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O universo do 
crime não perdoa, 
muitas das vezes, 
quem entra nele, 

acaba morto. 
Alan Cristian de 
Barros, 19 anos, 
foi assassinado, 
pelo menos com 

nove tiros, na noite 
desta quinta-feira, 
no bairro Aquiban, 

em Cachoeiro de 
Itapemirim. Segundo 

informações da 
Polícia Militar, Alan 

conversava com 
algumas pessoas em 

cima de uma moto, 
quando um homem 

se aproximou e atirou 
várias vezes contra 
ele. Alan é acusado 

de cometer um 
homicídio no mesmo 

bairro.
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Na cadeia ex-policial militar

Mais um homicídio no 
bairro Aquidaban

PM apreende arma de 
fogo e recupera veículos 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu 
na manhã desta sexta-
-feira (20) o ex-policial 
militar Carlos Henrique 
Pereira Januária, de 29 
anos, acusado de fazer 
segurança e de alertar 
o trafi cante de drogas 
Antônio Bonfi m Lopes, 
o Nem da Rocinha, so-
bre operações policiais 
na favela do Rio de 
Janeiro.

Carlos tentou entrar 
no estado do Espírito 

Um rapaz de 19 
anos foi assassina-
do com pelo menos 
nove tiros na noite 
desta quinta-feira (19), 
no bairro Aquidaban, 
em Cachoeiro de 

Na ta rde des ta 
quinta-feira (19), duran-
te a Operação Força 
Total XXI, policiais 
militares da 10ª Cia 
Independente recupe-
raram uma motocicleta 
com restrição de furto/
roubo em Piúma. Um 
menor de idade foi 
apreendido.

Em patrulhamento 
pelo Centro da cida-
de, uma guarnição da 
PM visualizou um mo-
tociclista em atitude 
suspeita. Ao efetuarem 
a abordagem, os milita-
res constataram que a 
motocicleta conduzida 
pelo menor possuía 
restrição de furto/rou-
bo.

Já na madrugada 
de quinta-feira, duran-
te patrulhamento pelo 
bairro Nova Esperança, 
em Anchieta, militares 
abordaram um suspeito 

Fonte/ FATO

Fonte/ FATO

Santo pela BR-101 e 
foi abordado às 10h 
em Mimoso do Sul, na 
divisa com o RJ.  

O foragido conduzia 
o veículo GM/Cruze. 
Ele informou que o ve-
ículo está registrado no 
nome da mulher dele e 
que seguia juntamen-
te com o fi lho para a 
Serra, cidade natal de 
sua esposa.

O ex-policial agia 
como agente duplo. 
Fornecia à polícia ca-
rioca informações im-
portantes para investi-
gação, mas, por outro 
lado, fornecia dados 
sobre as operações de 

Itapemirim.
Segundo informa-

ções da Polícia Militar, 
Alan Cristian de Barros 
conversava com algu-
mas pessoas em cima 
de uma moto, quando 
um homem se apro-
ximou e atirou várias 
vezes contra ele. Alan 
é acusado de come-

na subida do “Morro da 
Caixa D’Água”. Próximo 
ao abordado, os poli-
ciais encontraram outro 
suspeito que tentava se 
esconder da guarnição, 
deitado, atrás de uma 
mureta. Perto dos indi-
víduos foi encontrada 
uma garrucha calibre 
.22, com duas muni-
ções intactas. A dupla 
foi detida.

Pela manhã de quar-
ta-feira (18), policiais 
militares, em apoio à 
Delegacia de Polícia 
Civil de Piúma, recu-
peraram outro veículo 
com restrição de furto/

Ex-policial que fazia segurança de trafi cante é preso no ES
combate ao tráfi co de 
drogas a criminosos.

Segundo a PRF, em 
2009, uma operação 
na Rocinha coorde-
nada pela Secretaria 
de Segurança e pela 
Polícia Federal (PF), 
para prender os tra-
f i c a n t e s  “ N e m ”  e 
“Roupinol”, teve que 
ser abortada logo nas 
primeiras horas. Os 
agentes da inteligên-
cia da PF descobri-
ram que a ação havia 
vazado. Os bandidos 
teriam sido alertados 
momentos antes da 
chegada da polícia na 
favela.

