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O crime não para, cada vez mais 
jovens estão inseridos neste universo. 
Na tarde desta sexta, cinco indivíduos 
detidos no bairro Piuminas, em 
Piúma com uma escopeta calibre 12. 
Um deles, adolescente, na semana 
passada foi apreendido acusado de 
roubo à mão armada, mas estava 
solto. E de novo voltou para as ruas. 
Em Anchieta, pai e fi lho foram presos 
com meio quilo de maconha quinta. 
A PC de Guarapari prendeu também 
através de mandado o pastor Lucas 
Coutinho que trabalhava na Prefeitura 
de Anchieta. Cada vez mais a cadeia 
lota de marginais, outros fi cam livres 
pelas brechas da lei
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Pai e fi lho presos com 1/2 kg 
de maconha

Policiais da Força 
Tática da Polícia Militar - 
PM prenderam na tarde 
desta quinta-feira D.J 
DE F e P.H.A.DE F pai 
e fi lho, ambos garçons 
em uma Quiosque na 
Praia de Castelhanos, 
Anchieta/ES. Com eles 
a PM apreendeu meio 
tablete de maconha, 
aproximadamente 500 
gramas. A droga estava 
dentro de uma saco-
la pendurada em uma 
arara de roupas, além 
de um caderno com 
anotações suspeitas de 
venda do entorpecente, 
inclusive com um núme-
ro de celular na parte 
interior da capa, bem 
como, uma balança de 
precisão com resquí-
cios de maconha. Em 
cima de um móvel foi 
localizada outra balança, 
também com resquícios 
de maconha.

A prisão e a apre-
ensão da droga ocor-
reram durante um 
Patrulhamento Tático 

localizado ao lado da 
casa. D foi informado 
sobre o crime ambien-
tal e em ato continuo 
fora avistado uma ou-
tra gaiola contendo um 
pássaro silvestre junta-
mente com um alçapão 
(armadilha preparada 
para captura de aves), 
desta forma iniciaram-se 
as buscas e em uma 
“Arara”(objeto utilizado 

para pendurar roupas) 
foi encontrado uma 
sacola contendo meio 
tablete de maconha, 
que se fracionado da-
ria aproximadamente 
200 buchas juntamente 
com um caderno com 
anotações suspeitas de 
venda do entorpecente, 
inclusive com um núme-
ro de celular na parte 
interior da capa, bem 

como uma balança de 
precisão com resquí-
cios de maconha. Em 
cima de um móvel foi 
localizada outra balança, 
também com resquícios 
de maconha. Vale infor-
mar que no quintal da 
residência de D, havia 
uma motocicleta de sua 
propriedade na cor 
vermelha modelo Biz 
placa MTO- 2887 e 

Da redação
Motorizado pelo bair-
ro Nova Anchieta os 
policiais avistaram dois 
indivíduos em uma casa 
(que frequentemente é 
alvo de diversas denún-
cias de intenso tráfi co 
de maconha, localizada 
de frente para o campo 
do bairro) , sendo que 
um deles, ao perceber a 
presença policial tentou 
esconder algo, momen-
to este que foi dado 
ordem de parada, onde 
foi identifi cado como D. 
J. DE F., estando este 
portando uma gaiola 
contendo um pássaro 
silvestre. 

Já o outro indivíduo 
que não levantou qual-
quer suspeita, se trata 
de A. N. DA S. que se-
gundo D só estaria no 
local para adquirir um 
de seus canários belgas 
(pássaro doméstico), 
motivo pelo qual foi li-
berado. 

