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Quando surgiu a data 
de ‘Dia dos Pais’?

N o  B r a s i l ,  o 
"Dia dos Pais" é 

comemorado anualmente no 
segundo domingo do mês de 
agosto. O dia especial dedicado 
aos pais é celebrado em diferen-
tes datas pelo mundo todo, nos 
Estados Unidos e outros países 
por exemplo, a celebração acon-
tece no terceiro domingo de ju-
nho. Em Portugal, Espanha e 
Itália a data é 19 de março.

O "Dia dos Pais" foi instituí-
da no Brasil em 1953, por suges-
tão do publicitário e jornalista 
Sylvio Bhering. No início, a da-
ta escolhida havia sido 16 de 
agosto, data em que comemora 
o Dia de São Joaquim, pai da 
Virgem Maria e avô de Jesus 
Cristo, conforme mencionado 
pela igreja católica. Para que os 
filhos pudessem aproveitar o 

momento com os pais (quando 
os pais supostamente estão de 
folga do trabalho), a data foi alte-
rada para o segundo domingo 
de agosto.

De acordo com registro his-
tórico, a primeira iniciativa de 
homenagem ao dia dos pais 
aconteceu há mais de 4 mil 
anos, quando um jovem chama-
do Elmesu criou um cartão de 
argila para seu pai, desejando-
lhe sorte, saúde e longa vida.

A repercussão mundial do 
Dia dos Pais começou quando a 
data foi institucionalizada em 
19 de junho de 1910 nos Estados 
Unidos da América. A data foi 
escolhida por indicação de uma 
mulher chamada Sonora Louis 
Dodd, que desejava muito pres-
tigiar seu pai Willian Jackson 
Smart. Willian era um ex-

combatente da guerra civil e cri-
ou seus seis filhos sozinho, após 
o falecimento da esposa. O dia 
16 de junho era o aniversário do 
pai de Sonora e permaneceu até 
1966, onde a data foi modifica-
da e registrada oficialmente pa-
ra o terceiro domingo do mês de 
junho.

Para que uma criança tenha 
um crescimento saudável, um 
desenvolvimento emocional 
positivo, e outros diversos fato-
res benéficos, é extremamente 
importante e necessário a pre-
sença da mãe e do pai na vida 
dela. São eles que vão dar todo 
apoio, conforto, amor incondi-
cional, além de passar princípi-
os e valores.

Info Escola
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Hoje nossas homenagens são para aqueles que com amor, dedicação e carinho 
educam seus �lhos a se tornarem melhores seres humanos.

São muitas as histórias de pais que lutam diariamente para levar e dar o melhor 
aos seus �lhos. Neste especial, 16 pais contam um pouco da experiência paterna. 

Que nesta data todos se sintam homenageados pelo seu dia.

Parabéns!

D E P O I M E N T O S
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1) Passamos a ter mais responsabilidade, preocupação e comprometimento com as coisas a se fazer. Muda 
também o planejamento de vida: o que antes se fazia sozinho ou em casal, agora precisa ser planejado para 
três pessoas ou mais.

2) O maior legado que se pode deixar aos filhos é a verdadeira educação. Aquela que inclui conhecimento, 
ética, solidariedade, gentileza, integridade. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer fase da vida, quem tem 

educação tem tudo para ser feliz e bem-sucedido.

3) Ser pai é plantar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Feliz Dia dos Pais!

Kauan Salles
Músico e pai de Maria Clara
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Para os papais participantes desse especial, enviamos três perguntas para que 
pudessem falar com o coração sobre a paternidade. As respostas estão 
enumeradas conforme a pergunta.

1/ O que a paternidade mudou em sua vida?

2/ Qual legado você quer deixar para seu(s) filho(s)?

3/ Deixe uma mensagem para os papais.

1) Mudou a maneira de entender o verdadeiro significado da palavra amor. Algo puro e profundo, que só quem é 
pai pode sentir. 

2) Fé, honestidade, caráter, educação. 