POLÍCIA

Divulgação

Carlos foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de 
Cachoeiro de Itapemirim
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ter um homicídio no 
mesmo bairro.

O corpo da ví-
tima foi removido 
pe la  per íc ia  da 
Polícia Civil para 
o Serviço Médico 
Le g a l  ( S M L ) .  O 
c a s o  e s t á  s o b 
invest igação da 
Polícia Civil.

roubo. 
Em abordagem 

após realização de cer-
co tático nas proximi-
dades da Prefeitura de 
Anchieta, foi constata-
da a restrição de furto/
roubo a um caminhão 
de pequeno porte. O 
motorista e o carona do 
veículo foram detidos.

Os suspeitos deti-
dos, os veículos recu-
perados e a arma de 
fogo apreendida fo-
ram encaminhados aos 
plantões policiais da 
região para o registro 
dos fatos e providência 
cabíveis.

PM

divulgação
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PM apreende arma de 
fogo e recupera veículos 

Casagrande encontra 
lideranças em Alfredo Chaves

Adson lota a Câmara de Anchieta

Continuando o ci-
clo de palestras com 
lideranças políticas em 
diversos municípios 
do Espírito Santo, o 
ex-governador e pré-
-candidato ao Governo 
do Estado, Renato 
Casagrande se reuniu 
na manhã desta sexta-
-feira, com lideranças 
políticas de toda região 
na Câmara Municipal de 

Casagrande relembra 
que quando deixou o 
governo em 2014, o es-
tado do ES era o mais 
transparente no Brasil.  

Renato acredita que 
para falar de desenvol-
vimento regional é pre-
ciso apostar em investi-
mentos nos municípios. 
Lembrou que em quatro 
anos o governo dele 
viabilizou 37 milhões 
a Alfredo Chaves para 
ajudar a desenvolver, 
pelos diversos poten-
ciais que têm, desde a 

agricultura, agronegó-
cio e agroturismo entre 
outros. Além de des-

O pré-candidato 
a deputado estadual 
Adson Nogueira (PRP) 
realizou palestra com o 
tema Desenvolvimento 
da Região Sul, na noite 
desta quinta-feira (19/04), 
no Plenário da Câmara 
Municipal de Anchieta. A 
casa lotou de lideranças 
e simpatizantes a pré-
-candidatura de Adson.

“Gostaria de agrade-
cer a presença e partici-
pação de cada um neste 
importante momento. 
Este foi apenas o início 
de muitas conversas e 
principalmente ações 
que tomaremos juntos 
por nossa região”.

O jovem estreante 
em eleições, Adson 
Nogueira, tem 32 anos 
e nunca disputou car-
go político. Ele é servi-
dor de carreira e atuou 
como diretor geral da 

tacar os investimentos 
feitos no período em 
que governou o Estado, 

Câmara Municipal de 
Anchieta, até o último 
dia 05 - tempo hábil de 
desincompatibilização 
do cargo. Experiente 
na administração muni-
cipal, já esteve à fren-
te das secretarias de 
Planejamento, Emprego 
e Desenvolvimento de 
Anchieta, e nas pastas 
de Educação e tam-
bém Administração, de 
Marataízes.

Adson aposta na re-
novação e afirma que 
a região sul do estado 
está carente de políticas 
públicas voltadas princi-
palmente para o desen-
volvimento sustentável.

“É claro que um de-
putado estadual tem a 
missão de olhar por todo 
estado, mas a região sul 
está carente de repre-
sentantes e o trabalho 
tem que ser focado em 

DA redação
Alfredo Chaves.

Renato tem per-
corrido o Estado de 
ponta a ponta e vem 
conversando com as 
lideranças políticas so-
bre Desenvolvimento 
Regional. Na pauta da 
conversa o ex-gover-
nador aborda sobre a 
necessidade de montar 
um programa de gover-
no com a realidade de 
cada cidade e pontua o 
que cada município tem 
de prioridade. 

