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Edição DIÁRIA

A orla de Piúma chegou ao seu limite! 
A tempestade da última segunda, somando 
os ventos e a maré alta destruíram comple-
tamente a orla e parte da pista teve de ser 
interditada. A Prefeitura de Piúma sinalizou 
o local, mas o risco é grande de uma tragédia 
acontecer a qualquer momento.

Diante da situação grave, o prefei-
to Ricardo Costa decretou Situação de 
Emergência que será cadastrada, havendo 
homologação federal, o Estado abre uma 

porta para a busca de recursos na esfera 
estadual e federal para recuperação da orla.

Convém ressaltar que o avanço anormal 
da maré, na noite da última segunda-feira 
assumiu característica de um desastre e não 
era o que Piúma esperava. “O cotidiano da 
maré já estava contornado, mais a tempes-
tade ocorrida e a movimentação da maré 
provocaram o transtorno que ninguém espe-
rava destruindo parte do asfalto’, salientou o 
prefeito



Geral

OpiniãoSEXTA
20  ABRIL 2018

02
E
X
P
E
D
IE
N
T
E Contato Comercial:  

(28) 99883-7453
Editora: Luciana Maximo
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Revisão:  Silvia Magna
Articulistas: Ilauro de Oliveira, Fabiani 

Os artigos são de inteira responsabilidade do autor, o jornal não responde pela opinião dos articulistas

Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: 
Fone: (28) 99924.2080
Repórter:  Luciana Maximo - Frees lances: 
Aline Cunha e Ivny Matos
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Jornalista responsável: 
Tiago Rocha - MTB / JP 01293
Rua João Romão Farias, Bairro Niterói, 
Piúma/ES (em frente a Rodoviária)

CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 

www.espiritosantonoticias.com.br

ED
IT

OR
IA

L

O  j o r n a l i s -
ta Tiago Rocha, 
editor do Jornal 
Da Hora assu-
me como editor 
o Jornal Espirito 
Santo Notícias, o 
que para o veículo 
é motivo de mui-
ta honra. Tiago é 
amigo pessoal de 
Luciana Maximo, 
já trabalharam 
juntos em um jor-
nal de Cachoeiro 
de Itapemirim e 
tem uma estrada 
percorrida juntos.

Luciana está 
galgando outros 
passos e resolveu 
colocar o nome 

à disposição do 
Partido Socialista 
Brasileiro para con-
correr uma vaga 
na Assembleia 
Legis lat iva do 
Espírito Santo. 
Consciente que 
deve se dedicar 
a sua pré-candi-
datura e certa de 
que, o jornal não 
pode parar ela 
passa a caneta a 
Thiago.

“Eu não vou fa-
zer jornal sozinho, 
preciso contar 
com o apoio de 
todos os seus fi eis 
leitores. Por isso, 
não perca mais 

Novo editor

tempo nos envie 
a sua sugestão de 
pauta, sua foto fl a-
grante, a edição 
Digital é feita a 
muitas mãos e 
conta com a sua 
colaboração. 
Mais do que nun-
ca fazer jornalis-

A demora para que Piúma tenha 
a sua orla respeitada, repaginada, 
preparada para receber os turistas 
e acolher bem a sua gente.

A Prefeitura de Itapemirim que 
ofi cializou Programa “Leite é vida” 
e realiza chamada para cadastro

passos e resolveu 
colocar o nome 

leitores. Por isso, 
não perca mais 

Mais do que nun-
ca fazer jornalis-

A estudante da Escola 
Nova Esperança em 

Piúma mostrou na 
ponta dos pés que o 

samba não tem idade.

O pequeno Elvis 
dançou muito bem 
durante a cerimônia 
de Assinatura do Pacto 
pela Aprendizagem no 
Ifes em Piúma.

Se você tiver algum fl agrante envie-nos 
espiritosantonoticias@gmail.com

mo é estreitar re-
lacionamentos. 
Va i  p r o m o v e r 
um evento nos 
conv ide,  quer 
reclamar de um 
serviço mal feito, 
ligue, quer elo-
g iar,  anunc iar 
sua marca, pense 

no jornal que está 
perto de você, que 
gosta de estar 
presente, que faz 
questão de regis-
trar os fatos. Estou 
feliz nessa nova e 
velha parceria”.

