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Marcelo assumiu com amor Julie

Luana Dias
Especial para Página Um News
Segundo ditados populares,
‘pai é quem cria’. Porém, a mãe
Juliana S. Rodrigues tem um
conceito mais completo, para
ela, pai é “quem sabe ser amigo,
protetor, educador, e principalmente, quem dá exemplo de
amor e carinho”. Essa definição
vem da relação entre seu marido
Marcelo Denck, de 23 anos, e
sua filha mais velha, a Julie S.
Yamamura, de oito anos. Ele,
mesmo sendo jovem quando
conheceu Juliana, e mesmo não
tendo a experiência de ter sido
pai anteriormente, assumiu a
responsabilidade de ser o pai
de Julie, e segundo a mãe, com
zelo e dedicação.
Fazem cinco anos que o

Assumir
esse papel
é um ato
de amor
casal está junto, e quando se
conheceram, Julie já vivia apenas com a mãe. A aproximação
aconteceu natural e rapidamente. Primeiro nasceu uma bela
amizade, porém, as atitudes de
Marcelo foram transformando
os sentimentos, até que ambos, pai e filha, passaram a
ter exatamente essa ligação.
“A Julie tinha quase três anos
quando a gente começou a
namorar, na primeira vez que
nós saímos juntos, fomos ao
Parque Lacustre, e ele brincou
com ela, foi o mais atencioso
possível, ela a princípio, viu
ele como um amigo meu, não
via nele a figura paterna, até
porque ela não tinha isso, mas
ele comprou desde o início a
ideia de que iria educar ela
junto comigo, com os mesmos

princípios com quais ele foi
criado. Depois fomos morar
em outro estado, ficamos dois
anos longe e ela ficou com
a minha mãe, só que com o
tempo ela foi demonstrando
que sentia tanto falta minha,
como dele. Quando voltamos
para Castro e fomos morar
juntos, formamos uma família
com laços muito mais fortes
que alguns de sangue”, explica
a mãe.
Depois de assumir totalmente a responsabilidade de
pai e de conquistar esse espaço
na vida da pequena Julie, ‘pai
Celo’, como ela carinhosamente o chama, passou a participar
de sua infância com todos os
atributos paternos. “Ele começou a participar da festa de
dia dos pais na escola, depois

ensinou ela a andar de bicicleta, e foi umas das coisas mais
emocionantes que eu vi, porque
para você aprender a andar de
bicicleta com alguém você tem
que confiar na pessoa, e ele
passa essa segurança, com paciência e persistência. Depois
aprendeu a jogar vídeo game,
em muitos momentos ele faz
papel de amigo dela também,
e isso torna a ligação mais
forte”, destaca.
Atualmente Juliana e Marcelo têm mais uma filha, a
pequena Marcelli S. Denck, de
um ano. E, a convivência e laços entre ‘pai Celo’ e as filhas
se fortalece a cada dia. Para
a mãe, Marcelo é um exemplo
de pai, do tipo que realmente
merece ser homenageado neste
domingo (11).