E m  t e m p o , 

Renato em Alfredo fala de desenvolvimento regional em Alfredo Chaves 

POLÍTICA

Casagrande reforçou 
as potencialidades da 
região.

trazer melhorias para 
a região. Contudo, um 
desenvolvimento eco-
nômico e social que leve 
ao aumento e aprimora-
mento das potencialida-
des pessoais, através de 
melhores condições de 
educação, treinamento, 
saúde, habitação, meio 
ambiente e alimentação. 
Portanto, os frutos do 
desenvolvimento de-
vem necessariamente 
se traduzir em melhorias 
das condições de vida”, 
afi rma.

O  e v e n t o  s e r á 
o r g a n i z a d o  p e l o 
Partido Republicano 
Progressista (PRP) e 
contará com diversas 
lideranças políticas de 
todos estado, líderes 
religiosos e comunitário, 
empresários e fi liados, 
simpatizantes, entre ou-
tros.

roubo. 
Em abordagem 

após realização de cer-
co tático nas proximi-
dades da Prefeitura de 
Anchieta, foi constata-
da a restrição de furto/
roubo a um caminhão 
de pequeno porte. O 
motorista e o carona do 
veículo foram detidos.

Os suspeitos deti-
dos, os veículos recu-
perados e a arma de 
fogo apreendida fo-
ram encaminhados aos 
plantões policiais da 
região para o registro 
dos fatos e providência 
cabíveis.
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Produção de queijo pode 
ser facilitada

Depois de apro-
vado no Plenário da 
Câmara, será apre-
ciado na Comissão 
de Agricultura do 
Senado, na próxi-
ma terça-feira (24), 
o projeto do depu-
tado federal Evair 
de Melo (PP-ES) que 
desburocrat iza a 
venda de produtos 
da agroindústria ar-
tesanal, entre eles 
queijos e embutidos.

O relator do pro-
jeto na Comissão, 
s e n a d o r  Va l d i r 
Raupp (PMDB-RO) 
apresentou pare-
cer  favorável  ao 
projeto e justificou 
em seu voto que 
“se trata de gran-
de aprimoramento 
para produção rural, 
com potencial de 
regularização, sim-
plifi cação e desbu-
rocratização da ins-
peção sanitária de 
produtos artesanais, 
com fomento à faci-
litação do comércio 
interestadual, com 
reflexos positivos 
para geração de em-
prego e renda.”

artesanais produzi-
dos em Pernambuco 
apreendidos pela 
Vigilância Sanitária 
do Rio de Janeiro. 

O Jornal Hoje, 
da TV Globo, mos-
trou a expectativa 
dos produtores de 
queijo da Serra da 
Canastra, em Minas 
Gerais, que esperam 
triplicar a produção 
a partir da sanção 
da Lei e, para a TV 
Câmara, a presiden-
te da Associação 
dos Comerciantes 

de Queijo Artesanal, 
Rosanna Tarsitano 
disse que a medida 
traz “a dignidade de 
volta e o resgate 
dessas famílias po-
derem produzir em 
suas terras.”

Pensando  nos 
produtos da nos-
sa tradição como 
o socol, as lingui-
ças e os queijos, 
Evair apresentou o 
projeto (PL 3859), 
em 2015, seu pri-
meiro ano de man-
dato, e conseguiu 

ver aprovado por 
unanimidade pelo 
Plenário.