Vamos que va-
mos!
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Acordo pode fortalecer 
Fundesul em Kennedy

O  E xe c u t i v o  e 
Legislativo de Presidente 
Kennedy estão próximos 
a um acordo para ga-
rantir o aporte de R$ 
50 milhões do caixa 
da Prefeitura no Fundo 
de Desenvolvimento 
Econômico do Sul do 
Estado do Espírito Santo 
(Fundesul). O investi-

de Leis e departamento 
jurídico, será encami-
nhado para votação, de 
acordo com o presiden-
te da Câmara Municipal 
de Presidente Kennedy, 
Thiago Nicson Viana. No 
entanto, ainda não há 
data defi nida para que 
isso ocorra.

“Estamos falando 
de um projeto que en-
volve R$ 50 milhões. 
Acreditamos que seja 
interessante para a cida-

de, mas, antes de qual-
quer coisa, precisamos 
avaliar com responsabili-
dade para que no futuro, 
qualquer problema ou 
prejuízo, que, por ven-
tura venha a acontecer, 
não caia nas costas do 
Legislativo”.

Ainda segundo o par-
lamentar, o projeto ainda 
não foi votado por que 
a Prefeitura substituiu o 
que estava tramitando. 
Portanto, o novo projeto 
passará por todas as 
avaliações anteriores, 
sem previsão para ser 
votado.

“Além de passar 
pelas comissões e o 
jurídico, os vereadores 
precisam de tempo 
para fazer as análises 
com cautela. Não tenho 
como defi nir uma data, 
mas tudo caminha para 
uma aprovação”.

Na reunião desta 
manhã, alguns pontos, 

apontados pelos parla-
mentares, precisaram 
ser corrigidos para que 
o projeto prosseguisse 
para votação.

FUNDESUL
O  G o v e r n o  d o 

Espírito Santo, por meio 
do Bandes, lançou o 
Fundesul como um novo 
fundo para o desenvol-
vimento das microrre-
giões Litoral Sul, Centro 
Sul e Caparaó. O Fundo 
possui dotação inicial 
de R$ 50 milhões do 
Tesouro Estadual, com 
objetivo de apoiar em-
preendimentos privados 
nos 27 municípios da 
região Sul.

O programa é a fer-
ramenta utilizada pelo 
Bandes para atrair mais 
investimentos e contri-
buir para dinamização 
da economia local. 

Os recursos do fundo 
são oriundos do Fundo 

Por Rafaela Thompson 
/ Fato

mento foi anunciado em 
julho do ano passado, 
pela prefeita Amanda 
Quinta Rangel (PSDB), 
mas, desde então, não 
avançou na Casa de 
Leis.

A prefeita, vereado-
res, secretários e repre-
sentantes do Bandes 
se reuniram na manhã 
desta quinta-feira (19) 
para ajustar o projeto, 
que, após análises feitas 
por comissões da Casa 

Projeto que permite à Prefeitura aportar R$ 50 milhões no fundo deve ter prosseguimento e 
aprovação na Câmara

KENNEDY

Fato

Vereadores, Bandes e prefeita Amanda discutem o 
Fundesul 

de Desenvolvimento 
e  P a r t i c i p a ç õ e s 
do Esp í r i to  Santo 
(Fundepar) e do Fundo 
de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Fundes), 
ambos sob a gerência 
do Bandes.

Os municípios par-
ticipantes podem tam-
bém aportar recursos 
no fundo para que mais 
recursos sejam disponi-
bilizados para empresas 
de diversos setores que 
atuam ou querem atuar 
na região. 

“ O  F u n d e s u l 
Presidente Kennedy é 
uma importante ferra-
menta para o desen-
volvimento do nosso 
município. Vai possibilitar 
revelar o perfi l empreen-
dedor da nossa popula-
ção, além de oportunizar 
uma nova dinâmica de 
emprego e renda”, fi-
nalizou Amanda Quinta 
Rangel.



