla da praia onde ficou de 2019 a 2021.

O Restaurante ficou tão famoso que o espa-
ço ficou pequeno e Lívia com o esposo comprou 
o espaço da antiga lanchonete Sete Lagoas, um 
ponto bem maior. Fez adaptações e construiu 
um fogão a lenha, onde são servidos os pratos 
mais deliciosos da culinária mineira. O carro 
chefe é o feijão tropeiro, seguido da feijoada e o 

por Luciana Maximo

DELÍCIAS
PAIOL DE MINAS

lombinho de porco, ao lado da couve refogada 
e da polenta. 

Sucesso absoluto de vendas, há dias que o 
Restaurante quase não dá conta de atender os 
pedidos por telefone. Preço bom e tempero na 
medida fazem do Paiol de Minas o Restaurante 
mais frequentado da orla da praia. 

Lívia é mãe de Victor Hugo de 17 anos que 
ao lado da namoradinha fica no caixa, Lucas 9 
anos e Sophia 2 anos. O esposo, Paulo Roberto 
Costa Gomes é pau para toda obra, está sempre 
ao lado de Lívia. 

Sem medo de compartilhar a verdade, Lívia 
no início, lá em Minas no Sesc não sabia quase 
nada de cozinha. Mas a paixão é o combustível 
que a faz todos os dias melhorar mais e mais. 
“Trabalhamos na pandemia sem fechar um dia, 
aprendi a trabalhar com delivery, apesar de 
todas as dificuldades e estou vencendo. Os 
impasses, dificuldades, nova estrutura só dão 
mais forças para vencer novos desafios”.

Comida boa, preço bom, tempero mineiro, 
variedade no cardápio são os pilares que fazem 
do Paiol de Minas um sucesso em Piúma, por 
isso É Superação 2021. 
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A
s bartender’s de Anchieta, Leila Cristina 
da Luz e Sousa e Thais Miguel juntas vão 
receber o Prêmio Superação 2021, pela 
Like Drinks. Com uma história de supe-

ração depois de passar pela Covid-19 sem trabalhar 
e ver as contas fazerem malabarismo elas voltaram a 
fazer o que mais gostam de fazer. 

Nascidas em famílias humildes e batalhadoras, 
Leila e Thais se conheceram em Anchieta em 2012, 
uma Anchietense e outra vinda do Pará. Encararam 
o que aparecia de trabalho: caixa de supermercado, 
garçonete, temporária em quiosque, vendedora porta 
a porta de bolo de pote, sanduiche natural, mas quase 
nada de emprego fixo por um bom tempo. 

A ideia do próprio negócio nasceu em 2017, no 
momento em que precisavam se reinventar para ob-
ter uma renda que não dependesse de temporada e 
verão. 

Se reinventar para obter uma renda, investir no 
próprio negócio foi aí que entrou o apoio da Eftur 
(Escola Família de Turismo, em Anchieta), ambas fize-
ram o curso Técnico de Restaurante, Hotelaria e Bar, 

por Aline Cunha /Free Lance

LIKE DRINKS 
ELAS COMANDAM

se identificaram com a criação 
e montagem de drinks. Se 
lançaram no mercado só com 
a coragem e a disposição, 
nasceu a Like Drinks.

Até o início da pande-
mia, a rotina de trabalho era 
bem agitada, muito tempo 
dedicado a Like Drinks com 
uma média de 8 a 10 eventos 
por mês, contratando vários 
outros alunos da Eftur para 
fazer free lancer nos eventos. 

A pandemia caiu como 
uma bomba, eventos proibi-
dos e agenda totalmente can-
celada ou reagendada sem 
previsão de data. Nenhum 
evento durante mais de 1 
ano. Economias zeradas com 
despesas básicas do dia a 
dia, supérfluos totalmente 
cortados, e sem previsão de 
voltar a trabalhar.

Durante o Lockdown, 
sem trabalho, nem previsão 
de retorno as coisas ficaram 
muito difíceis, economias aca-
bando e o tempo passando 
devagar.

E agora diante do novo 
normal, a Like Drinks voltou 
a fazer em média de 3 a 4 
eventos mensais. Em sistema 
de free lancer, atualmente 
contam com 6 colaboradores 
e com planos de aumentar a 
equipe para atender em mais 
de 2 eventos na mesma noite. 