Ainda com as equi-
pes na abordagem, che-
gou mais informações 
de que naquele local 
existiria forte trafi co en-
tre pai e fi lho P. H. A. DE 
F, sendo de imediato 

Pai e fi lho foram presos no bairro Nova Anchieta com meio quilo de maconha, duas balanças 
de precisão e dois pássaros silvestres

que D. e seu fi lho conti-
nha intima ligação com 
um indivíduo que fora 
pego há pouco tempo 
com uma grande quan-
tidade de maconha e 
cocaína (BU: 35718991) 
por trabalharem espo-
radicamente no mesmo 
quiosque, inclusive no 
momento da aborda-
gem, D. estava trajan-
do uma camisa com o 
nome do quiosque. 

D. assumiu a pro-
priedade do ilícito além 
de informar aos poli-
cias que compartilha 
a droga com seu fi lho, 
sendo confi rmado pelo 
mesmo. D. estava sob 
posse de um celular, 
número, que segundo 
ele, é utilizado para a 
negociação do entor-
pecente. Diante do fato 
D. e P. foram conduzi-
dos no compartimento 
de segurança até a 
Delegacia de Polícia 
Civil de Guarapari, jun-
tamente com o alça-
pão e os dois pássaros 
silvestres (conhecido 
vulgarmente como 
“coleiro”) em gaiolas 
separadas.

ANCHIETA

PM

D.J DE F e P.H.A.DE F pai e fi lho, ambos garçons foram 
presos com meio tablete de maconha
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O pastor Lucas Coutinho foi 
recolhido pela Polícia Civil de 
Guarapari nesta quinta-feira, em 
Anchieta. Lucas estava em liber-
dade e respondia um processo 
onde fi gura como acusado de co-
meter um assassinato. Lucas tra-
balhava na Prefeitura de Anchieta.

A Reportagem tentou entrar 
em contato com a Polícia Militar 

para saber mais detalhes e a 
Polícia Civil de Anchieta, mas am-
bos não tinham mais informações 
sobre o caso. Informações da GM 
dão conta de que Lucas é muito 
conhecido na cidade e ninguém 
sabia desse caso, fi cando todos 
assustados com a prisão dele, 
que em Anchieta todos os conhe-
cem como pastor. 

Pastor preso em Anchieta

Pai e fi lho presos com 1/2 kg 
de maconha
Pai e fi lho foram presos no bairro Nova Anchieta com meio quilo de maconha, duas balanças 
de precisão e dois pássaros silvestres

que D. e seu fi lho conti-
nha intima ligação com 
um indivíduo que fora 
pego há pouco tempo 
com uma grande quan-
tidade de maconha e 
cocaína (BU: 35718991) 
por trabalharem espo-
radicamente no mesmo 
quiosque, inclusive no 
momento da aborda-
gem, D. estava trajan-
do uma camisa com o 
nome do quiosque. 

D. assumiu a pro-
priedade do ilícito além 
de informar aos poli-
cias que compartilha 
a droga com seu fi lho, 
sendo confi rmado pelo 
mesmo. D. estava sob 
posse de um celular, 
número, que segundo 
ele, é utilizado para a 
negociação do entor-
pecente. Diante do fato 
D. e P. foram conduzi-
dos no compartimento 
de segurança até a 
Delegacia de Polícia 
Civil de Guarapari, jun-
tamente com o alça-
pão e os dois pássaros 
silvestres (conhecido 
vulgarmente como 
“coleiro”) em gaiolas 
separadas.

PM prende 5 e apreende 
uma 12

A polícia Militar – 
PM prendeu na ma-
nhã desta sexta-feira, 
27 um grupo de jo-
vens, sendo três mo-
ças e dois rapazes, um 
desses adolescente 
no bairro Piuminas 
próximo a um lago, 
em Piúma, com eles 
uma escopeta calibre 
12. Durante ao cerco 
policial um deles fez 
um disparo na ten-
tativa de intimidar os 
policiais.