Piúma adere ao Pacto Pela Aprendizagem, a assinatura do termo foi realizada no Ifes, na noite desta quarta-feira
Luciana Maximo
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Eleição da Mesa Diretora de Anchieta 
deve movimentar os bastidoresPacto pela Aprendizagem no Espírito Santo - Paes

O  P a c t o  p e l a 
Aprend izagem no 
Espírito Santo (Paes) 
é uma iniciativa do 
Governo do Estado 
com o objetivo de for-
talecer a aprendizagem 
das crianças desde a 
educação infantil até 
as séries fi nais do en-
sino fundamental, de-
senvolvida a partir do 
estabelecimento de um 
regime de colaboração 
entre o estado e as 
redes municipais de 
ensino. Mas por que 
colaborar?

Inicialmente deve-
-se considerar que a 

Da redação

EDUCAÇÃO

as administrações mu-
nicipais para o atingi-
mento de objetivos que 
são comuns a ambos.

Na prática, o Paes é 
estruturado em três ei-
xos de trabalho: Apoio a 
Gestão, Fortalecimento 
da Aprendizagem e 
P l a n e j a m e n t o  e 
Suporte.

De acordo com o 
secretário Estadual de 
Educação, Haroldo 
Rocha, apoio à gestão: 
compreende ações 
relacionadas ao de-
senvolv imento de 
habilidades voltadas 
ao fortalecimento da 
gestão em seus mais 
diversos níveis, ou seja, 
desde as secretarias 
municipais até a gestão 
do tempo e dos espa-

Constituição de 1988 
em seus artigos 23 e 
24 já estabelece que 
a União, os estados, 
o Distrito Federal e os 
municípios deverão se 
organizar a partir de um 
regime de competên-
cias comuns. A Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em 
seu artigo 8º é mais ex-
plicita em destacar que 
“A União, os Estados, 
o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, 
em regime de colabo-
ração, os respectivos 
sistemas de ensino”.

Logo, é responsa-
bilidade dos entes fe-
derados, e neste caso 
especial, do estado do 
Espírito Santo, atuar de 
forma colaborativa com 

ços pedagógicos em 
sala de aula. Abrange a 
construção, a compre-
ensão, a disseminação 
e o monitoramento de 
indicadores e metas 
de qualidade da edu-
cação. 

Fortalecimento da 
Aprendizagem: trata-se 
de desenvolvimento 
de estratégias relacio-
nadas diretamente ao 
fazer pedagógico nas 
unidades escolares. 
Defi ne-se por estabe-
lecer rotinas claras de 
formação, monitora-
mento, avaliação, além 
do apoio à dissemina-
ção de práticas peda-
gógicas exitosas; 

P lanejamento e 
Supor te :  ab range 
ações relacionadas a 

estudos referentes à 
reorganização da ofer-
ta educacional nos mu-
nicípios de maneira a 
garantir a otimização da 
alocação de recursos 
didáticos, humanos, 
fi nanceiros e materiais. 
Compreende ainda 
análises referentes a 
demanda por vagas e 
necessidade de apa-
relhamento da rede de 
educação infantil, entre 
outros.

“Com o Pacto pela 
Aprend izagem no 
Espírito Santo, preten-
demos auxiliar todos os 
municípios capixabas 
a alcançarem as metas 
estabelecidas pelos 
respectivos planos mu-
nicipais de educação, 
num contexto de seve-

ra retração econômica, 
onde a colaboração 
para a execução de 
ações articuladas passa 
a ser determinante para 
o desenvolvimento de 
uma educação de qua-
lidade para todos os 
capixabas”.

DESAFIOS
No Espírito Santo, 

segundo a PNAD/IBGE 
de 2014, apenas 34,5% 
das crianças de 0 a 03 
anos frequentavam 
creches e 92,4% es-
tavam matriculadas 
em pré-escolas. Já na 
faixa etária de 06 a 14 
anos 97,3% cursavam 
o ensino fundamental 
e de 15 a 17 anos 79,4% 
estavam na escola, 
mas apenas 58,1% ma-
triculados no ensino 
médio.

Nota-se que os de-
safi os aparecem asso-
ciados mais fortemente 
à cobertura de 0 a 03 
anos, relacionada à 
necessidade de expan-
são da oferta de vagas 
nesta faixa etária.

