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Um grupo de pessoas da sociedade civil 
organizada se reuniu na tarde de sábado, 21 
e protestou contra a situação da orla da praia 
em Piúma. Com faixas e cartazes nas mãos o 
grupo pedia as autoridades que socorressem 
a orla do balneário que está completamente 
destruída. O transito já está em meia pista, 
próximo ao Quiosque da Loira, a erosão 
derrubou parte do asfalto. Nesta terça, o 
prefeito Ricardo Costa recebe uma equipe 
do DER para melhor avaliar a situação.
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Onde vai pousar o Pombo 
nesta terça-feira, 24, na hora 
da eleição da Mesa Diretora. 
Tudo acontece na Terra do 
Santo José de Anchieta com 
a briga pelo poder da Casa 
de Leis. Nos últimos dias a 
ave branca e pequenina 
que enfeita as principais 
praças do mundo, também 
fi gura como símbolo da paz e, 
paradoxalmente, suas fezes 
podem até matar está sendo 
muito cobiçada na Terra de 
um santo. A quem diga que 
é o ‘pombáguia’. 

Tudo por quê? Vereador 
Cleber Pombo está nas duas 
chapas que concorrem à 
presidência da Câmara de 
Anchieta. O grupo dos cinco 
cavalheiros, da vez passada 
quando a coroa da Câmara 
e o trono tinha dono, Renato 
Lorencini, os cinco ungiram 
o presidente Tássio Brunoro 
que saiu esplendoroso e 
fez um digníssimo reinado. 
Porém, perdeu força o seu 
voo de uma hora para a 
outra. Então, depois de já ser 
quase presidente, Renato 
Lorencini teve que engolir o 
grupo dos cinco que elegeu 
Tássio.

Há um detalhe nesse 
grupo dos cinco cavalheiros. 
Ele não consegue fazer deles 
um cavalheiro mor, ou um pre-

sidente, mas faz o presidente 
que quiser e ao que tudo 
indica mais uma vez o fará.

Cleber na chapa do atual 
presidente, Tássio Brunoro, é 
o primeiro secretário, sendo 
a vice Tereza Mezadre, só 
que, Cleber Pombo desistiu 
de ser o primeiro secretá-
rio para ser presidente da 
chapa do grupo dos cinco. 
Tudo isso será desvendado 
nesta terça-feira, onde uma 
votação deve acontecer. Os 
bastidores estão cobertos 
por penas.

Duas chapas estão ins-
critas, mas pelo Regimento 
Interno, o voto é nominal e 
com detalhes interessantís-
simos: se der empate, deve 
rolar outra eleição, tem muita 
coisa para acontecer neste 
cenário de pássaros, jogo de 
xadrez, torres, damas, reis, 
piões. A quem diga que um 
determinado vereador não 
vai aparecer na cidade e 
que então fi ca cinco X cinco. 
Como acontecerá isto? 

Pelas vias legais, o novo 
presidente pode ser Cleber 
Pombo que conta com seis 
votos, a contar pelas assina-
turas da sua nova chapa, o 
outro lado, conta com cinco 
votos. 

Outra opção que está 
sendo negociada nos basti-

Um Pombo e dois ninhos para pousar 

dores é que terá uma chapa 
só, no apagar das luzes, só 
a do Pombo, porque na hora 
de votar, ao sentir que podem 
perder ninguém desejará 
fi car fora do ninho, ou seja/; 
Richard, Serginho, Renato, 
Tereza e até o próprio presi-
dente Tássio, que ainda tem 
oito meses para governar, 
mas depois Pombo pode ter 
dois anos que podem ser 
longos, e quem se atreve a 
querer fi car fora doe um ninho 
em pleno inverno? 

O fato é que Beto Caliman, 
professor Robinho, Geovane 
Meneguelle, Alexandre 
Assad e Zé Maria fizeram 
mais do que um presidente, 

é grupo dos cinco unidos que 
se torna seis, agora, trocando 
a presidência, saindo Tássio 
e entrando Cleber, as cenas 
emocionantes nesta terça-
-feira. Quarta, contaremos 
tudinho.