3) No mundo em que vivemos ter e educar os filhos não é tarefa nada fácil, mas é algo muito gratificante, uma 
experiência única que só quem é pai pode sentir. Portanto ter paciência e fé, que tudo dá certo.

Fabiano Ferreira Casotti
Representante Comercial e pai de Antônio José e Angelina

1) A paternidade muda muito a vida, quando tive meu filho tinha apenas 17 anos e não sabia a dimensão que 
era ser pai , mas com erros e acertos a vida foi me ensinando o que era de fato ser pai. Por ser tão jovem e ao 
mesmo tempo passando por uma fatalidade de ter perdido a perna no mesmo ano, consegui em meio a 
depressão, o trauma pós perda, ser pai do meu jeito. Mas não deixei de amar, cuidar e de todas as formas ser 

pai. Hoje com 39 anos percebo que poderia ser melhor pai, mais dei meu máximo.

2) O legado de todo pai para filho é que seja transferido valores, caráter, que o filho seja apaixonado por Cristo, 
seja um homem de família, um excelente esposo, um excelente pai, uma pessoa boa para si própria.

3) Pai, uma palavra tão pequena na qual cabe tanta força, tanta perseverança, tanto amor, tanta honra. Um Feliz Dia dos Pais!

Leandro Marques Custódio de Jesus
Líder Cristão, Treinador Profissional ABTF e CBF, Bacharel 

em Educação Física, Teólogo e pai de Lérissom



1) Muda muito a rotina, o trabalho, o dia a dia, é uma fase toda de mudança na vida e que cada ano que se 
passa você tem que se adaptar a vida e a idade da filha que se tem. Tem que mudar os planos para se adaptar a 
essa nova vida, onde você passou a viver para dois, e saber que agora não sou só eu e que tem alguém que 
precisa de você. Tem aquela pressão de saber se está sendo bom pai ou não, se está fazendo o certo, mas 

estamos batalhando sempre para dar e fazer o melhor pela filha.

2) Não sei bem se é um legado, mas eu tento mostrar a ela que família é a base da gente, e que amigos e colegas são 
coisas bem diferentes, eles  vem e vão embora, mas a família vai estar. As vezes uso eu como exemplo, para ela se 

dedicar muito aos estudos para no futuro ter uma profissão certa, não ficar com dois ou três empregos, para não faltar nada 
para nós.

3) Que filho veio para mudar você para melhor, nenhum filho veio para atrapalhar sua vida e sim pra você saber que tem jeito melhor de se viver a 
vida. Um filho sendo planejado ou não é seu filho, então ame, cuide, brinque com ele. Não digo que sou exemplo de pai, eu tenho que melhorar 
bastante e tou tentando não ser melhor pai para os outros, e sim para minha filha. É como meu pai disse, ‘se vc queria ser bom em algo na vida, 
comece sendo um bom pai pra ela’.

André Wesley dos Santos 
Atua na M.I Segurança Eletrônica e Telecomunicações, Garçom e pai de Yasmin
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1) A paternidade foi para mim uma virada de mesa na minha vida, onde a partir do nascimento dos meus 
filhos veio mais responsabilidade e preocupação em dar uma boa educação e saúde a eles.

2) Para meus filhos, quero deixar um legado que meu pai me deixou, que foi uma boa educação e um 
aprendizado em sua forma de viver, pois até hoje eu vejo as pessoas que conviveram com meu pai dizerem 

assim: ‘’seu pai foi um grande homem, um cara muito honesto e muito trabalhador’’, quero que meus filhos 
também tenham esse pensamento de mim, mas também deixar uma forma que eles se espelhem em nossas 

atitudes para que possam lá no futuro também lembrar o que nós fomos aqui. 

3) Minha mensagem é que não basta simplesmente ser um pai biológico, e sim um pai onde nossos filhos possam se guiar pelas nossas atitudes. 
Ser pai é mais que dar tudo de bom em forma de coisas materiais e sim colocar os filhos no caminho correto da vida, uma boa herança é o que eles 
vão ter de nós e isso não é só bens materiais, é também os ensinamentos, pois se eles forem homens e mulheres de sucesso na vida, prova que 
tiveram um bom exemplo a seguir.