Quanto ao primeiro 
desafio, associado à 
expansão da oferta de 
vagas, há necessida-
de de expansão dos 
investimentos em in-
fraestrutura, de forma a 
garantir a ampliação do 
acesso. Por outro lado, 
o mesmo não é válido 
para as demais faixas 
etárias, que carecem 
de investimentos de 
outra natureza, ou seja, 
na melhoria da qualida-
de do ensino.

Neste sentido, vale 
destacar que apenas 
78,9% dos estudan-
tes concluem o ensi-

no fundamental aos 14 
anos de idade e que 
o Índice de Qualidade 
da Educação Básica 
(IDEB), calculado com 
base no aprendizado 
dos alunos em por-
tuguês e matemática 
(Prova Brasil) e no fl uxo 
escolar (taxa de aprova-
ção), aponta desempe-
nho das redes públicas 
em 2015 da ordem de 
5,5 para os anos iniciais 
e de 4,1 para os anos 
fi nais, numa escala de 
0 a 10. Já no ensino 
médio, é de 3,7.

Considerando a le-
gislação e a própria 
confi guração da oferta 
da educação básica 
no Espírito Santo, bem 
como as informações 
disponíveis sobre os 
níveis de aprendiza-
gem dos estudantes 
em cada série/ano, 
fi ca claro que o tema 
“colaboração” deve 
estar presentes em to-
das as discussões que 
envolvem a oferta/
qualidade da educa-
ção básica. No entan-
to, de forma particular 
e estratégica, o ensino 
fundamental é certa-
mente o ambiente no 
qual ela mais precisa 
se fazer presente.

Portanto,  a rea-
lização de parceria 
entre a Secretaria de 
Estado da Educação 
e  a s  P r e f e i t u r a s 
Municipais, tem como 
objetivo propor ações 
focadas nas salas de 
aula, voltadas para 
resultados de apren-
dizagem, a partir do 
diálogo permanente e 
ações conjuntas volta-
das ao fortalecimento 
da aprendizagem e a 
melhoria dos indica-
dores educacionais 
dos alunos da educa-
ção básica no Espírito 
Santo.

A tua lmente ,  no 
Espírito Santo, há 408 
escolas  estaduais 
que ofertam o Ensino 
Fundamental para 112 
mil estudantes e 1.639 
escolas municipais que 
ofertam vagas para 334 
mil alunos.

O município de Piúma 
assinou na desta quarta-feira 
(18), o termo de adesão ao 
Pacto pela Aprendizagem no 
Espírito Santo (Paes), no audi-
tório do Instituto Federal do 
Espírito Santo -Ifes. Durante 
a cerimônia, os alunos da 
Escola de Educação Infantil 
Célia Maria deram um show 
fazendo uma breve apresen-
tação de dança focando os 
anos 70. 

A  super in tendente 
Regional de Educação, Polo 
Vila Velha, Lenita Santana 
Miller explicou que o Pacto 
pela Aprendizagem é um 
regime de colaboração en-
tre estado e municípios. “O 
governo do Estado está as-
sinando com quase todos 
os municípios, hoje é o 60º 
município que está assinan-

do, ele faz um regime de co-
laboração. Estamos reorga-
nizando as redes, o governo 
está passando recurso para 
os municípios de forma a tra-
balhar a educação de forma 
compartilhada”, explicou. 

De acordo com a secre-
tária de Educação de Piúma, 
Isabel Fernanda Scherrer 
Rocha com a adesão dos 
municípios ao PAES, as ações 
serão desenvolvidas foca-
das nas salas de aula, que 
resultem em avanços signi-
ficativos de aprendizagem 
dos estudantes do ensino 
fundamental. ‘Não resta dú-
vida ´que é mais um passo 
importante na Educação e 
ter o Estado como parceiro 
nessa empreitada soma for-
ças no objetivo principal, a 
aprendizagem das crianças, 

da educação infantil ao ensi-
no médio”, disse.

Vale ressaltar que o pro-
grama envolve a união de 
esforços entre o Governo do 
Estado, prefeituras, socieda-
de civil e iniciativa privada, 
tendo como objetivo alcançar 
as metas do Plano Estadual 
de Educação. 