Com colaboradores ad-
vindos do curso da Eftur, 
que receberam treinamento 
adequado, a dupla de empre-
endedoras se esforça para 
manter a qualidade da entre-
ga mesmo atendendo a vários 
eventos ao mesmo tempo.
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O
São José Supermercado é Prêmio 
Destaque Superação 2021.  A 
loja vai completar seis meses no 
Scherrer em Piúma e ganhou a 

atenção das donas de casas que sabem que todos 
os dias da semana tem promoção.

Obstáculos são para serem vencidos e o São 
José está trabalhando para ampliar ainda mais 
o espaço. Ofertando dezenas de empregos, o 
Supermercado criou uma promoção para cada da 
semana, de segunda a segunda.  

O empresário Edson Rodrigues Maia e sua 
Esposa Sônia Aparecida de Souza estão escolhe-
ram a Cidade das Conchas para realizar o sonho 
do seu negócio. Há cinco anos quando chegaram 
na cidade avistou o espaço Festar, que era para 
eventos. Imaginou que o local seria ideal para um 
Supermercado, devido a localização. Devoto de 
São José ficou sabendo que o primeiro prefeito 
da cidade se chamava José e as terras pertenciam 
a ele. Inclusive, seu José de Vargas Scherrer, tão 
devoto a São José doou um pedaço de terra para 
construção da igreja católica, no bairro que mais 
tarde era batizado São José, em homenagem ao 
Santo da comunidade.

“Uma homenagem ao santo que batizou o 
bairro, o seu José que doou a terra a igreja e a 
Piúma que nós escolhemos para viver e empre-
ender. Nosso Supermercado trabalha todos os 
dias para melhor atender aos clientes e um novo 
conceito no gênero”.

Edson e Sônia Aparecida de Souza vieram de 

por Luciana Maximo

FAMÍLIA
SÃO JOSÉ SUPERMERCADO

Duque de Caxias no Rio de Janeiro para Piúma e 
tão logo chegaram à cidade começaram a imaginar 
um empreendimento que oferecesse oportunidade 
de trabalho e se tornasse referência no seguimento 
alimentício.

“Tem cinco anos que nós estamos aqui, lá nós 
tínhamos duas lojas de material de construção, re-
solvemos vir morar em Piúma por conta da tranquili-
dade. No Rio trabalhávamos direto e a insegurança 
acabava nos privando muito. Nossas crianças viviam 
presas em casa, então nós resolvemos mudar o 
ramo de seguimento. Nosso propósito é trabalhar 
com preço justo nas mercadorias e buscar com os 
parceiros melhores condições para que possamos 
melhor atender bem os nossos clientes”, ressaltou 
Sônia.

O supermercado São José inaugurou no meio 
da pandemia e vários obstáculos tiveram de ser 
superados, “alguns mais simples, outros compli-
cados, principalmente por ser um período desco-
nhecido por nós, mas tínhamos fé, que com muita 
persistência e coragem, conseguiríamos seguir em 
frente, mesmo com todos os desafios enfrentados, 
sempre seguindo os protocolos e exigências. Um 
dos nossos maiores objetivos, era trazer para o 
povo de Piúma e região, preços justos, e prezando 
por um ótimo atendimento sempre, trazendo assim, 
um diferencial, para todas as famílias”, disse Sônia.

É tempo de comemorar e celebrar o novo nor-
mal, o que motiva a família São José são os clientes 
que conhecem a forma de trabalho e sabem que 
sempre vão encontrar além de promoções, uma 
família trabalhando todos os dias para servir todas 
as famílias de Piúma e região.  
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F
ruto da necessidade com o prazer, assim nasceu 
o Savana Eventos pelas mãos de Luciana Zetum 
em 2008. Necessidade de começar uma nova 
profissão, prazer que sempre teve em organi-

zar suas próprias festas, de amigos e familiares. Apesar do 
protagonismo, outras tantas mãos fizeram o Savana. Foram 
profissionais parceiros, colaboradores, mas principalmente, 
Saulo Zetum, a quem intitula de “seu eterno namorado”.

Afeita aos holofotes e glamour, Luciana se destacava 
com os eventos sociais. Foi só quando a empresa precisou 
expandir para eventos empresariais no setor privado e 
público, que Saulo, seu esposo, entrou como sócio majori-
tário ao seu lado. “Sem ele, que também ajuda em todas as 
áreas, dos primeiros passos da organização, ao derradeiro 
momento da festa, nada disso seria possível.”