De acordo com 
soldado Fragoso que 
participou da opera-
ção, existem várias in-
formações de homens 
armados no bairro 
Piuminas e a equipe 
da PM vem fazendo 
diversos preventivos 
no local. “Resolvemos 
patrulhar hoje o lo-
cal conhecido como 
“Lagoa”, lá avistamos 
alguns indivíduos, fi -
zemos o cerco, houve 
até um disparo de 
escopeta para cima 

Da redação
da guarnição, mas 
conseguimos lograr 
êxito na captura de 
três meninas e dois in-
divíduos, inclusive um 
deles, o adolescente 
já foi apreendido há 
cerca de 10 dias por 
roubo à mão armada 
em Piúma e estava na 
rua com uma escope-
ta atirando na Polícia”, 
contou Fragoso.

Após a autoridade 
ouvi-los, apenas uma 
assumiu a posse da 
arma e os outros qua-
tro foram liberados, 
é a justiça no Brasil e 
a Lei. 

Convém parabe-
nizar a Polícia Militar 
pelo excelente tra-
balho que vem reali-
zando no combate à 
criminalidade, neste 
ano de 2018 ainda 
não foi computado 
nenhum homicídio, há 
muitos anos não se re-
gistra esta estatística. 
A Polícia Militar vem fa-
zendo um trabalho de 
forma soberana, prin-
cipalmente na área de 
abrangência da 10ª 
CIA Independente.

Uma escopeta apreendida e cinco foram levados à Delegacia de Piúma, mas apenas um 
fi cou agarrado 

Os indivíduos presos foram conduzidos a delegacia da Polícia Civil, mas só um 
deles acabou fi cando agarrado
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Tininho em Brasília busca recursos
O prefeito muni-

cipal Tininho Batista 
acompanhado do 
secretário de assis-
tência social, João 
Antônio Neto e o 
secretário de defe-
sa social, Anderson 
Gouveia está em 
Brasí l ia ,  desde a 
últ ima terça-feira 
( 2 4 )  o n d e  c u m -
pre agenda com 
a bancada capixa-
ba no Congresso 
Nac iona l ,  com o 
objetivo de buscar 
recursos federais 
que possibilitem a 
implantação de no-
vos projetos para 
Marataízes.

Com esta ida a 
Brasília o prefeito 
completa sua se-
gunda viagem em 
um ano e quatro 
meses de manda-

dos e inclusive, em-
penhados, para o 
município.

“Precisamos ir em 
busca de investi-
mentos, não adian-
ta fi car lamentando 
que o orçamento 
está escasso, cruzar 
os braços e ver o 
tempo passar sem 
tomar nenhuma ati-
tude. Marataízes é 
um município muito 
querido pelos par-
lamentares. A prova 
de que as viagens 
valem a pena é que 
já  conqu is tamos 
através de emendas 
parlamentares duas 
Unidades de Saúde. 
No valor de R$ 750 
mil cada uma, que 
serão construídas 
em Boa Vista do Sul, 
através do deputa-
do federal Sérgio 
Vidigal e outra em 
Nova Canaã, atra-
vés do deputado fe-
deral Givaldo Vieira. 

Assim, somando R$ 
1,5 milhão para a 
saúde. ” Destaca.

A  p r i m e i -
ra agenda foi  no 
Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, 
onde o secretário 
de assistência so-
cial, João Antônio 
Neto foi conferir o 
andamento de 9 
processos de proje-
tos em prol da edu-
cação. Segundo o 
secretário, algumas 
estão em análise e 
outras em trâmite.

E m  s e g u i d a , 
a  comi t iva  es te-
ve no Min is tér io 
d a s  C i d a d e s 
em reun ião com 
Jackson Lucena, 
Coordenador-
Geral de Educação 
do Denatran, que 
af irmou apoio ao 
município no que 
diz respeito à mu-
n ic ipa l i zação do 
trânsi to e com o 
Ministro Alexandre 
Baldy, através do 
Deputado Federal 
Marcus Vicente. Em 
pauta, mobilidade 
urbana, sinalização 
do trânsito e curso 
de capacitação da 
Guarda Municipal 
para atuar na edu-
cação e fiscaliza-
ção do trânsito de 
Marataízes.