Para o prefeito Ricardo 
Costa, a educação deve 
ser pensada como esforço 
e trabalho em sala de aula: 
“O Paes surge como mais 
uma ferramenta para nos 
auxiliar na construção de uma 
Piúma mais educadora, pois 
trata-se de uma integração 
entre estado e município que 
formalizam um currículo ade-
quado, onde os estudantes 
tenham uma aprendizagem 
evolutiva. Esse processo 

precisa ser construído desde 
a alfabetização, para tanto, é 
necessário que as famílias 
acreditem na educação de 
seus fi lhos e nos apoiem na 
melhoria da aprendizagem”, 
disse o prefeito.

Marcaram presença no 
evento diversas autorida-
des, entre estas o Secretário 
Estadual de Educação 
Haroldo Rocha, o prefeito 
de Piúma Ricardo Costa, 
representante do PAES, a su-
perintendente de Educação 
de Vi la  Velha,  Leni ta 
Santana Miller, o diretor da 
Escola Estadual Professora 
“Filomena Quitiba”, secretá-
rios municipais e público em 
geral.

Até o momento, 33 muni-
cípios do Estado já assinaram 
o termo de adesão.

PIÚMA E GOVERNO ASSINAM PAE
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Eleição da Mesa Diretora de Anchieta 
deve movimentar os bastidores

Após a publicação 
do edital começa-se 
a correria de basti-
dores para montar as 
chapas, sendo que, 
o atual secretário 
da Mesa, vereador 
Geovane Meneguelle 
não assinou o edital, o 
que deixa no ar uma 
interrogação.

De acordo com o 
edital publicado na 
manhã desta quarta-
-feira, dia 18, o mo-
mento econômico, 
fi nanceiro e social de 
Anchieta requer maior 
estabilidade e qualida-
de de planejamento 
nas ações, neste caso 
do Poder Legislativo 
municipal e também, o 
disposto no art. 17 do 
Regimento Interno da 
Casa de Leis, também 
com o art. 13 da Lei 
Orgânica municipal, 
abre-se o prazo hábil 
e competente para 
à Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de 
Anchieta, no uso de 
suas atribuições legais 
convoca os senhores 
vereadores para elei-
ção da Mesa Diretora 
a realizar-se na ordem 
do dia da Sessão ordi-
nária do dia 24 de abril 

Contudo, ele precisa 
agora mais do que 
nunca articular nova-
mente tudo de novo. 
Tem de ter cuidado 
com as puxadas de 
tapete e a memória 
fraca de alguns no-
bres colegas.

E m  f e v e r e i r o 
Táss io,  segundo 
fontes extraoficiais 
contava com o voto 
do bloco Grupo dos 
Cinco Arlequins, for-
mados pelos verea-
dores Beto Caliman 
(DEM), Alexandre 
Assad (PRB), Geovane 
Meneguelle (PSD), 

Professor Robinho 
Mattos (Avante) e 
Zé Maria Brandão 
(Patriotas). Porém, 
ainda é cedo para 
especulações, Tássio 
tem cartas na manga e 
vem fazendo uma bri-
lhante gestão. Agora, 
os bastidos apontam 
que Tássio tem seis 
votos, mas a conver-
sa é que ele precisa 
garantir o sétimo, uma 
vez que palavra em 
política, é difícil ser 
cumprida. A quem 
aposte em cifras e 
navega em silêncio 
articulando, mas esse 

modelo antigo não 
cai bem para pensa-
mentos democráti-
cos e menos vicioso 
em política. 

Entretanto, como 
se sabe em política 
até sequestro como 
em Marataízes pode 
haver, sendo que 
na Terra do Santo, 
o cavalheiríssimo 
do presidente não 
comporta uma atitu-
de tão egocêntrica 
como a da Pérola Sul 
Capixaba.

O  g r u p o  q u e 
apoiou Tássio na pri-
meira eleição pode 

Da Redação
de 2018, no Plenário 
Urias Simões.

Convém relembrar 
que, a eleição já che-
gou a ser ensaiada 
antes do carnaval, 
mas não passou de 
um ‘samba do crioulo 
doido’. Foi protoco-
lada e assinada pelo 
presidente da Câmara 
de Anchieta, Tássio 
Brunoro (PMDB), e 
afixada no mural da 
recepção da Casa de 
Leis, a eleição da nova 
Mesa Diretora para 
o biênio 2019/2020 
estava confirmada 
para a quinta-feira 
(15) de fevereiro, às 
10 horas da manhã, 
movimentou o perí-
odo pré-carnaval na 
Terra do Santo José 
de Anchieta, mas o 
ensaio do bloco de 
Tássio não chegou a 
terminar.