Empresária, a multifacetada Luciana, desenvolveu seu 
talento nato em diversas áreas desse segmento, é decora-
dora, cerimonialista, anfitriã, cozinheira de mão cheia que 
assina pratos e o que mais derem para ela fazer. Ao longo 

por Luciana M. Zetum

FENIX
SAVANA BUFFET 

& EVENTOS

desse processo, fomentou por diversas 
vezes a área de buffet e eventos, pro-
moveu mostras e exposições, formou 
diversas equipes e ajudou profissionais 
autônomos a se encontrarem no ramo.

Se o Prêmio Superação busca con-
tar histórias, que extraordinária história 
o Savana Buffet & Eventos possui. São 
mais de uma década levando “um brin-
de aos momentos especiais”, como diz 
seu slogan. Foram realizados centenas 
de casamentos que celebram o amor e 
milhares de eventos que aproximaram 
pessoas. Debutantes, confraternizações 
de empresas, aniversários, entregas de 
prêmios, coffee breaks e muito mais. 

Sediada em Piúma, os eventos 
foram realizados em todo o estado 
do Espírito Santo, do interior à capital 
Vitória.

Quando o universo de eventos 
privados era rotineiro, a empresa pas-
sou também a promove-los para as 
mais diversas prefeituras por meio de 
processo licitatório. Casamentos comu-
nitários, festas dos servidores, forneci-
mento de alimentos e decorações. Tudo 
ia muito bem, quando veio a pandemia 
de COVID-19, e o setor de eventos foi o 
segmento mais prejudicado entre todos 
da economia. A aglomeração era uma 
ameaça a saúde coletiva e com ela, os 
eventos foram os primeiros a parar e os 
últimos a voltar.

A superação a que se refere o 
evento se deu em toda a jornada, do 
primeiro casal que confiou o dia mais 
aguardado de suas vidas ao Savana 
em 14 de junho de 2008 aos últimos 
dois casamentos realizados no final de 
semana anterior à entrega do prêmio. 
Mas sem dúvidas, se manter de pé na 
pandemia foi o maior dos desafios. 
Como renascer e se reinventar é uma 
marca registrada da empresa, tal qual 
fênix, foi só mais um lindo capítulo de 
sua história, quando passou a vender 
deliciosas refeições e salgados ela-
borados delivery, com a já qualidade 
conhecida de seus pratos.

Ao final, a empresa chega para co-
memorar ter superado as adversidades, 
se mantido firme, e pronta para ajudar 
mais e mais pessoas a comemorarem 
suas vitórias também. Se há profissões 
bonitas, essa certamente é uma delas, 
fazer pessoas felizes. Há quem diga que 
um verdadeiro amigo é aquele que fica 
feliz com a felicidade e as conquistas 
do outro, e isso, o Savana faz e realiza 
como ninguém!
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O 
e m p r e s á r i o  J e r e m i a s 
Azevedo é Prêmio Superação 
2021 no ramo da construção 
civil. Mas, ele é um empre-

sário de múltiplas faces, é presidente de 
partido político, empresário de entreteni-
mento artístico, tem uma fábrica de tijolos 
ecológicos em Itapemirim, e apresentador 
do Programa Estação Capixaba na Rede TV 
e mora no bairro Aparecidinha há 08 anos. 
É mineiro onde também tem negócios com 
loteamento e conta que o trabalho na vida 
dele é desde a infância. A inspiração maior 
é o avô paterno. 

O  empresár io  é  acadêmico  em 
Engenharia Civil, analista de sistema, for-
mado pela Faculdade Tecnológica de Minas 
Gerais. trabalha todos os dias, a diversão 
está junto com a carreira profissional. 

Casado com Wélida Jullião e pai de 
Ravi, Jeremias passa a semana toda via-
jando de um lado para o outro, e toca os 
empreendimentos na maioria das vezes 
pelo celular e conta com um time de cola-
boradores, onde mantém tudo organizado 
e comanda mais de 100 funcionários. 

Construir uma carreira de sucesso é 
preciso determinação e foco. Jeremias 
começou a trabalhar com 11 anos venden-
do verdura em carriola no Mato Grosso. 
“Sempre quis ter meu dinheiro, venho de 
família bem simples e de poucos recursos”, 
é daí que vem este espírito empreendedor, 
a cabeça não para. 

O que o motiva a trabalhar tanto, é ver 
a oportunidade e nunca parar para reclamar 
ou ver a dificuldade. Para o empresário, não 
há receita para o sucesso, “se você tem foco, 
fé, tá aí a razão do sucesso”, poetisa. 