O texto aprova-
do, um substitutivo 
do deputado Fábio 
Sousa (PSDB-GO), 
caracteriza o produ-
to artesanal como 
aquele feito segun-
do métodos tradi-
cionais ou regionais 
própr ios ,  empre-
gando-se boas prá-
ticas agropecuárias. 
Esses produtos se-
rão ident i f icados 
em todo o território 

Assessoria de 
Imprensa

O  senador desta-
cou que é favorável 
ao projeto de Evair 
por entender que 
“a regulamentação 
da comercialização 
interestadual da pro-
dução das pequenas 
agroindústrias arte-
sanais é fundamen-
tal para a agregação 
de valor à produção 
e desenvolvimen-
to rural no Brasil. 
Nesse diapasão, os 
embutidos de ori-
gem animal, como, 
entre outros, lingui-
ças, mortadelas, sa-
lames e salsichas, 
queijos e geleias 
poderão passar por 
um processo mais 
simplificado e des-
burocratizado para 
comercialização em 
nível nacional”. 

REPERCUSSÃO 
NACIONAL

A aprovação do 
projeto na Câmara 
ganhou repercus-
são nacional. A chef 
de cozinha Roberta 
S u d b r a c k  d i s s e 
ao jornal O Globo 
que foi uma “vitória 
histórica”.  No ano 
passado, no Rock in 
Rio, Sudbrack teve 
diversos produtos 

Senado analisa Projeto de Evair de Melo que desburocratiza a produção e venda de queijos 
e embutidos artesanais

nacional com um 
selo único com a 
inscrição ARTE e 
estarão sujeitos à 
fiscalização de ór-
gãos de saúde pú-
blica dos estados e 
do Distrito Federal. 
O registro do fabri-
cante e do produto, 
a classif icação, o 
controle, a inspeção 
e a fiscalização se-
guirão as normas da 
Lei 1.283/50 quanto 
aos aspectos higiê-
nico-sanitários e de 
qualidade.

BRASÍLIA

Divulgação

O projeto do deputado Evair de Melo (PP-ES) que desburocratiza a venda de 
produtos da agroindústria artesanal



nacional com um 
selo único com a 
inscrição ARTE e 
estarão sujeitos à 
fiscalização de ór-
gãos de saúde pú-
blica dos estados e 
do Distrito Federal. 
O registro do fabri-
cante e do produto, 
a classif icação, o 
controle, a inspeção 
e a fiscalização se-
guirão as normas da 
Lei 1.283/50 quanto 
aos aspectos higiê-
nico-sanitários e de 
qualidade.

Rota Turística encanta 
visitantes

Monólogo no Centro Cultural neste sábado

Uma divertida e deli-
ciosa novidade que caiu 
no gosto dos turistas e 
muitas escolas munici-
pais e estaduais. As ati-
vidades desenvolvidas 
pelas secretarias vão 
continuar durante todo 
ano de 2018.

Nesta quinta-feira 19 
de abril, foi a vez dos 
alunos da EMEF Elvira 
Meale Lesqueves, da 
localidade de Itaoca par-
ticipar da Rota Turística 
Ambiental. Os alunos 
receberam palestras 
aplicadas pelos técnicos 
da secretaria de Meio 
ambiente, e visitaram 

O Centro Cultural 
A n c h i e t a ,  e m 
Anchieta, recebe 

mais. O Secretário de 
Turismo, Elionai Gomes 
falou do enriquecimento 
cultural que o aluno ad-
quire, quando participa 
de um evento como 
este, ao conhecer mo-
numentos históricos e 
as diversas belezas na-
turais do município.

O passeio por di-
versos pontos turísticos 
do município continua 
encantando visitantes 
e moradores locais. Ele 
é gratuito, e geralmente 
passa por monumentos 
históricos, naturais e por 
locais que despertam o 
interesse dos participan-
tes da rota, as pessoas 
apreciam as delícias da 
agroindústria local, pro-
duzida artesanalmente 
pelas agroindústrias que 

Tantas Vidas da es-
critora e atriz Marisa 
Bogg. A peça de fi c-

estão espalhadas por 
diversas localidades de 
Itapemirim. O passeio 
segue para a Lagoa 
Guanandy, no Gomes, 
logo em seguida o des-
tino é a Casa de Doces 
Fazenda Velha, já na 
localidade de Bom Será, 
vão conhecer a Loja de 
Artesanatos em Tecidos, 
que produz diversos 
mimos perfeitos para 
presentear e enfeitar os 
lares. Os visitantes vão 
conhecer toda a estrutu-
ra da Usina Paineira, que 
produz açúcar e álcool 
no município desde 1912. 
Ao sair da usina, os pas-
sageiros podem parar 
no restaurante Parada 
Rural. Logo em seguida, 
é hora de conhecer a 
rica história presente na 