Nunca é demais lembrar 
que a eleição da Mesa em 
Anchieta sempre foi muito 
bem articulada, aliás, que 
me diga os ex-presidentes, 
escândalos já terminaram 
em cassação e extinção 
de fundação com nome de 
padre. Esquece isso! Puxada 
de tapetes, coisas do mundo 
político. 

Comenta-se na cidade 

que o vereador Pombo está 
fora de Anchieta e estaria 
na Argentina, ou melhor em 
Buenos Aires, em um ninho 
protegido e que só voltaria 
na hora da sessão de terça. 
Buenos Aires aqui de perti-
nho... 

A Reportagem tentou en-
trar em contato com ele por 
telefone, mas não atendeu as 
ligações. Tentou ainda falar 
com Tássio que também não 
atendeu.  

Na tarde desta segun-
da-feira, 23, o grupo de 
Tássio estava reunido para 
decidir o terceiro nome 
para ocupar a vaga de 
Cleber. A chapa liderada 
por Cleber Pombo já tem 
seis votos a contar pe-
las assinaturas: vereador 
Renato Lorencini, Cleber, 
Beto Caliman, Geovane 
Meneguelle, José Maria 
e Alexandre Assad.

O jogo é totalmente 
político. Pelo andar da car-
ruagem Pombo pode voar 
de um ninho para outro e 
ainda encontrar aconche-
go e companheiros. Tássio 
é um bom cavalheiro fez 
uma gestão transparente 
e inovadora, entretanto, 
no cenário polít ico é o 
jogo que vale, em síntese, 
negociação.

Conheça Piúma antes que o 
mar resolva tomá-la

Gostaria de sa-
ber a razão pela 
qual a Administração 
Municipal da Prefeitura 
d e  P i ú m a  ( v i a 
Secretaria de Obras) 
ainda não tomou pro-
vidências em caráter 
de urgência para mi-
nimizar ou até mesmo 
conter em definitivo 
a erosão que está to-
mando conta de parte 
da orla da principal 
praia da cidade, ad-
vertindo que não é 
com caminhões de 

areia podre colocados 
às pressas nos feriados 
que a maré será contida. 
Tanto moradores da ci-
dade, como turistas que 
aqui aportam, comen-
tam em alto e bom tom 
que a orla não oferece 
segurança nem para ci-
clistas, praticantes de ca-
minhadas e até mesmo 
banhistas com o encurta-
mento da faixa de areia 
quando da maré-cheia, 
isso sem falar no risco de 
desmoronamento dos 
pisos e das paredes dos 

quiosques que poderão 
pôr em risco a vida dos 
banhistas. Veículos estão 
trafegando em certos 
pontos da orla nos dois 
sentidos em mão única. 
Como em Piúma, amea-
ça de tragédia anuncia-
da não é novidade nem 
levada à sério,<<< caso 
do reboco que cai do 
condomínio Inga 1, desde 
maio de 2014>>>A desa-
tenção com a erosão na 
orla, se não levada com 
seriedade que o fato 
requer, só vai trazer pre-

ARTIGO

Por Gilvan Barbosa

juízo fi nanceiro àqueles 
que vivem do turismo 
(hotéis, restaurantes e 
pousadas) que é a maior 
fonte arrecadadora de 
tributos do município, 
isso sem falar no risco 
de acidentes aos que a 
frequentam. Essa situa-
ção, a perdurar, só traz 
uma imagem negativa 
para a cidade, que no 
momento não desfruta 

das melhores. Tudo isso 
capitaneado por uma 
administração pífi a, que 
após quase um ano e 
meio de gestão, pouco 
mostrou a que veio.

E m  Te m p o > > > 
Algumas Secretarias, 
e seus responsáveis, 
escapam à minha crítica 
por serem ocupadas por 
pessoas que vivem o dia 
a dia da cidade.
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População se manifesta 
pela orla em Piúma

Um grupo de pes-
soas da sociedade civil 
organizada se reuniu 
na tarde de sábado, 
21 e protestou contra 
a situação da orla da 
praia em Piúma. Com 
faixas e cartazes nas 
mãos o grupo pedia 
as autoridades que 
socorressem a orla 
do balneário que está 
completamente des-
truída. O transito já 
está em meia pista, 
próximo ao Quiosque 
da Loira, a erosão der-
rubou parte do asfalto.