Como não tem um único endereço, 
a família viaja junto, mas para isso a com-
panheira precisa ser compreensiva como 
Wéllida quem administra a parte financeira 
da Habitat, empresa da construção civil. 

A construção civil deslanchou na pan-

por Luciana Maximo

CONQUISTAS
ANTENADO 24 HORAS

demia ao contrário de outros seguimentos, 
mas no ramo de entretenimento houve uma 
queda brusca. “A pandemia ensinou muita 
gente, despertou muita gente e vimos que 
nós somos igual rato de laboratório, não 
tinha para onde correr”.

Como todo empresário, existem desa-
fios que precisam ser vencidos e problemas 
para administrar, mas o empresário está 
sempre aberto ao novo e ao diálogo. Ele 
gosta de trabalhar, pega no pesado se for 
preciso. “Quando se tem foco e determina-
ção você consegue o que almeja. O dinheiro 
é apenas um passaporte terrestre”.

Todo dia é dia de vencer um obstáculo, 
todo dia é dia de ganhar dinheiro, e todo dia 
é dia de superar.
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A 
Drogar ia Guida é Prêmio 
Destaque Superação 2021. 
São três farmácias em Piúma 
e uma Anchieta somando 35 

funcionários. Inaugurada em outubro de 
1993, os empreendimentos completaram 29 
anos. Atualmente, os empresários Adelso 
Camilo e o sócio, Alailson Pinheiro Garcia 
administram. A de Anchieta, Adelso passou 
o comando para o filho Guilherme.

Muitas das vezes as pessoas não 
conhecem a história de superação de um 
empresário e faz julgamentos precoces, na 
maioria das vezes desconexos da realidade.

A história do empresário Adelso come-
ça com a mãe, dona Águida Nunes Camilo 
Pereira, que foi lavadeira e faleceu no ano 
que a Drogaria surgia. O nome da farmácia 
é uma homenagem a ela, cujo apelido era 
Guida. O pai, seu Ilário Pereira, era pereiro. 
O filho tem orgulho das origens. 

Adelso deu uma virada na sua história 
quando decidiu ir os Estados Unidos, onde 
trabalhou como vendedor de churrasquinho, 
de amendoim torrado, engraxate de sapatos 
na porta do Empare State Bild, demolidor de 
casas, vendedor de sombrinhas e guarda-

por Luciana Maximo

EUA X BRASIL
DROGARIA GUIDA

-chuvas em Nova Iorque na porta do metrô e 
finalmente, motorista da Graylin, empresa que 
aluga de Limosine para os granfinos. O trajeto 
era sempre do Aeroporto para os teatros, 
restaurantes luxuosos, grandes shoppings, 
World Trade Center, Estátua da Liberdade e 
Central Parque.

O empresário fala com orgulho que 
oportunidades não podem ser perdidas, 
quando o tempo ameaçava chover e não 
tinha como engraxar os sapatos dos impor-
tantes americanos, ele já saia correndo para 
a porta do metrô com caixas de sombrinhas 
que comprava a USD090 centavos e vendia 
a USD5. “O americano que estava no metrô 
tinha duas opões, ou comprava a sombrinha 
ou se molhava e eu vendia por até 5 USD, 
eu vendia de 3 a quatro caixas de guarda-
-chuvas. Meu último trabalho nos EUA foi 
motorista de Limosine, onde dirigi por cinco 
anos”, contou orgulhoso.  

Mais jovem, no Brasil Adelso trabalhou 
em farmácia e quando retornou dos EUA tinha 
um dinheiro guardado. Pensou em montar 
algo em Vila Velha, onde tinha um aparta-
mento, mas residia em Guarapari.

Veio a Piúma a convite de um grande 
amigo que ganhava a vida fazendo gravações 
de fitas K7, o CD estava surgindo devagar, 
este amigo o convenceu a montar o negócio 
na Cidade da Conchas. E deu tão certo que 
Adelso chegou a ter sete farmácias e 42 
funcionários.  