Os vereadores fo-
ram pegos com as 
fantasias na mão na 
época, pois tomaram 
ciência do fato na 
quarta-feira (07). Foi 
um abre alas de reu-
niões, que não tinha 
fecha alas. O mestre 
de bateria da casa, 
o presidente Tássio 
Brunoro era e perma-
nece candidatíssimo à 
reeleição do bloco do 
Unidos Para Governar. 

A Câmara Municipal de Anchieta publicou na manhã desta quarta-feira, 18 Edital de 
Convocação de Sessão para Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2019/2020)

não confi rmar apoio a 
ele, todavia, nunca se 
sabe, afi nal de contas 
em time que está 
ganhando não se 
mexe, mas, o poder 
e o olho grande po-
dem obrigar Tássio a 
conversas recheadas 
de recordações.

É muita conversa 
pelos bastidores, há 
quem já sonhe com 
a caneta e come-
ça a manda antes 
da eleição marcada 
para a semana que 
vem. O tombo pode 
deixar marcas ines-
quecíveis.

POLÍTICA

divulgação

A eleição está marcada para terça-feira próxima, os bastidores fervem de 
especulações
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Projetos inovadores ganham 
destaque

O município de 
Itapemirim tem ino-
vado com projetos 
audaciosos,  bus-
cando sempre ofe-
recer uma melhor 
qualidade de vida 
e condições segu-
ras de trabalho aos 
seus cidadãos, e por 
meio da Secretaria 
Municipal de Pesca, 
lançou em agosto 
de 2017 o programa 
“Pró-Vida Pescador”, 
Já as Secretárias de 
Saúde, Agricultura e 
Educação têm de-
senvolvido o projeto 
“Leite é Vida”, que 
despertou interesse 
de gestores muni-
cipais de Itajaí em 
Santa Catarina, Natal 
no Rio Grande do 
Norte e Uberaba no 
triangulo mineiro.

O programa “Pró-
Vida Pescador” - 
consiste na disponi-
bilização de balsas 
sa lva-v idas ,  com 
água, alimentação e 
sinalizadores, itens 
essenciais para so-
brevivência em ca-
sos naufrágios. Além 
disso, foi oferecido 

leite – tipo pasteuri-
zado – integral, en-
riquecido com Ferro 
Quelado e Vitaminas 
“A” e “D”, para cada 
criança regularmen-
te matriculada na 
rede municipal de 
ensino, que estejam 
na faixa etária de 06 
meses a 07 anos de 
idade. O leite “Cru” 
é adquirido dos pe-
quenos produtores 
leiteiros do municí-
pio de Itapemirim, 
que serão previa-

mente cadastrados 
conforme critérios 
estabelecidos pela 
Administração 
Pública Municipal.

O objetivo deste 
programa também é 
combater a evasão 
escolar, além de be-
neficiar pequenos 
produtores rurais 
de I tapemir im.  A 
formula do leite a 
ser distribuído tem 
um concen t rado 
importado, fruto de 
diversos estudos 

feitos no Canada 
e  D inamarca ,  ou 
seja, em países de 
primeiro mundo, o 
que suplementará 
significativamen-
te a nutrição das 
crianças cadastra-
das. Os alunos be-
neficiados deverão 
ser encaminhados 
trimensalmente 
para avaliação nu-
tricional a ser re-
alizada na mesma 
Unidade Básica de 
Saúde que o ca-

Por Marcos Kito
pelo município um 
“Curso Básico de 
Sobrevivência em 
Alto Mar”. Cujo ob-
jetivo é promover a 
segurança e preser-
vação da vida dos 
pescadores quando 
em alto mar.

Devido ao su-
cesso do “Pró-Vida 
Pescador” que cha-
mou a atenção das 
prefeituras de Itajaí 
em Santa Catarina e 
Natal no Rio Grande 
do Norte, os ges-
tores destes dois 
municípios estão 
buscando informa-
ções com a equipe 
de Itapemirim, e com 
a empresa respon-
sável pelos equipa-
mentos, visando a 
implantação deste 
programa nos seus 
respectivos municí-
pios.