PAI NA ADOLESCêNCIA

Um amor que veio
com a maturidade
A experiência de ser pai não
tem idade para acontecer. Em
alguns casos ela vem antes mesmo
da maioridade e da maior parte
das demais experiências de vida.
Foi o que aconteceu com Ronilson
Araújo Soares. Hoje com 17 anos
de idade, ele tem um casal de filhos,
Vinicius Gabriel, de dois anos, e
Laura Vitoria, de quatro meses, o
mais velho nasceu quando ele tinha
apenas 15 anos.
Mesmo não tendo sido esse o
planejamento dos pais, e apesar de
ambos serem muitos jovens, ele afirma que segurar seus filhos nos braços
foi a melhor sensação que já teve até
agora. “Eu senti um pouco de medo,
até de machucar o bebê, porque
eles são muito sensíveis no começo,
e porque até então eu nunca tinha
segurado uma criança no colo, mas
a sensação é muito boa, foi a melhor
que senti até hoje”, descreve.
Segundo Ronilson, a paternidade o proporcionou muitos
ensinamentos, e, o ajudou no amadurecimento. “É um aprendizado
para a vida, desde que eles nasceram
eu aprendi muita coisa, em especial,
a ser uma pessoa melhor, antes eu
fazia muita loucura, muita bagunça,
aprontava demais mesmo, agora
eu penso neles antes de tudo, e
penso duas vezes antes de tomar
uma decisão que possa ser errada”,
destaca. Quando conversou com
a equipe do Página Um News,
Ronilson não estava morando na
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Ronilson foi pai aos 15 anos
mesma casa de seus filhos e da mãe
deles, e de acordo com o jovem,
esta vem sendo justamente a maior
dificuldade enfrentada, desde que os
pequenos nasceram. “Ruim mesmo
é ficar longe deles. Por exemplo, eu
chegava do serviço e logo ia cuidar
do meu filho, dar banho, agora não
tem como fazer isso, a distância
muda muita coisa”, explica.
De acordo com Ronilson, mesmo não estando na mesma casa, ele
não irá se distanciar dos filhos. A
intenção, de acordo com o pai, é se
fazer presente sempre que possível
e em todas as fases da vida dos
pequenos. Ele inclusive, aconselha
aos jovens papais como ele, a assumirem esta responsabilidade e
a não deixarem de estar próximos
de seus filhos. “Cuidar deles é a
melhor coisa que a gente pode fazer, então jovens, não abandonem,
assumam e fiquem perto dos seus
filhos para tudo o que eles precisarem”, finaliza.

A vez é dos papais
Pai, não existem palavras que possam
ser ditas e nem escritas, para expressar o
quanto você e importante para mim. Se
eu pudesse te fazer imortal, eu o faria. Te
amo meu pai, daqui até a eternidade!.
De Carolina para meu pai Rubens

Filhão Gustavo ganhando
o carinho e o cheiro
do papai Anderson Gomes

Pai Marcelo, ter você como pai me enche
de orgulho e me faz entender que Deus
deu para nossa família um pai de
verdade. Feliz Dia dos Pais! Com
todo amor do mundo, Davi Rabelo

Papai Igor Sferra com o filho Miguel Fonseca Sferra
Papai sei que ainda vive pouco, mas está sendo
sensacional evoluir ao teu lado. Já passamos tantos
momentos ótimos, não tão bons, e a maioria bem
engraçados. Obrigada por tudo! Te amo!

Obrigada por sempre estar ao meu lado.
Obrigada Pai por me conduzir sempre
para o melhor caminho. Deus abençõe
sempre. Te Amo Muito! Para Carlos
Nakashima, de Tatiane C. Nakashima

Pai você é minha fortaleza.
Te amarei aternamente.
De João Raul e Helena para
André Rodrigues
Nesse dia tão especial quero agradecer
por tudo que faz por mim. Obrigada
pelos ensinamentos. Te amo! Feliz Dia dos
Pais! De Eduardo kanunfre Klosienski
para Paulo Dicezar Klosienski

Nesse dia tão especial quero
agradecer por tudo que você
fez e ainda faz por mim. Você é
essencial em minha vida. Te amo!
Feliz Dia dos Pais! De Gabriele
Ribas para Leandro Ribas

Para meu Pai Carlito Procopio.
“Sabe Papai, agradecemos Deus
por tua preciosa vida, por ter
dedicado o teu precioso tempo
para cuidar de nós.Tudo o que
somos hoje, devemos a ti meu
papai querido. Hoje, olhando
para você, percebi que tens um
semblante cansado e sofrido,
mas que ainda continua sendo
um herói, sim! O herói do meu
coração. Por isso, e muito mais,
te agradeço! Te amamos muito.
De seus filhos Anderson, Alissia,
Ederson e Sandy Procopio
Amigo, companheiro, fiel
escudeiro e ainda por cima
Paizão. Que sorte de ter você em
nossas vidas. Agradeço todos os
dias por ter escolhido o melhor pai
do mundo. Amamos você! Da
filha Isabella, esposa Thaisy para
o pai Marcelo de Oliveira