Todos correm peri-
go, comerciantes que 
veem a orla ser engo-
lida pela maré, tran-
seuntes, motoristas

O ambienta l is ta 
Gilvan Barbosa estava 
revoltado. “O que me 
revolta é que o povo, 
que é o mais interes-

passeatas e a orla 
continua do mesmo 
jeito quando não pior’, 
criticou. 

O locutor Aricharles 
Layber Bodarte es-
tava na passeata e 
comentou que o povo 
precisa vir para as 
ruas cobrar os seus 
direitos. “Piúma é uma 
cidade turística, pre-
cisa do turismo, do 

comércio, com a orla 
dessa maneira fica 
difícil, prejudica os co-
merciantes, prejudica 
todos. Tem que vir 
para as ruas, arregaçar 
as mangas e cobrar na 
rua”, Aricharles.

O  c o m e r c i a n t e 
Antônio Polonini es-
tava na passeata, mas 
aposta na reunião des-
ta terça no Ifes quando 

técnicos da Defesa 
Civil  virão a Piúma 
conhecer de perto o 
problema da orla. 

O prefeito Ricardo 
Costa assegurou que 
a parte ambiental e o 
projeto para engor-
damento é compro-
misso do Governo e 
está sendo encami-
nhado. “O engorda-
mento foi estudo de 

Da redação

sado em ver isso aqui 
solucionado não apa-
rece para protestar. 
É um protesto pacífi -
co, nós não estamos 
protestando contra o 
prefeito, estamos pro-
testando em favor da 
cidade. Agora quem é 
que cuida da cidade, 
não sou eu... Eu faço 
parte, mas não sou eu 
sozinho, não dar mais. 
Eu vivo na praia, eu 
vivo com os turistas, 
todos são unanimes 
em falar que a cidade 
está no fundo do poço. 
Parece que o povo de 
Piúma tem medo de 
exigir aquilo que lhe é 
de direito”, reclamou 
Gilvan.

Para Gilvan o de-
creto de Emergência 
assinado pelo prefeito 
na semana passada 
não irá resolver nada. 
“Eu não acredito em 
nada, desde que eu 
moro em Piúma, há 
18 anos, entrar prefei-
to sair prefeito, vejo 

Pelo menos 300 pessoas garantiram que iriam participar do protesto na Avenida Beira Mar 
sábado cobrando providências das autoridades, na hora aghá, não compareceram

2011  e  re tomamos 
no ano passado.  O 
Governador se com-
prometeu com essa 
parte e está enca-
m inhando a t ravés 
do DER. Na próxima 
terça-feira estamos 
esperando o DER em 
Piúma onde falare-
mos sobre o projeto 
d o  D E R  t a m b é m”, 
sintetizou. 

PIÚMA

Luciana Maximo
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Reurbanização da Praia 
Central a vista

Luciana Monteiro Zetum, PARABÉNS!
Ela  es tava  d i -

vina! Mais simpá-
tica do que todos 
os outros 47 anos 
já vividos. Vestindo 
Maria Valentina, a 
empresária, Luciana 
Monte i ro  Zetum, 
comemorou idade 
nova, neste sábado 
às 0h00, no Espaço 
Savana, na Cidade 
das Conchas. 

Luciana e Saulo 
Zetum receberam os 
mais íntimos convida-
dos para comemorar 
a data. Linda e ado-
rável, Luciana era só 
sorriso e abraços. 
Os convivas estavam 

ba capixaba, Eliana 
Sab ino,  tocou e 
cantou os maiores 
sucessos da Música 
Popular Brasileira- 
MPB. Na bateria, 
Jackson Carrisso 
mandou muito bem. 
E tudo acabou em 
samba no pé. No 
finalzinho da noite, 
Léo Zanol também 
marcou presença e 
levantou os convida-
dos com os suces-
sos mais recentes e 
antigos do Pop Rock.

A festa estava 
uma delícia, desde 
o bolo, os doces e 
as comidas mais ca-

todos muitíssimos fe-
lizes com a dádiva de 
Luciana, comemorar 
no melhor estilo os 
4.8.