Na quarta-feira 
(25), a visita foi no 
Senado Federa l , 
n o  g a b i n e t e  d o 
Senador  R icardo 
Ferraço, reafi rman-
do todos os com-
p r o m i s s o s  p a r a 
Marataízes e ainda, 
conf i rmando sua 
presença no início 

Assessoria de 
Comunicação

to, nas quais relata 
ter sido muito bem 
recepcionado pe-
los parlamentares 
capixabas. “Graças 
a Deus todas as via-
gens realizadas têm 
valido a pena, sem-
pre fui bem rece-
bido pela bancada 
capixaba que vem 
demonstrando mui-
ta sensibilidade com 
o desenvolvimento 
do nosso município. 
”, enfatizou o pre-
feito.

Lembrando que 
o prefeito já este-
ve  ou t ras  vezes 
em Brasí l ia e ele 
ressalta que o seu 
foco nesta viagem 
é buscar mais in-
vestimentos para, 
saúde, agricultura, 
mobi l idade urba-
na, infraestrutura, 
assistência social, 
além de agradecer 
os recursos que já 
foram encaminha-

de maio no gabine-
te do Governador 
Paulo Hartung, em 
Vitória, onde será 
assinado a licença 
ambiental que au-
torizará o início das 
obras da tão sonha-
da Reurbanização 
da Praia Central.

A tarde, a visita 
foi no gabinete do 
Deputado Federal 
Evair de Melo, que 
afirmou que ainda 
este ano alocará 
recursos financei-
ros para as área da 
saúde, agricultura, 
assistência social 
e mobilidade urba-
na de Marataízes. 
E ainda, fez muitos 

MARATAÍZES

Assessoria de Comunicação

Ana de Hollanda e Narjara Turetta
confi rmadas para a Bienal Rubem Braga

O prefeito de Marataízes Tinhinho foi a Brasília em busca de recursos para a 
cidade

elogios à Perola 
Capixaba, onde ele 
e a família são assí-
duos frequentado-
res no período de 
férias. E, encerran-
do a agenda desse 
dia, a comitiva este-
ve no gabinete do 
Deputado Federal 
Lelo Coimbra, que 
declarou a viabi-
l ização de recur-
sos no valor de R$ 
750 mil reais para a 
construção de uma 
Unidade de Saúde 
em Lagoa Funda e 
ainda, R$ 500 mil 
reais para serem 
investidos na re-
forma do Ginásio 
M u n i c i p a l  d e 

Esportes, atrás da 
sede da Prefeitura 
Municipal.

Nesta quinta-fei-
ra (26), o gabine-
te visitado foi o do 
Deputado Federal, 
D r.  J o r g e  S i l v a , 
que viabilizou uma 
emenda no valor 
de R$ 185 mil para 
aquis ição de um 
caminhão caçam-
ba para atender à 
agricultura e ainda, 
sinalizou uma possí-
vel verba de custeio 
para o fi nal do ano. 
“Colocamos nosso 
gabinete à disposi-
ção de Marataízes. 
A boa política é um 
grande instrumento 

de transformação 
social. Essa parceria 
entre executivo e 
parlamento é im-
portante para que 
as ações possam 
chegar a quem de 
fato necessi ta ,  a 
população. ” Diz o 
deputado.

A comitiva retor-
na para Marataízes 
nesta sexta- fe i ra 
(27), com boas no-
tícias na bagagem. 
“Estamos num mo-
mento de prospec-
ção de recursos, 
apoios e emendas 
e estamos confi an-
tes com o resultado 
dessa caminhada. ” 
Finaliza o prefeito.
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Ana de Hollanda e Narjara Turetta
confi rmadas para a Bienal Rubem Braga

A  7 ª  B i e n a l 
Rubem Braga, que 
acontecerá de 15 
a 20 de maio em 
Cachoeiro, na Praça 
de Fátima, contará 
com a presença de 
dez artistas e es-
critores de renome 
nacional nas mesas 
de debate. A l is-
ta de palestrantes 
inclui figuras com 
grande exposição 
midiática e presti-
giados intelectuais.