Já o projeto “Leite 
é Vida” também tem 
se destacado, des-
pertando o interesse 
dos gestores do mu-
nicípio de Uberaba-
MG. Este programa 
é das Secretárias de 
Saúde, Agricultura e 
Educação, e é pio-
neiro no país, criado 
para distribuição diá-
ria de 01 (um) litro de 

Dando exemplo: Projetos inovadores de Itapemirim “Pró-vida Pescador” e “Leite é Vida” 
tornam-se modelos para outras cidades do país

dastrou.
A  p e r s p e c t i v a 

sobre o programa 
é tão importante 
que os  gestores 
das prefeituras ci-
tadas e um gestor 
i n te rnac iona l ,  j á 
buscam viabil izar 
agendamento para 
futuras visitas téc-
nicas, junto ao mu-
nicípio onde serão 
apresentados de-
talhes dos projetos 
desenvolvidos por 
Itapemirim.

ITAPEMIRIM

divulgação

“Pró-Vida Pescador” consiste na disponibilização de balsas salva-vidas, com água, 
alimentação e sinalizadores

Piúma, terra de muitas 
culturas
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dastrou.
A  p e r s p e c t i v a 

sobre o programa 
é tão importante 
que os  gestores 
das prefeituras ci-
tadas e um gestor 
i n te rnac iona l ,  j á 
buscam viabil izar 
agendamento para 
futuras visitas téc-
nicas, junto ao mu-
nicípio onde serão 
apresentados de-
talhes dos projetos 
desenvolvidos por 
Itapemirim.

Piúma, terra de muitas 
culturas

A  E m e f  N o v a 
Esperança mostrou 
muito bem que o 
município de Piúma 
é a lém de aben-
çoado  por  Deus 
e boni to por  na-
tureza, uma Terra 
de muitas Culturas. 
Esse fo i  o  nome 
do projeto traba-
lhado pelas sete 

nância do projeto.
Dançaram, can-

taram, exibiram em 
mostra a cidade em 
maquete, f izeram 
uma imensa vitrine 
do que a c idade 
tem em se tratando 
de belezas e cul-
tura. O artesanato 
de concha foi en-
sinado e com ele, 
os alunos entende-
ram que a renda de 
muitas famílias vem 
do mar, através das 

conchas jogadas 
na areia e trans-
formada em peças 
únicas.

O Bloco do Mé 
se fez presente em 
um belo show, mas 
também não podia 
passar batido, os 
a lunos  aprende-
ram a  can ta r  As 
Gí r ias  de P iúma, 
let ra de Leandro 
Berola, trabalhada 
em sala de aula. 
Aprenderam tam-
bém o samba en-
redo da Unidos da 
Barreiros que ho-
menageou Piúma 
neste carnaval.

Foi tudo perfeito, 
segundo a diretora 
Sâmela Lima Martins 
que aproveitou a 
oportunidade para 
parabenizar toda 
a sua equipe. “Os 
parabéns são para 
todos que partici-
param do Projeto, 
os alunos, profes-
sores e toda equi-
pe, mas nada disso 
seria possível sem 
o apoio das nos-
sas secretárias de 
Educação e Cultura, 
Fernanda Scherrer 
e Jéssica Andrade. 
Todos juntos por 
uma histór ia que 
merece ser conhe-
cida e registrada, 
Piúma, Terra de mui-
tas culturas”.

Durante as apre-
sentações,  muita 
comida t íp ica da 
cidade preparada 
pelos estudantes e 
professores. ‘Muito 
obrigada a todos 
que se dedicaram 
ao nosso projeto’, 
agradeceu Sâmela.  

Por Luciana Maximo
turmas do ensino 
fundamental desde 
fevereiro.

Os estudantes 
o r i e n t a d o s  p e l a 
equipe de profes-
sores conheceram 
a cidade, passea-
ram, fotografaram, 
estudaram a his-
tór ia e descobri -
ram que a cultura 
é  r iqu íss ima .  Na 
noite desta quarta-
-feira eles deram 
um show na culmi-

A Cidade das Conchas é mesmo uma terra de muitas culturas e não há como negar

PIÚMA

Divulgação e Luciana Maximo