É claro que para 
quem dedica a vida 
realizando sonhos 
dos clientes não po-
deria falta decoração 
e recheado cardápio 
de comida de bote-
co. Lu gosta mesmo 
de servir e ser abra-
çada.

Para completar a 
festa, o cantor mi-
neiro, radicado em 
P iúma,  Henr ique 
Cabral, a convite da 
madrinha do sam-

lóricas que se pode 
degustar: torresmi-
nho, aipim, camarão 
e coxinhas de frango 
à milanesa, vinagrete 
de sururu, molhos 
diversos entre ou-
tras guloseimas. A 
cerveja, Eisenbahn e 
Heineken.

Foram abraçar 
Luc iana os  seus 
amigos especiais, 
entre estes: Renilda, 
Adriana e Paulinho 
da I9 Móveis, Kauê 
Oliveira, o secretá-
rio de Infraestrutura 
de Anchieta, Flávio 
Santana, a secretária 
de Desenvolvimento 

Econômico de Piúma, 
Indiara Bezerra, a 
cake designer, Helia 
Cani, a pedagoga 
Eliane Chequetto, 
o professor Alcelon 
Amaral e a esposa, 
o vereador Joel Rosa 
e sua esposa, o em-
presário Marlúcio 
Bassul e a professo-
ra Nilza Gomes, sua 
esposa maravilhosa, 
a produtora Cláudia 
Rezende, e muitos 
outros convidados 
mega especiais, que 
só Luciana tem em 
Piúma. 

Luciana, o Jornal 
Espírito Santo Notícias 

já se tornou convida-
do íntimo para regis-
trar todas as festas 
dessa sua família ma-
ravilhosa que temos 
muito orgulho de ter 
nos tornado amigos. 
“Desejamos a você 
a toda a sua família 
felicidade plena, e 
que esta união que 
os envolve permane-
ça para sempre, que 
Deus cuide e abrace 
você todos os dias 
e te proteja contra 
tudo que vir para lhe 
tirar a sua paz. Feliz 
aniversário, sua lin-
da”, deseja Luciana 
Maximo.
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Reurbanização da Praia 
Central a vista

F o i  u m  l o n g o 
trabalho executado 
antes, com o olhar 
voltado a reurbani-
zação da orla cen-
tral de Marataízes. 
Agora o prefei to 
Robert ino Batista 
pode comemorar

a vitória obtida na 
manhã de sexta-feira 
(20), em Vitória, du-
rante reunião com o 
Secretário de Estado 
de Meio Ambiente, 
Aladim Fernando 
Cerqueira, com o 
Diretor Presidente 
d o  I E M A ,  J a d e r 
Mutzig e o Diretor 
Técnico do IEMA, 
Sérgio Fantini de 

em ano eleitoral, ter-
minando de amarrar 
Hartung no projeto 
e o deputado Lelo 
Coimbra sendo o 
principal interlocutor. 

Segundo o pre-
feito, a assinatura da 
liberação ambiental 
por meio Instituto 
Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado 
do Espírito Santo 
(IEMA) está previs-
ta para a primeira 
semana do mês de 
maio, no gabine-
te do Governador 
Paulo Hartung no 
Palácio Anchieta. 
“Graças a Deus es-
tamos a um passo 
de darmos a tão so-
nhada ordem de ser-
viço da 1ª etapa de 
Reurbanização da 
Praia Central, a obra 
m a i s  a g u a r d a d a 
dos últimos tempos! 
Uma vitória para o 
povo de Marataízes. 
Nunca desistimos 
dessa obra que vai 
trazer de volta o bri-

lho e a beleza do 
nosso principal car-
tão postal no cenário 
turístico nacional. 
Agradeço ao gover-
nador Paulo Hartung 
por cumprir com o 
compromisso com 
o povo marataizen-
se!” Diz empolgado 
Tininho Batista.

Participou dessa 
reunião o secretário 
de meio ambiente, 
Tunicão Sader, sua 
equipe técnica e o 
secretário de trans-
porte, Ricardo Pepe.