ção transita entre a 
comédia e o drama, 
na qual a personagem 

Vila de Itapemirim, com 
paradas na sede da pre-
feitura, na Igreja Matriz, 
no Horto Municipal e no 
prédio da antiga Câmara 
Municipal.

Para participar da 
Rota Turística Ambiental, 
basta se inscrever na 
secretaria de Meio 

relata fatos marcantes 
de sua vida.

A entrada é gra-

Por Marcos Kito

diversos pontos turísti-
cos de Itapemirim, além 
de receberam aulas 
práticas de educação 
ambiental, onde pude-
ram aprender diversas 
atividades que eles não 
aprenderiam dentro de 
sala de aula.

Para o Secretário de 
Meio Ambiente, Jean 
Paz Rosa, essa é a me-
lhor forma de educação, 
fazer com que o aluno 
tenha contato direto com 
a natureza e a diversida-
de que eles encontram 
no meio em que vive. As 
crianças estavam felizes 
com o passeio e com 
as descobertas feitas 
durante a “Rota Turística 
Ambiental” e já fazem 
planos de retornarem 
para aprender muito 

neste sábado (21), 
às 19h30, a apresen-
tação do monólogo 

Itapemirim, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Meio Ambiente apresentou no 
início de 2018, a Rota Turística Ambiental

Ambiente, que fica 
na  rua  da  esco la 
Washington Pinheiro 
Meirelles, na Vila, ou no 
Centro de Informações 
Turísticas, em Itaoca. 
Mais informações po-
dem ser conseguidas 
pelo telefone 028-
3529-6419.

tuita e a indicação é 
para maiores de 12 
anos.     O evento tem 
apoio da Gerência de 
Cultura.

Entre a realidade 
e a fi cção, a história 
começa a ser conta-
da a partir dos quatro 
anos de idade da 
personagem, crian-
ça tímida de baixa 
autoestima, cuidada 
principalmente pela 
avó bastante austera. 
Em uma altura da 
vida, a criança passa 
a se sentir mais se-
gura, seus horizontes 
se alargam graças à 
bondade e sabedo-
ria de uma pessoa 
que conheceu. No 
desenrolar dos fatos, 
tristezas e alegrias 
nos remetem que a 
trajetória de almas 
que, de alguma for-
ma se entrelaçam, 
escrevem a história 
de Tantas Vidas.

ITAPEMIRIM

Marcos Kito

O interior de Itapemirim é por demais 
belo e encanta visitantes a cada 
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Educação inclusiva: 
novo curso para cuidadores 

Alunos de Iconha recebem projeto Escolas Sustentáveis

E m  m a i s  u m a 
ação para aprimo-
rar o atendimento a 
alunos com neces-
sidades educacio-
nais especiais na 
rede municipal de 
ensino, a Secretaria 
de Educação de 
Cachoeiro vai ofe-
recer curso de for-
mação continuada 
aos  cu idadores , 
profissionais que 
acompanham esses 
estudantes durante 
as aulas regulares, 
auxiliando no pro-
cesso de aprendi-
zagem. 

Os participantes 
poderão aperfei-
çoar conhecimen-

Na última quarta-
-feira (18), aconteceu 
na EMEF Padre Assis, 
a apresentação do 
Pro je to  “Esco las 
Sustentáveis” por 
representantes da 
Eco101, para direto-
res, pedagogos e 
professores das es-
colas EMPEF Isabelo 

processos seletivos 
futuros, pois, ao fi nal, 
receberão certifi ca-
dos de conclusão de 
curso aqueles que 
comprovarem 95% 
de presença e 80% 
de aproveitamento.