A Covid-19 fez o empresário colocar dois 
planos em ação, o A e o plano B. Os preços 
disparam de medicamentos que eram vendi-
dos por R$8.00 passou a ser comercializado 
a R$25.00 a R$29.00 o Ivermectina, o álcool 
saltou de R$9.00 para R$25.00 e tinha de 
comprar para atender a demanda. “Quem 
se deu bem foi a China, ela tinha máscara 
para atender o mundo todo e respiradores, 
até os com defeito ela vendeu. O Plano B foi 
esquecer a Gree House Eventos e se dedicar 
exclusivamente a farmácia. Em breve temos 
mais novidades. Tem de ficar de olhos abertos 
e ter sempre o plano B. Passamos apertados, 
mas o movimento continuou, não demitimos 
ninguém, agora é só agradecer e torcer para 
esta doença desaparecer de vez”, finalizou. 
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por Aline Cunha /Free Lance

E
l i a n a  S a b i n o 
e  C l á u d i a 
Rezende – O 
destino juntou 

essas duas feito a corda e 
caçamba, no ano de 2010. 
Uma é carioca e cheia de 
ginga, produtora, compo-
sitora, sambista que canta 
e encanta com o poder de 
sua belíssima voz, a outra é 
mineira raiz, já foi proprietá-
ria de 3 restaurantes e uma 
casa de samba, daquelas 
que faz tudo “diretin”, gosta 
de tudo “arrumadin” e “gos-
tosin”. Que dupla!

Se conheceram em Belo 
Horizonte, em 2010, firmaram 
parceria logo após um show 
no “Contorno Mineiro” que 
resultou em contrato, shows 
semanais. Em 2011, a par-
ceria de trabalho se firmou: 
cantora e produtora, no final 
desse mesmo ano vieram 
para Piúma.

Com mil e um projetos 
na cabeça pra tocar, pouco 
antes da pandemia, aluga-
ram um ponto na beira mar e 
deram o nome de “República 
do Samba”, onde fariam o 
“Projeto Imperadores do 
Samba”, mas com a che-
gada da pandemia, essa 
realização ficou inviável, 
precisavam então, se rein-
ventar, foi quando surgiu a 
ideia de vender bolinhos de 
aipim, que sempre fizeram 
sucesso entre os amigos, e 
foi um sucesso! As pessoas 
que conheciam, compravam 
e indicavam para outras e 
foi assim que sobreviveram 
deu por alguns meses, em 
meio a lockdown, pandemia 
e milhares de incertezas.

Em maio desse ano, 
arrendaram o Bar do Zé Tosi, 
com muita coragem e estão 
lá, reajustando aos poucos.

“Temos parceiros super 
bacanas, uma irmandade, en-
tre eles, Aline Cunha, Teresa 
Vidigal, Regina Resende, 
Paulo Orleti e família, Celson 
Hehr, Ivete Gomes, nossa 

INCRÍVEIS
NA ROÇA 

RESTAURANTE

família, pessoas queridas que nos apoiam, acreditam em nossos 
projetos e estão sempre nos estimulando. Em breve colocaremos 
nosso “Projeto Imperadores” em ação”, comemoram. 

Cheias de planos para o futuro, em breve elas voltarão com 
o “Projeto Imperadores”, os shows, entretanto com menos viagens 
e mais realizações dos projetos que já estavam em andamento.

Quando criança, a produtora Cláudia Rezende já sabia o que 
a deixava feliz, então queria ser muitas coisas, na adolescência 
quis ser escritora, na vida adulta se tornou dona de restaurante e 
cozinheira, depois produtora e hoje se sente completa porque é 
tudo que queria ser: cozinheira, produtora, e ainda se arrisca em 
alguns poemas.

Eliana, sempre gostou de cantar, louca por música, gostava 
de realizar coisas e se sente completa com o privilégio de ser 
tudo o que sempre quis: mãe de André Luiz e João Netto, se sente 
realizada.

Mais maduras e com outras prioridades, após o medo do que 
não se conhecia, o isolamento, o sofrimento de famílias, conviver 
com perdas e dores, e ao mesmo tempo depois de ver o reencontro 
de famílias, o convívio “adaptado”, tudo mudou! 

Se readaptaram e encontraram alternativas, se superaram e 
como todo bom brasileiro, com criatividade, aprenderam com o 
“novo” que sempre podemos ser melhores do que éramos antes.
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A 
história da Four Lights começa em 5 de 
setembro de 2015, quando Júnior um 
dos donos resolveu casar, durante sua 
festa ele viu o serviço prestado por um 

fornecedor e se interessou por aquele serviço. Em 
um churrasco, já em São Mateus, interior de Anchieta, 
ele comentou com Juliander sobre a ideia de abrir 
um negócio de iluminação de festas, igual ao que 
ele havia contratado no seu casamento, Juliander na 
mesma hora topou. A partir de então eles começaram 
a pesquisar sobre equipamentos e como funcionava. 