O projeto com-
pleto,  e laborado 
pelo Governo do 
Es tado ,  p revê  a 
construção de 24 
quiosques padro-

Assessoria de 
Comunicação

Oliveira. Em pauta, 
a tão aguardada li-
beração ambiental 
a t ravés do IEMA 
que autor iza ,  de 
vez, a execução da 
1ª etapa das obras 
de Urbanização da 
Pra ia  Centra l  de 
Marataízes.

Primeiro, o mi-
nistério do Turismo 
sinalizou com o es-
tado a intenção de 
viabilizar uma das 
três etapas da Praia 
Central. Depois o 
governador do ES 
Paulo Hartung ga-
rantiu que se em-
penharia em liberar 
a licença ambiental. 
Depois escolheu a 
primeira etapa da 
orla como obra do 
governo do estado, 

1ª Etapa da Reurbanização da Praia Central de Marataízes terá licença ambiental assinada 
em maio deste ano

MARATAÍZES

Divulgação

Tininho comemora a notícia da tão aguardada liberação ambiental através do 
IEMA que autoriza, de vez, a execução da 1ª etapa das obras de Urbanização da 
Praia Central de Marataízes

nizados, ciclovia, 
pista de mão dupla, 
calçadão com cinco 
metros de largu-
ra, áreas de lazer, 
chuveiros e moder-
na i luminação. O 
valor total da obra 
gira em torno de 
R$ 50 milhões de 
reais, porém será 
d iv id ida  em t rês 
partes. A 1ª Etapa, 
entre a Igreja Matriz 
Nossa Senhora da 
Penha até o semá-
foro da chegada de 
Marataízes, está or-
çada em cerca de R$ 
13 milhões e a muni-
cipalidade contará 
com o apoio fi nan-
ceiro do Governo do 
Estado.
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Começa vacinação contra 
gripe em Anchieta

Grávidas recebem apoio 
em Kennedy

A Prefeitura de 
Presidente Kennedy, 
por meio da secretaria 
de Assistência Social, 
oferece acompanha-
mento a mulheres no 
período de gestação. 
O objetivo é promover 
acolhimento e apoio às 
gestantes, além de ga-
rantir o desenvolvimen-
to saudável dos bebês. 
Atualmente mais de 

ólogos, nutricionistas, 
fi sioterapeutas e den-
tistas.

Ao fi nal do acompa-
nhamento, as grávidas 
no oitavo mês que 
tiverem comprovadas 
ao menos cinco parti-
cipações no grupo de 
apoio, recebem kits 
de atenção aos pri-
meiros dias do bebê e 
ainda são convidadas 
a participarem de um 
ensaio fotográfi co pro-
fi ssional.

O ensaio fotográfi co 

Assessoria de 
Imprensa

40 gestantes estão 
sendo atendidas pelo 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS).

O CRAS mantém o 
programa Bem Gestar 
e atende a mulheres de 
diversas faixas etárias. 
Quinzenalmente são 
promovidos encontros, 
com palestras sobre 
temas relacionados 
ao período gestacio-
nal, com participação 
de profi ssionais como 
enfermeiros, fonoaudi-

‘Bem Gestar’ apoia às futuras mamães em Presidente Kennedy
é realizado nos pontos 
turísticos de Presidente 
Kennedy. Pontos como 
a Praia de Marobá e a 
Praia das Neves são 
os mais fotografados 
pelas futuras mamães.

As interessadas 
em participar do Bem 
Gestar, precisam pre-
encher alguns crité-
rios como residir no 
município, fazer o pré-
-natal, CadÚnico, entre 
outros. O próximo en-
contro será no dia 02 
de maio.

KENNEDY

Assessoria de Comunicação

As mulheres grávidas de Presidente 
Kennedy são abraçadas bemo Bem 
Gestar, um programa de apoio



SaúdeTERÇA
24  ABRIL 2018

08

Começa vacinação contra 
gripe em Anchieta

A Campanha de 
Vacinação contra a 
Influenza começar 
nesta segunda, 23 
e segue até 1º de ju-
nho. As Estratégias 
de Saúde da Família 
(ESFs) de Anchieta 
estarão preparadas 
para imunizar o pú-
blico alvo da cam-
panha de segunda a 
sexta, das 7h às 16h. 
Já no dia 12 de maio, 
num sábado,  i rá 
acontecer o dia de 
mobilização, quan-
do sete unidades 
irão fi car de plantão 
para vacinação.