Os profissionais 
devem se inscrever 
entre os dias 24 e 
27 deste mês, se-
guindo as instruções 
do edital publica-
do no Diário Ofi cial 
do Município nes-
ta sexta-feira (20), 
disponível no site 
da prefe i tura de 
Cachoeiro (www.ca-
choeiro.es.gov.br).

“A Secretaria de 
Educação tem a 
obrigação de contri-
buir para a formação 
de profi ssionais qua-
lifi cados. O curso é 

da BR-101 em Iconha/
ES, com apoio das 
S e c r e t a r i a s  d e 
Meio Ambiente e 
Educação.

O Projeto “Escolas 
Sustentáveis” (PES) 
surgiu a partir do 
diagnóstico socio-
ambiental realiza-
do no município de 

mais uma iniciativa 
com foco na quali-
dade de atendimen-
to, e oportunizará 
conhecimentos nas 
diferentes áreas de 
atuação do cuidador, 
com palestras especí-

Iconha/ES pela em-
presa Eco101. Ele 
integra a conscien-
tização ambiental, 
com foco na coleta 
seletiva/reciclagem, 
e o envolvimento 
das escolas e alunos 
do município.

A p ó s  a  a p r e -
s e n t a ç ã o  d o 

fi cas ministradas por 
educadores muito 
preparados que con-
tribuirão para uma 
prática eficaz das 
atividades desem-
penhadas pelos cui-
dadores. Nosso foco 

Pro je to  “Esco las 
Sustentáveis” para 
os presentes, hou-
ve um momento de 
conversa entre os 
membros escolares 
e representantes da 
Eco101, culminando 
em propostas de ati-
vidades a serem re-
alizadas pela Eco101, 

Assessoria de 
Comunicação

tos em aulas so-
bre “Afetividade”; 
“Orientações sobre 
o papel do cuidador”; 
“Contextualização 
da educação espe-
cial, tipos de defi ci-
ência e suas implica-
ções”; “Difi culdades 
na Alimentação – 
disfagias da criança 
com deficiência”; 
“Deficiência motor 
normal e anormal da 
criança com defi ci-
ência”; “Estimulação 
global: motora e/ ou 
mental – Autismo” e 
“AVD – atividades da 
vida diária”.

Serão, ao todo, 60 
horas de aulas, sen-
do 35 presenciais e 
25 não presenciais, 
que poderão ser 
contabilizadas em 
provas de títulos de 

Fontana, EMEF Padre 
Assis, EMEF Rosita 
Salvador,  EEEFM 
Cel. Antônio Duarte 
e EMEF Marcelino 
Biacardi. Esse pro-
jeto é uma realiza-
ção da Eco101, no 
âmbito da licença 
de instalação das 
obras do contorno 

Capacitação é investimento na melhoria da qualidade do atendimento educacional

é o atendimento de 
qualidade, com es-
tudantes mais felizes 
no cotidiano da esco-
la municipal”, destaca 
a secretária municipal 
de Educação, Cristina 
Lens.

em parceria com as 
escolas participan-
tes do projeto. O 
evento contou ainda 
com a palestra moti-
vacional “Pensando 
na Escola com bom 
humor”, ministrada 
pe lo  Pro f.  Fab io 
Flores, com foco em 
sustentabilidade.

EDUCAÇÃO

Assessoria de Comunicação

Capacitação é investimento na melhoria da qualidade do 
atendimento educacional



Geral

é o atendimento de 
qualidade, com es-
tudantes mais felizes 
no cotidiano da esco-
la municipal”, destaca 
a secretária municipal 
de Educação, Cristina 
Lens.

em parceria com as 
escolas participan-
tes do projeto. O 
evento contou ainda 
com a palestra moti-
vacional “Pensando 
na Escola com bom 
humor”, ministrada 
pe lo  Pro f.  Fab io 
Flores, com foco em 
sustentabilidade.