Gabriel Santos, um dos primos do Júnior, é de-
corador e na época trabalhava no Spaço 1 Eventos, 
então conversaram e o mesmo nos afirmou que se 
entrassem na área ele teria 10 eventos garantidos no 
ano de 2017. 

A partir dali começou a Four Lights com inves-
timento inicial de R$5.000 de Juliander e Júnior. 
“Compramos o básico do básico e conforme ia surgin-
do demandas de outros materiais, íamos adquirindo 
aos poucos. Fomos conhecendo novos decoradores 
e a medida que íamos trabalhando com esses novos 
decoradores, ele sempre nos davam novas oportuni-
dades’, contou Juliander 

por Luciana Maximo

ILUMINAÇÃO
FOUR LIGHTS

Júnior era casado e o Juliander namorava e 
como eles sempre estavam juntos seja em festas 
em saídas tiveram a ideia de colocar Four Lights 
em referência aos dois casais que traduzindo para 
o português significa quatro luzes. Assim se deu a 
origem do nome da empresa. 

No ano de 2019, a empresa estava no nosso 
“auge” com eventos todos os finais de semana en-
tre 5 a 6 festas, porém logo começou 2020 e junto 
veio a pandemia. Nesta época o Júnior vivia apenas 
de iluminação e o Juliander tinha seu emprego fixo, 
porém o Júnior antes de se tornar empresário era me-
talúrgico e com a crise econômica o mercado estava 
enfraquecido, restando apenas para ele trabalhar na 
sua própria empresa de iluminação. Quando começou 
a pandemia os eventos pararam de vez e o mercado 
metalúrgico retornou fazendo com que o ele retornas-
se para o seu antigo emprego, o Juliander seguiu no 
seu emprego fixo de carteira assinada, onde trabalha 
desde os 16 anos. “Nesse período de pandemia fi-
zemos novos investimentos, aproveitamos o tempo 
parado para nos aprimorar, fizemos viagens, fomos 
buscar novidades para nossos clientes, e investimos 
pesado, apostando que quando tudo voltasse tería-
mos um retorno. Houve também durante a pandemia, 

micro eventos. Esses eventos nos ajudavam a pagar 
as despesas mensais da empresa, porém não sobrava 
nada em caixa”. 

A divulgação da empresa nas redes sociais 
atraiu mais clientes, e os sócios apostaram em lives, 
“com isso conseguimos fechar alguns contratos que 
já visavam o fim da pandemia, e assim conseguimos 
um alívio. Agora com a pandemia estável, aos poucos 
estamos retornando”. 

Hoje Four Lights conta com mais de 2.000 
lâmpadas. “Temos uma estrutura que podemos nos 
orgulhar, começamos carregando material no porta 
mala de um Fiat Uno e hoje temos nosso próprio 
caminhão”.

Hoje a Four Lights tem Junior e Juliander que 
são os fundadores, que são responsáveis por toda a 
parte de montagem das festas e compras de mate-
riais, e a Elisangela (esposa do Junior) é a que cuida 
de toda a parte financeira da empresa. “Só temos que 
agradecer a todos os decoradores que nos deram 
uma oportunidade de mostrar nosso trabalho, se não 
fosse por vocês, a Four Lights não seria a referência 
que é hoje no sul do estado em iluminação”.
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O 
empresário da Moda feminina 
João Carvalho é Prêmio Destaque 
Superação 2021 .  O minei ro 
participou no BBB 2012 da rede 

Globo de Televisão e decidiu deixar a badalada 
BH onde teve uma loja e muito bem sucedido 
com as marcas que representava para viver a 
tranquilidade da Cidade das Conchas, onde 
inaugurou recentemente a Hot Store.

Trabalhando com moda há mais de 30 anos, 
João Carvalho viajou o país com representações 
de marcas famosas e aqui no ES ele as representa 
e continua levando-as as lojas do interior toda 
Minas Gerais.

A pandemia da Covid-19 o fez refletir sobre 
a importância de viver com qualidade de vida 
mantendo uma visa saudável sem as correrias do 
dia a dia de uma grande metrópole. Pensando em 
um novo estilo de vida, o representante comercial 
decidiu que viria para o ES e escolheu Piúma 
para viver. Apaixonado pelo bairro Portinho, João 
comentou que estará construindo uma casa para 
curtir a família e viver mais perto do mar. Diante de 
tantas perdas no Brasil de vidas com a Covid, o 

por Luciana Maximo

HOT STORE
MODA FEMININA 

empresário repensou no que de fato vale a pena.
Mesmo decidindo morar em Piúma com o 

seu companheiro, quando bater a saudade dos 
amigos em Belo Horizonte João volta para revê-
-los e curtir a noite da capital mineira. 