C o n f o r m e  i n -
f o r m a ç õ e s  d a 
S e c r e t a r i a  d e 
Estado da Saúde 
(Sesa) ,  a lém das 

Assessoria de 
Comunicação

pessoas com mais 
de 60 anos, serão 
vacinadas as crian-
ças na faixa etária 
de 6 meses a me-
nores de 5 anos de 
idade, gestantes, as 
puérperas (até 45 
dias após o parto), 
os t rabalhadores 
da saúde, os povos 
indígenas, os gru-
pos portadores de 
doenças crônicas 
não transmissíveis 
e outras condições 
clínicas especiais, 
os adolescentes e 
jovens de 12 a 21 
anos de idade - sob 
medidas socioedu-
cativas, a população 
privada de liberda-
de e os funcionários 
do sistema prisional. 
Também estão in-
cluídos na imuniza-
ção os professores 
em exercício das 

Campanha segue até 1º de junho nas unidades de saúde. O dia ‘D’ da imunização será no dia 
12 de maio, quando algumas unidades irão funcionar das 8h às 15h

escolas públicas e 
privadas.

Conforme a en-
fermeira e coorde-
nadora municipal 
da Vigi lância em 
S a ú d e ,  J o s i a n e 
Santos, a Infl uenza 
é uma doença res-
piratória infecciosa 
de origem viral, que 
pode levar ao agra-
vamento e ao óbito, 
especialmente nos 
indivíduos que apre-
sentam fatores ou 
condições de risco 
para as complica-
ções da infecção. 
“A vacinação contra 
infl uenza mostra-se 
como uma das me-
didas mais efetivas 
para a prevenção 
da gripe grave e de 
suas complicações”, 
alerta.

C o n f o r m e  i n -
f o r m a ç õ e s  d o 
M i n i s t é r i o  d a 
Saúde ,  d i ve rsos 
estudos publ ica-
dos comprovaram 
que a vacinação da 
gestante propicia 
benefícios à mãe e 
ao recém-nascido, 
reduz indo  subs -
t a n c i a l m e n t e  a 
morbidade e risco 
de hospitalização 
nos primeiros seis 
meses de vida de 
bebês, cujas mães 
fo ram vac inadas 
durante a gestação.

A enfermeira co-
munica que haverá 
vacina para todas 
as pessoas elenca-
das como público 
alvo da campanha 
e não há necessi-
dade de correria às 
unidades de saúde.

SAÚDE

Assessoria de Comunicação

Começa em Anchieta nesta segunda, 23 a vacinação contra 
a gripe nas ESF

é realizado nos pontos 
turísticos de Presidente 
Kennedy. Pontos como 
a Praia de Marobá e a 
Praia das Neves são 
os mais fotografados 
pelas futuras mamães.

As interessadas 
em participar do Bem 
Gestar, precisam pre-
encher alguns crité-
rios como residir no 
município, fazer o pré-
-natal, CadÚnico, entre 
outros. O próximo en-
contro será no dia 02 
de maio.

UNIDADES DE SAÚDE ONDE 
HAVERÁ VACINAÇÃO:

- Sede:
ESF I - Rua Marechal Floriano 

Peixoto – Alvorada - 28 3536-1002.
ESF II – Rua Theonila Antunes 

Nogueira, Portal de Anchieta - 28 
3536-2917.

ESF III – Estrada Anchieta-
Jabaquara, Nova Esperança - 28 
3536-2686.

- Litoral
ESF Iriri - 28 3534-1256
ESF Ubu - 28 3536-5411
ESF Mãe-Bá - 28 3536-5266
- Interior

ESF Jabaquara - 28 3536-7036
ESF Alto Pongal - 28 3536-6195
ESF Recanto do Sol - 28 3536-

5194
ESF Baixo Pongal
 

U N I DA D E S  O N D E  I R ÃO 
VACINAR NO ‘DIA D’ – 12 DE 
MAIO (8H ÀS 15H)

ESF I
ESF II
ESF III
Iriri
Recanto do sol
Baixo Pongal
Mãe-Bá