““Não tenho tempo de desfraldar outra bandeira 
que não seja a da compreensão, do encontro e do 

entendimento entre as pessoas”. Elis Regina

Li tera t u ra . . .
Eu sei, mas não devia

POR LUCIANA MAXIMO

Pausas para a 

Literatura
Eu sei que a gen-

te se acostuma. Mas 
não devia.

A gente se acostu-
ma a morar em apar-
tamento de fundos e 
a não ter outra vista 
que não as janelas 
ao redor. E porque 
não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar 
para fora. E porque 
não olha para fora, 
logo se acostuma a 
não abrir de todo as 
cortinas. E porque não 
abre as cortinas, logo 
se acostuma a acen-
der mais cedo a luz. E 
porque à medida que 
se acostuma, esque-
ce o sol, esquece o ar, 
esquece a amplidão.

A gente se acostu-
ma a acordar de ma-
nhã, sobressaltado 

porque está na hora.
A tomar café cor-

rendo porque está 
atrasado. A ler jornal 
no ônibus porque não 
pode perder o tempo 
da viagem. A comer 
sanduíches porque 
já é noite. A cochi-
lar no ônibus porque 
está cansado. A deitar 
cedo e dormir pesado 
sem ter vivido o dia. 
A gente se acostuma 
a abrir a janela e a 
ler sobre a guerra. 
E aceitando a guer-
ra, aceita os mortos 
e que haja números 
para os mortos. E acei-
tando os números, 
aceita não acreditar 
nas negociações de 
paz. E aceitando as 
negociações de paz, 
aceitar ler todo dia de 

guerra, dos números 
da longa duração. A 
gente se acostuma a 
esperar o dia inteiro e 
ouvir no telefone: hoje 
não posso ir. A sorrir 
para as pessoas sem 
receber um sorriso 
de volta. A ser ignora-
do quando precisava 
tanto ser visto. A gente 
se acostuma a pagar 
por tudo o que deseja 
e o que necessita. E 
a lutar para ganhar 
o dinheiro com que 
paga. E a ganhar me-
nos do que precisa. E 
a fazer fi la para pagar. 
E a pagar mais do 
que as coisas valem. 
E a saber que cada 
vez pagará mais. E a 
procurar mais traba-
lho, para ganhar mais 
dinheiro, para ter com 

o que pagar nas fi las 
em que se cobra.

A gente se acos-
tuma a andar na rua 
e ver cartazes, a abrir 
as revistas e ver anún-
cios. A ligar a televisão 
e assistir a comerciais. 
A ir ao cinema, a en-
golir publicidade. A ser 
instigado, conduzido, 
desnorteado, lançado 
na infi ndável catarata 
dos produtos.

A gente se acostu-
ma à poluição. À luz 
artifi cial de ligeiro tre-
mor. Ao choque que 
os olhos levam na luz 
natural. Às besteiras 
das músicas, às bacté-
rias da água potável. 
À contaminação da 
água do mar. À luta. À 
lenta morte dos rios. 
E se acostuma a não 

ouvir passarinhos, a 
não colher frutas do 
pé, a não ter sequer 
uma planta.

A gente se acostu-
ma a coisas demais, 
para não sofrer. Em 
doses pequenas, ten-
tando não perceber, 
vai afastando uma 
dor aqui, um ressenti-
mento ali, uma revolta 
acolá. Se o cinema 
está cheio, a gente 
senta na primeira fi la 
e torce um pouco o 
pescoço. Se a praia 
está contaminada, a 
gente só molha os 
pés e sua no resto do 
corpo. Se o trabalho 
está duro, a gente 
se consola pensando 
no fi m de semana. E 
se no fi m de semana 
não há muito o que fa-

zer, a gente vai dormir 
cedo e ainda satisfei-
to porque tem sono 
atrasado. A gente se 
acostuma para não 
se ralar na aspereza, 
para preservar a pele.

Se acostuma para 
evitar feridas, sangra-
mentos, para esqui-
var-se da faca e da 
baioneta, para poupar 
o peito.

A gente se acos-
tuma para poupar a 
vida.