Advaldo Antônio Zottelle
Diretor presidente da Coopcam, agricultor, motorista autônomo 

e pai de Aline, Julia, João Victor

1) Mudou minha visão de mundo, e tá sendo uma realização de um sonho chegar todos os dias em casa e ver o 
sorrisinho banguelo dele, que é tão reconfortante e me enche de energia e coragem para enfrentar os 
desafios do dia a dia.

2) O mesmo que recebi, que é de respeito e amor ao próximo, honestidade e a fé no nosso Senhor Jesus acima 
de qualquer coisa, que ele cresça tendo como base esses ensinamentos e possa passar para os seus filhos no 

futuro.

3) Ainda sou novo nesse ramo de ser pai, mas uma coisa é certa, nós criamos nossos filhos para o mundo, e esse é o nosso 
maior desafio, e que Deus possa nos encher de sabedoria para cumprirmos essa missão tão satisfatória que é ser Pai.

Cezar Gaia
Autônomo e pai do Theodoro



1) Ser pai é ter mais responsabilidades, preocupações. O pensamento principal é sempre no filho, você 
acorda e dorme pensando e orando por ele. Sempre buscando o melhor, sempre se dedicando. As vezes não 
damos a atenção ou somos tão presentes, igual no meu caso que não moro junto com meu filho. Mas a cabeça 
sempre está nele, cada passo que eu dou, é pensando em dar um futuro bom para ele, e que ele cresça longe 

das coisas ruins. O planejamento de vida se torna outro , mas sempre agradecendo a Deus pela vida e saúde 
dele. 

2) Meu filho é o meu legado e a principal herança que quero deixar para ele é que tenha caráter, honestidade, 
bondade e gentileza. É a lembrança de ter ensinado a ser uma pessoa boa, para conviver nesse mundo cheio de dificuldade. 

Mas sei que o que deixo para ele, é que se cada um fizer a sua parte, poderemos ter um mundo melhor, e se ele também ensinar aos seus filhos e 
netos a se tornarem pessoas boas nesse mundo, os mesmos tornarão ele cada vez melhor para si e para seu próximo e também passe a cada um 
deles que vale a pena ser e viver o bem e por fim, e a principal coisa que ele siga sempre o caminho de Deus. 

3) A mensagem que deixo que não importa o tamanho da dificuldade, seja sempre um exemplo e um herói para seu filho, ensine o valor das coisas 
e principalmente sempre dê conselhos e converse sobre as coisas importantes da vida. Incentive no que ele quiser ser no futuro, confie no seu 
filho e se for um bom exemplo não vai ter com o que se preocupar. A decisão dele sempre vai ser a correta, pois ele vai ser um grande homem, pois 
ele aprendeu com você.

Alessandro Gomes Ferreira
�Auxiliar de Mecânico e pai de Guilherme 

1) Com a paternidade passei a ser um homem mais presente e dedicado, um pai coruja, que acompanha toda 
evolução de cada filho e que é capaz de fazer tudo por eles.

2) Enquanto muitos pais pensam em deixar patrimônio, eu acredito que o maior legado que posso deixar 
para eles é uma boa educação e bons princípios. O resto eles terão tempo para conquistar.

3) Acredito que um pai precisa ter a sabedoria de, mesmo com muitos compromissos, saber que o mais 
importante é estar presente na vida da família, sendo provedor de um ambiente de muito amor e união.

Reuque Neitzel Milke
Secretário Municipal e Empresário e pai de Lara e Lucas 

1) Meu filho me transformou em uma pessoa melhor, trouxe um novo sentido para a vida.

2) Todas as maiores conquistas são almejadas fruto de muito trabalho e derrotas.

3) Somos a base e a referência da família,  logo, temos que fazer por onde toda essa responsabilidade a que nos 
foi atribuída.