Você disse que quando eu nasci, vim sem
manual de instruções. Mas já se passaram
6 anos e você tem se saído super bem!
Eu te amo muito meu amigão. De Samuel de
Lima Ferreira para Rogério de Almeida Ferreira

Pai Celo, te amamos pelo simples fato de ser
quem é. Nosso amigo, nosso protetor, nosso
educador e principalmente nosso exemplo de
pai, marido e homem digno e de princípios que
ama sua família. Te amamos! Feliz dia dos pais!

Vôzinho que é o paizão da família,
com 98 anos de idade, exemplo de
vida. Obrigado pela força e coragem.
Te amamos muito Pai Pedro Fernandes!

Gabrieli Cristina Moreira Camargo...
Agradecer a meu pai Alesandro de Souza
Camargo por ser um pai incrível e dedicado,
um exemplo de homem e avó, um homem
abençoado que em meio a tantos
problemas não deixa de nos dar atenção
e amor, que põe sua família em primeiro
lugar, cuida de todos com muito amor

Meu Pai sempre Meu Herói.
Amamos vc! De Letícia Flugel
e Janaina Flugel para o pai
Rogério Flugel

Milany e Bernardo deseja a você
papai Thiago e avô Toninho, feliz
dia dos pais. Te amamos muito!

Pai .... não está mais presente aqui, mas
o amor é eterno .... de um abraço único
amor intenso que deixou saudades... ame
enquanto pode, abrace enquanto tem,
valorize a todo momento pois somente
a ausência te fará ver o quanto o tempo
passa rápido e deixamos para amanhã
o que poderíamos falar hoje. Amo para
todo sempre meu pai ... Manoel
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Comércio espera vender
ainda mais na véspera
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Não tanto quanto o Natal
e dia das mães, mas o dia
dos pais também representa a
esperança de maior movimentação para o comércio, e de
aquecimento nas vendas. A reportagem do Página Um News
ouviu comerciantes castrenses
de diferentes segmentos, para
saber como anda a expectativa
no município.
Em geral, os relatos são
de vendas tímidas, mas quase
todos os entrevistados disseram
esperar uma maior movimentação para este sábado (10),
véspera de dia dos pais. O
hábito de deixar a compra do
presente para a última hora é
recorrente entre os brasileiros,

Everton Luiz Ramalho conheceu o rostinho da
pequena Antonella Louise no dia 15 de julho

Desafios são
vencidos com
o amor que
se desenvolve
naturalmente
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O dia dos pais tem um sabor
especial para quem está vivendo
essa experiência pela primeira
vez. É o caso de Anderson Gomes e Everton Luiz Ramalho.
Eles contam um pouco sobre a
emoção de ser pai, falam sobre
os desafios e narram com alegria
a experiência e as novidades que
fazem parte dos primeiros dias de
vida de seus pequenos.
O papai Everton Luiz, que
viveu recentemente a emoção de
ver sua primeira filha nascer, no
último dia 15 de julho, contou
à reportagem que muita coisa
mudou depois de a chegada da
pequena Antonella Louise Prado
Ramalho. Segundo ele, agora sua
rotina e a da esposa e mamãe
Bruna Luiza Ruths Prado, ficou
bem agitada, os gastos também
aumentaram e a fase é de adaptação, com as diversas mudanças
que vêm ocorrendo. Mas nada
disso é maior ou mais importante