Com extremo bom gosto o empresário 
investiu em uma loja muito charmosa no centro 
de Piúma e está realizado trabalhando com o 
que escolher fazer: “Perguntei-me: ‘por que eu 
não tenho a minha representação no ES e além 
dela, eu monto uma loja em Piúma? Foi o que eu 
resolvi fazer. Hoje eu trabalho com três marcas 
do Rio de Janeiro na Representação e uma de 
Santa Catarina, atendo centenas de lojistas, te-
nho o meu companheiro que faz isso muito bem. 
Temos uma empresa de comércio e representa-
ção. O Comercio é a Hot Store, na Avenida Izaias 
Scherrer, número 51, centro de Piúma. Uma loja 
feminina só com marcas bacanérrimas, pensada 
e repensadas para a cidade, para o verão, graças 
a Deus em um mês e 40 dias estamos tendo um 
retorno muito bacana”, contou.

A pandemia como o próprio nome do evento 
diz só fez o empresário superar e tentar viver 
com qualidade de vida melhor e mais perto dos 
queridos parentes. Vida plena, João, sucesso, 
afinal você é Superação 2021! 
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B
iciatti Material de Construção é Prêmio 
Superação 2021. No bojo da sua história 
traz a paixão do empresário Vanderli 
Biciatti que tão logo conheceu Piúma se 

encantou com as belezas e acreditou que o município 
era excelente para trazer o seu negócio de Minas 
Gerais, para se instalar na cidade. 

A História da Biciatti Material de Construção com 
Piúma começa em 1993 e 1994. O empresário Vanderli 
Biciatti queria deixar o Estado de Minas Gerais e de-
sejava encontrar um lugar na praia para residir. Com 
dois amigos começaram a viajar descendo da Bahia até 
chegar em Piúma. “Vieram por várias praias e quando 
ele chegou em Piúma se encantou com toda paisagem 
e ligou para Minas Gerais, falou com minha mãe, que já 
havia encontrado o lugar para morar e decidiu trazer a 
família. Achou o lugar excepcional, com uma explosão 
de crescimento nacional bem grande, abrupta e trouxe 
toda a família para cá. E nós realmente gostamos muito 
da escolha, Piúma é uma cidade que abraçou a gente, 
nós somos muito felizes por estar morando aqui. Hoje 
eu tenho a minha irmã que trabalha em Iconha, mas 
todos os dias vem para casa. Cidade para morar é 
Piúma, a gente realmente gosta do nosso município”, 
ressaltou Juninho Biciatti.

Em Minas Gerais, a família já trabalhava com ma-
terial de construção, para eles Piúma seria um lugar 
excelente para prosperar e ofertar oportunidade de 
trabalho. A Loja é referência no Estado e Sul do Espírito 
Santo é a mais lembrada no seguimento. 

A empresa é administrada pela Família Biciatti, 

por Luciana Maximo

BICIATTI
UMA EMPRESA FAMILIAR

que, orgulhosamente Juninho relembra ter chegado a 
Piúma na boleia de um caminhão 1113. “Eu a minha irmã 
e meu pai, minha mãe ficou em Minas Gerais terminando 
de organizar o material de construção que nós tínhamos 
lá e nossa história começou assim. Eu trabalho desde 
os 11 anos ajudando meus pais, pegamos gosto pelo 
negócio, conseguimos graças a Deus a tocar o que foi 
deixado pra gente, tivemos uma escola excepcional. Eu 
falo tanto no lado profissional, quanto no lado familiar. 
Somos muito gratos por ter crescido na família que a 
gente cresceu. Uma empresa familiar com a qual a gente 
pôde forjar o nosso caráter e a nossa humanidade aqui 
dentro com a família. E agora minha irmã tem uma filha, 
a Maria Fernanda e eu tenho a Mariana, nós queremos, 
com a graça de Deus cria-las no mesmo caminho que 
fomos criados, junto com a gente, cada vez mais família, 
cada vez prosperando”.