Giuliano Lopes Vieira Amorim
Policial Militar e pai de Leonardo 

0613 e 14 de agosto de 2022 E S P E C I A LPaisDiados

1) Mudou a minha forma de avaliar as pessoas pois para todas as situações me pergunto antes: O que seria se 
fosse meu filho? A paternidade nos leva a enxergar o outro com mais atenção e compaixão. 

2) De que é preciso estar dentro de princípios éticos e morais e também se empenhar para tornar o mundo um 
lugar melhor para se viver.

3) Que os pais sejam mais pais e deem para os filhos a medida necessária para proteção e cuidados, mas que 
preparem os filhos para que eles possam aprender a tomar decisões na vida.

Luiz Carlos Bastianello
Advogado, Cafeicultor, atual presidente da Cooabriel e pai de Matheus e Lucas  



1) Quando me tornei pai, mudei o meu modo de enxergar as coisas. Se antes eu já tinha o desejo de contribuir 
para a construção de um mundo melhor, com a chegada dos meus filhos essa vontade aumentou ainda mais, 
assim como o compromisso de ser um exemplo para a formação de seres humanos dignos. Quando ganhei 
meus netos, a alegria se multiplicou de vez!

2) Anseio que eles sempre tenham em mente a consciência sobre o papel de cada pessoa para a transformação 
da realidade em que vivemos. Por meio da união, podemos conquistar cenários melhores e alcançar patamares 

nunca antes imaginados, seja no campo pessoal ou profissional. 

3) Que cada pai valorize o grande tesouro que é a família, um verdadeiro presente de Deus. Essa data é muito importante para agradecer e para 
aproveitar os momentos com nossos filhos. Feliz Dia dos Pais!

Bento Venturim
Presidente do Sicoob ES, Sicoob Norte e pai de Giovanni, Isaac e Lucas 

1) Pode até ser senso comum, que a resposta dessa pergunta venha acompanhada da declaração de que a 
paternidade é algo inexplicável. De fato, é complexo descrever um sentimento tão abstrato quanto a 
mudança que as meninas causaram na minha vida, mas, se pudesse dizer algo na tentativa de ilustrar esse 
amor, seria a certeza de que a paternidade é capaz de mudar o homem. Aprendi a me policiar muito mais, no 

comportamento, no linguajar, para educá-las e transferir o conhecimento de vida da melhor maneira. Mais do 
que membro de uma família, a paternidade nos responsabiliza a ser exemplo. É claro que, quando se passa pela 

experiência na primeira vez, tudo pode parecer novidade, mas sou médico, ginecologista obstetra e a minha 
experiência ajudou a dissipar qualquer insegurança. Hoje sou pai de três jóias, meus tesouros, que me ajudam na 

prática a resolver todas essas questões. Com o carinho delas, posso garantir que a paternidade converte o obstáculo em 
motivação. Elas me transformam em um homem melhor.

2- As virtudes que elas deverão praticar e preservar por toda vida. Legado não se trata de testamento, tampouco de bens materiais acumulados. O 
meu empenho em ajudar a educá-las e todo meu esforço em ser espelho servirá justamente em prepará-las para essa jornada. Não apenas 
enfrentar de cabeça erguida as dificuldades, mas, principalmente, para que moldem um bom caráter. Um legado de honestidade, fé em Deus e 
respeito pelo ser humano. Essa é a verdadeira herança, valores que farão a diferença na hora de fazer escolhas, de fugir dos vícios e, na triagem da 
vida, optar por andar no caminho da virtude.

3- Quando penso em um recado para os pais, me recordo do Livro de Provérbios, que é uma biblioteca de sabedoria e traz uma passagem de 
Salomão, quando esclarece que “os pais são o orgulho dos seus filhos” (17:6). Como não há mensagem mais rica e útil para a vida do que a Palavra 
de Deus, lembro aos pais da responsabilidade de iluminar esses olhares pequeninos que são uma platéia aprendendo a cada dia, atenta a cada 
movimento. Inspirem seus filhos e filhas para que tornem-se bons adultos, cidadãos de honra. Coloquem Deus à frente e tudo dará certo. Estejam 
presentes e sejam orgulho.