Que aos poucos se 
gasta, e que, de tanto 
acostumar, se perde 
de si mesma.

(Do livro “Eu sei, 
mas não devia”, 
Editora Rocco – Rio 
de Janeiro, 1996, pág. 
09.)

Marina Colasanti

Fabiani toma posse na Academia de Trovadores

Semana que vem tem posse na Academia Capixaba de Letras 

e Artes de Poetas Trovadores. A Colunista do Literatuando, professora 

Fabiani Taylor estará tomando seu lugar entre os trovadores capixabas, 

merecidamente. A medalha (maravilhosa) já está pronta. Parabéns, Clério 

José Borges! Tenho certeza de que será um momento inesquecível.

----------------------------------------  /// -------------------------------------------

Livro infantil

O Dia do Livro Infantil foi comemorado em grande estilo pelo 3º 

M1 da Escola Estadual Professora Filomena Quitiba em Piúma: Paródia e 

Teatros com textos de Monteiro Lobato (Apareceu o Burro, Dom Quixote 

para crianças e Personagens do Sítio). Tudo muito lindo!
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EVANDRO É 
PRÉ-CANDIDATO 
A DEPUTADO 
ESTADUAL

O dentista 
Evandro Passos 
Paiva de Itapemirim 
é pré-candidato a 
deputado estadual 
pelo PROS. Evandro 
garante que a política 
está no sangue, o 
tio já foi prefeito da 
cidade, o primo, Drº 
Luciano é adorado 
no município e ele 
quer continuar o 
legado da família. 
Evandro tem o apoio 
de Luciano, mas não 
fi cará nem um pouco 
triste se Luciano 
puder se o próprio 
candidato. Em breve, 
entrevista com o 
dentista.

DOIS DA 
MESMA SIGLA

O presidente 
da Câmara 

de Cachoeiro 
de Itapemirim, 

Alexandre Bastos 
marcou presença 
no encontro com 
Casagrande, na 

manhã desta sexta-
feira, na Câmara 

de Alfredo Chaves. 
No mesmo partido, 

eu e Alexandre, 
defendemos a 

bandeira maior da 
sigla, socialismo. 

Alexandre me 
lembra muito o 

adorado Banana 
Rios, o badalado 

Bar da Rua Moreira, 
na década de 90.

PARABÉNS GRANDE AMIGO
Quem completa idade 

nova neste dia 21 é o editor do 
Jornal Espírito Santo de Fato, 
nosso amigo, Wagner Santos. 
O jornalista que começou a 
carreira na Folha do Espírito 

Santo mantém com muito 
esmero e dedicação o sucesso 

do Fato há 15 anos. Wagner 
tenho muito orgulho de ter 

sido pautada por você tantas 
vezes, quando fora meu editor. 
Feliz Aniversário, que Deus o 

abençoe todos os dias e cuide 
de sua família!

ARAME FARPADO
Ainda não adquiriu 

o livro mais falado0 
do momento Arame 
Farpado da escritora 
Cachoeirense Simone 

Lacerda e colunista 
deste periódico? Hum, 
está perdendo tempo. 

É BICAMPEÃO DE 
KICKBOXING

Anchieta conquista mais 
um título no esporte. Agora no 
Kickboxing. No último domingo 
(15) o atleta anchietense Marcos 
Pizidio, 42 anos, se consagrou 

como bicampeão do Estadual de 
KickBoxing na categoria Master.

INDIAZINHA
Um doce 

para quem 
adivinhar 
quem é 

essa linda 
indiazinha que 
amamos tanto.

É CAMPEÃO! 
Luiz Felipe Vassoler é natural de Marataízes, tem 

18 anos e desde 2015 está fi rme nas competições de 
Motocross. A paixão pela velocidade sobre duas rodas 

começou bem cedo, com 9 anos de idade. Recentemente, 
foi 2º lugar na categoria trilheiros, durante a 2ª Etapa do 
Campeonato de Speed Way de Motocross Marataízes 

2018, no dia 29 de março, na Praia Central de Marataízes.