que o espaço conquistado na
vida de ambos, com a presença
da bebê.
Everton Luiz também contou
que até há alguns meses, ser pai
já, não estava em seus planos. “Foi
de forma meio repentina, queria
ser pai, mas não pensava nisso
para este momento, diferente da
minha esposa”, destacou. Mesmo
não sendo planejada para este
ano, a vinda de Antonella Louise
parece ter sido a melhor ocorrência
na vida no casal. “Valeu tanto a
pena, que a gente já sabe que faz
qualquer coisa pelos filhos. Foi sim
uma grande mudança nas nossas
vidas, mas uma mudança ótima,
que não tem nem como descrever,
ficamos meio bobos, babões, não
tem como explicar”, afirma.
Segundo o papai, o maior
desafio enfrentado desde que a
filha nasceu, é justamente ficar
longe dela. Devido a rotina de
trabalho de Everton Luiz, sua
esposa e a bebê ficam na casa da
avó materna, para não estarem
sozinhas nesta fase de adaptação
e que inspira cuidados. Assim,
ele acaba as vendo apenas nos

“

Anderson Gomes segurou o pequeno Gustavo
nos braços pela primeira vez no dia 29 de julho

finais de semana. “Por enquanto
a maior dificuldade é mesmo ter
que ficar longe dela, não vejo a
hora de estar mais próximo todos
os dias”, ressalta.
O papai Anderson Gomes
também acaba de conhecer essa
experiência. Seu primeiro filho,
Gustavo Gomes Castro, nasceu
no dia 29 de julho, com 51 centímetros e 3,6 quilos. Radiante,
ele conta sobre os primeiros dias
de vida do bebê e sobre a sua
emoção nos primeiros contatos
com o novo membro da família.
“Para a mãe, acredito que motivos
óbvios, ela já vinha com muito mais
proximidade, pra mim, confesso
que a ficha caiu mesmo quando
peguei ele no colo pela primeira
vez. Mesmo a gente tentando
trabalhar as mesmas emoções da
mãe, conversando com ele quando
ainda estava na barriga, mesmo
ele sendo muito desejado e nós
o esperarmos ansiosamente, a
emoção é diferente da que a mãe
sente, a gente se dá conta quando
acontece esse primeiro contato,
que foi pra mim, o momento mais
feliz da minha vida”, descreve.

Valeu tanto a pena, que a
gente já sabe que faz
qualquer coisa pelos filhos

Segundo Anderson, ele e a esposa,
Kawana Ferreira Pontes Castro,
também estão experimentando
o estágio das adaptações. Assim
como ocorre com praticamente todos os papais de recém-nascidos,
nesse caso também as noites já
não são tão tranquilas, e o foco das
atenções se volta para o pequeno
na maioria dos momentos. “É tudo
muito novo, de extremo cuidado,
afinal ele ainda não tem todos os
anticorpos, e com certeza, todas as
noites estão sendo fracionadas pela
metade, também estamos aprendendo muito, focamos muito no
filho, mas são necessários cuidados
com a mãe, ambos necessitam de
atenção e cautela, mas é uma fase
muito especial”, destaca.
Anderson também contou
um fato interessante à reportagem. Segundo ele, seus pais,
que estão na casa dos 80 anos
de idade, acabaram de ganhar o
primeiro neto. “Eles diziam que
já tinham perdido a esperança,
mas agora estão muito felizes e
emocionados, querem ver o neto
todos os dias”, conta o papai.
Antes de finalizar a entrevista,
Anderson deixou uma bela
mensagem sobre a paternidade.
“Às vezes a gente corre atrás de
tanta coisa, sem tanto sentido,
os filhos vêm justamente trazer
sentido a muitas coisas as quais
nós buscamos”, finalizou.

e, não é diferente com o consumidor local. Dessa forma,
mesmo aqueles que tiveram
uma semana calma, apostam
em resultados positivos, ou
pelo menos, equilibrados para
a data.
Há quem espere alcançar
vendas iguais às do ano passado, que não teve um dia dos
pais superaquecido, porém,
também não foi considerado
ruim por grande parte dos comerciantes.
Alguns segmentos costumam vender mais nesta ocasião,
e por isso, já se preparam para
um final de semana agitado em
comércio de presentes, é o caso
dos que vendem perfumes, roupas e sapatos em geral, acessórios como cintos e relógios,
e bebidas.