Sidiclei Giles de Andrade
Médico, Prefeito de Pancas e pai de Júlia, Luiza e Laura
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1) Me tornar pai me fez ver o mundo totalmente diferente do que eu enxergava antes, me fez ver que a palavra 
amor tem um significado diferente do que pensava, me fez ver que tudo o que eu achava chato quando meus pais 
falavam comigo era verdade, me fez ver que existe um coração fora do meu peito.

2) O que eu mais gostaria de deixar para meus filhos é um país melhor, sem corrupção, sem maldade, sem ódio, sem 
criminalidade. Sei que isso é impossível, então tento deixar o melhor que eu posso ser para o mundo, para que eles 

pensem sempre no coletivo, na vida, na simplicidade das coisas, que vejam que as coisas mais valiosas da vida não são 
compradas com dinheiro e sim conquistadas com amor, que acreditem no amor, nas purezas e que o mundo ainda tem 

jeito.

3) Senhores pais, digo que lutem e amem seus filhos, pois essa honra que Deus nos deu é o que temos de melhor em nossa vida. Não troquem o dinheiro 
pela atenção e carinho que podem ter ao lado de seus filhos, jamais abandonem eles por um problema, seja ele qualquer que seja, jamais desista de lutar 
e amar seu filho, mostrem para todos que somos feitos de amor, carinho e atenção com nossos filhos. Vamos mudar essa imagem que pai só serve pra 
pagar as contas, que pai só serve para pagar pensão... pai ama, pai cuida, pai educa, pai corrige, pai está sempre presente. Então meus amigos, meus 
parabéns para todos os pais de verdade, os pais que lutam e jamais abandonam seus filhos, eles são o futuro da nossa nação. 

Raphael Schneider Machado Storino
Agente de Combate as Endemias e pai de Sthephany 
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1) Ser pai é uma das coisas mais importantes que tem no mundo, cuidar de uma criança, estar presente na vida dela, 
participar ativamente da vida de um filho é fundamental, transforma qualquer ser humano para melhor. 

2) O legado que vou deixar é fazer o bem sem olhar a quem, fazer o melhor, deixar uma marca positiva. 

3) Agradecer todo amor e carinho que os pais tem pela gente, sempre fizeram o melhor, tenho certeza que o pai quer 
sempre o bem do filho. Fico feliz pelo meu pai ter me ensinado, tudo o que eu sou hoje é graças a ele, agradeço 

imensamente o que ele fez pela gente nesse tempo de vida, meu pai é um guerreiro, um lutador, herói, honesto, trabalhador 
e muito correto.

Jailson Quiuqui
Prefeito de Águia Branca e pai de Mariana e Ana Clara

1) O olhar mais preciso, o carinho e cuidado com meus filhos reflete todo cuidado que Deus tem por mim. O dom de ser 
pai é algo divino e majestoso! A mudança em minha vida e comportamento é algo divino por meio da paternidade.

2) Na vida devemos ser exemplo de vida, não basta mostrar o caminho certo aos nossos filhos e andar por atalhos da 
vida. Espero ao partir, deixar um memorial de coisas boas e exemplos as minhas filhas Bárbara e Roberta.

3- Quero desejar muita saúde, harmonia e muitas bênçãos para todos os pais. Feliz Dia dos Pais!!!

Davi Ramos
Prefeito de Vila Valério e pai de Roberta e Bárbara

1) A paternidade traz mais amor na vida da gente e muitas responsabilidades que uma criança requer, mas a 
primeira coisa que muda é o sentido de ver a vida. Uma pessoa que temos do lado que precisamos dar muito amor, 
muito carinho e ter muita dedicação que é uma semente que a gente planta e tem que cuidar muito bem e com 
muito amor para que ela  seja uma pessoa muito melhor do que a gente no futuro. 