No meio do percurso, a família ganhou um irmão 
adotivo, Anderson Cunha, o fotógrafo e influencer digi-
tal que veio há oito anos. “É um irmão de alma. Temos 
passado algumas dificuldades aqui em casa junto ao 
meu pai e a minha mãe e ele é super presente, super 
parceiro, um irmão mesmo. E nós temos muito orgulho 
dele, então, somos em três filhos com Anderson também”.

O empresário, filho do seu Vardeli, o Juninho, 
frisou que a empresa quer prosperar cada vez mais e 
ofertar mais oportunidades de trabalho em Piúma, a ci-
dade que adotaram e escolheram para viver e trabalhar.

Durante a pandemia a Biciatt i  Material  de 
Construção também enfrentou desafios, mas seguiu 
todos os protocolos sanitários para proteger os funcio-
nários, os clientes e a família, adotou todas as medidas 
e juntos superaram esta fase tão desconhecida.
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SUPERAÇÃO

AGRADECIMENTOS

EDITORIAL

Eu nunca vou esquecer este dia. Era um 
dia de semana normal. Era para ser normal, 
mas estava anormal. Eu peguei o carro e 
comecei a andar pelas ruas de Piúma, todas 
vazias. Tudo fechado. Algumas farmácias 
abertas e vazias. Parecia que a cidade estava 
dormindo inteira.

Não tinha carros pelas ruas, não tinha 
pessoas a pé. Só um vazio imenso. A Praia es-
tava deserta. Eu parei, tentei olhar o horizonte 
e senti uma tristeza tamanha que nunca tinha 
sentido antes, olhando o mar e O Monte Aghá.

Eu confesso que me tranquei em casa 
dois dias. Eu achei que ia morrer. Que ia pe-
gar o Coronavirus e contaminar as crianças 
e Ana e todos morreríamos. Depois eu falei 
com Deus: Tens um plano para minha vida, 
execute-o.  Eu vou trabalhar e compartilhar 
as notícias, quando for a minha hora, pode 
chamar que eu vou!

E fui trabalhar todos os dias. 
Meu coração ficava despedaçado quan-

do eu via os comércios fechados. Quando 
eu via os médicos sem saber o que fazer e 
as pessoas morrendo todos os dias. Todo o 
dia tinha luto nas redes sociais. Eu cheguei a 
pensar que a Covid ia matar todos e eu não 
ia ficar para contar esta história. 

Eu perdi todos os clientes. Pedir amigos, 
parceiros da notícia. Parei o jornal impresso. 
Eu perdi os anúncios das prefeituras. Eu 
fiquei sem renda nenhuma. Eu queria pedir 
um emprego, mas eu não podia parar com o 
jornalismo. Eu tinha uma empresa, e milhares 
de seguidores. Decidi então apostar nas lives 
e nas redes sociais. Deu certo, comecei a 
vender lives e posts nos instagramn, inventei 
a edição digital e tanta gente compartilhando 
muitas notícias de dor, de medo, de angústia 
e de esperança. 

Eu então pensei, esta é a hora virar esta 
página e celebrar um novo tempo: vamos 
contar histórias de SUPERAÇÃO, vamos pro-
mover uma festa à altura de todos nós. Vamos 
saborear o melhor prato e brindar a nossa 
vitória. Estamos de pé. E nesta sexta-feira, 19, 
os empresários, comerciantes e prestadores 
de serviços de Piúma que aceitaram nosso 
convite cearão conosco e terão as suas histórias 
compartilhadas com o mundo. Vamos transmitir 
tudo ao vivo pelos canais do jornal. E vamos já 
te convidar para assistir se ficar em casa e se 
estiver conosco, nós vamos fotografar, postar em 
todos os lugares e dizer, você é SU-PE-RA-ÇÃO! 
Que Deus te abençoe, proteja você, sua família 
e os seus funcionários. Tim tim!

O Prêmio Superação é de todos que acreditaram no projeto:
Luciana Monteiro Zetum e Saulo Zetum – parceria

Iz1 Telecom
Agitu’s promoções e Eventos 

Four Lights – Iluminação
Derik Ramos – Apresentação
Sebastião Mata – Filmagens 

Rony Carlos Mothé – Designer
Aline Cunha – Jornalista

Francisca Feres – Revisora colaboradora
Ana Cláudia Siqueira da Silva – Apoio

Luciana Maximo – Idealizadora
Like Drinks

Douglas Dutra – Fotografia
Bom Servir Garçons
Restaurante A Ilha

Nossos parceiros e convidados

SEXTA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO 2021
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