2) Humildade na vida, humildade com os amigos, humildade com as pessoas e principalmente o respeito. 

3) Ame seus filhos como se fosse a última coisa que você faça na vida porque realmente ele merece todo seu amor e 
principalmente toda a sua dedicação porque ele é o espelho da sua pessoa e é o seu melhor, pode ter certeza que o seu filho é o 

seu melhor.

Tiago Rocha
Prefeito de São Gabriel da Palha e pai de Jhovany

CLIMATIZAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO

Uma homenagem:
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A paternidade é um momento de muitas mudanças 
na vida de um homem, além de um momento muito es-

pecial para toda família. Quem gera o bebê é a mulher, onde o corpo passa por 
diversas transformações ao longo dos 9 meses, já o papai é um aliado muito im-
portante em todo o processo.

Poder acompanhar de perto todas as etapas é uma grande oportunidade pa-
ra os pais. Sejam papais de primeira viagem, ou aqueles que estão vendo todo o 
processo outra vez, cada momento é de encher os olhos e se emocionar.

Se redescobrir, mudar os planos, perder noites de sono, trabalhar em dobro, 
acompanhar o crescimento, apoiar as decisões, entre muitos outros momentos, 
isso é ser pai. 

Seja biológico ou não, o amor sempre estará acima de tudo. A paternidade é 
um amor que não escolhe cor, gênero, religião ou até time de futebol.

No futuro ser pai na verdade é assumir um papel de herói.

Feliz Dia dos Pais!

Editora Hoje

Poema

[...]
O tempo não muda os olhos
mas mudou o meu olhar
passei a lhe conhecer
passei a lhe admirar
e muito observador
observei que amor
é algo que se constrói
ali tinha percebido
que aquele desconhecido
já era meu grande herói.
[...]

- Bráulio Bessa

MUDANÇA
QUE TRANSFORMA

vidasvidas
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna público a 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000005/2022 - PROCESSO Nº 
001640/2022, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para execução da obra 
de AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PEROBINHA 
(BOA VISTA), interior do Município de Vila Valério/ES, e 
REFORMA DA QUADRA DA COMUNIDADE DO DOURADO, 
interior do Município de Vila Valério/ES, tudo em conformidade 
com os Projetos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas 
Físico-financeiros, Memoriais Descritivos e Minuta de Contrato.
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: 2022.075E0700001.01.0007
CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes da ABERTURA DA 
SESSÃO, a qual ocorrerá às 12:00 do dia 31 de agosto de 2022. 
A Sessão Pública ocorrerá na Sala da CPL/Pregões, Rua 
Lourenço de Martins, nº 190, Centro - Vila Valério-ES. O Edital 
completo está à disposição dos interessados nos dias úteis de 
11 às 17h, de segunda à quinta, e, nas sextas-feiras, de 07 às 
12h, e poderá ser requerido através do site: 
www.vilavalerio.es.gov.br. MAIORES INFORMAÇÕES: TEL. 
(027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 12 de agosto de 2022.

JAIME JULIÃO VIEIRA
Presidente da CPL/PM ViVa

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VILA VALÉRIO

COMUNICADO

“CONFECÇÕES PARAISON LTDA”. Torna público 
que obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Boa Esperança - ES, através do Processo nº 
4927/2020, a Licença(s) Municipal Ambiental Simpli-
ficada – LMS nº 0001/2021, para Posto de Revenda de 
Combustíveis, com troca de óleo. Na localidade da 
Rodovia Desembargador Edilson Queiroz do Valle, 
348, Bairro Ilmo Covre, Boa Esperança – ES.

PUBLIQUE AQUI 
SEU EDITAL jornalhojenoticias@hotmail.com

(27) 3117-1030
(27) 99976-9544

SIGA-NOS NO INSTAGRAM E FACEBOOK! @portal_es1 fb.com/es1.hojenoticias

Compre, venda 
e troque aqui no
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