A conferência de 
abertura, “Rubem 
Braga e a arte que 
interliga cidades”, 
terá a presença da 
atriz, apresentadora 
e dubladora Narjara 
Turet ta .  Com d i -
v e r s a s  n o v e l a s , 
filmes e peças de 

Liporage estarão 
entre os debate-
dores da mesa “Se 
todos fossem iguais 
a você – o entusias-
mo criador”.

As mesas da ma-
nhã e da tarde no 
terceiro dia terão a 
presença de Pedro 
Um Cartão, conheci-
do por manter uma 
página de frases 

poéticas em uma 
rede social. O tema 
será “Conectado 
nas redes sociais 
- como se compor-
tar”.

Também no ter-
ceiro dia, à noite, 
o tema “Raízes do 
Brasil – influência 
n a  f o r m a ç ã o  d a 
sociedade cul tu-
ral brasileira” será 
debatido pelo es-
c r i to r  de  or igem 
i n d í g e n a  D a n i e l 
Munduruku,  pelo 
músico, compositor 
e escritor Cristino 
Wapichana e pela 
cantora, composi-
tora e ex-ministra 
da Cultura Ana de 
Ho l landa  –  f i l ha 
de Sérgio Buarque 
de Hollanda, outro 
homenageado da 

bienal e autor do 
clássico estudo so-
ciológico a que a 
mesa faz menção.

O penúltimo dia 
de  programação 
da bienal contará 
com a presença de 
dois membros do 
famoso grupo hu-
morístico Casseta & 
Planeta, que apre-
sentou programa 
em horário nobre na 
televisão por quase 
vinte anos: Reinaldo 
F i g u e i r e d o ,  q u e 
participará à tarde 
da mesa “Falando 
de quadrinhos”, e 
Beto Silva, que es-
tará à noite na mesa 
“Fala sério...”.

“A Bienal Rubem 
Braga é uma opor-
tunidade única para 
os moradores de 

Assessoria de 
Comunicação

teatro no currículo, 
Turetta atualmente 
dá vida à persona-
gem “Zildete” em 
“O Outro Lado do 
Paraíso”, novela das 
21h da Rede Globo. 
Em Cachoeiro, ela 
in terpretará  crô-
n icas  de  Rubem 
Braga durante  a 
conferência.

No segundo dia, 
com programação 
alusiva ao homena-
geado Vinícius de 
Moraes, o jornalista 
e autor best-seller 
infantil Luís Ernesto 
Lacombe integrará 
a mesa “Viver com 
Poesia”, a ser rea-
lizada de manhã e 
à tarde. À noite, o 
escritor, jornalista e 
crítico literário José 
Castello, ganhador 
do Prêmio Jabuti, e 
o jornalista, escritor 
e roteirista Moisés 

Filha de Sérgio Buarque de Hollanda, que será homenageado nesta edição, Ana de Hollanda 
é uma das personalidades convidadas

Cachoeiro e região 
tomarem contato 
com personalida-
des de destaque 
no campo cultural 
no Brasil, os quais 
também vão trocar 
ideias com os es-
critores e artistas 
locais.  A progra-
mação é bastante 
diversificada e com 
atrações para todo 
t ipo de públ ico”, 
destaca o subse-
cretário de Cultura 
e Turismo, Lucimar 
Costa.

Credenciamento 
de palestrantes e 
mediadores

Nesta sexta-feira 
(27), será divulga-
da no Diário Oficial 
do Município a lista 
de palestrantes e 
mediadores cre-
denciados para atu-
ar na bienal após 
inscrição em edital 
lançado este mês 
p e l a  S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
Cultura e Turismo 
(Semcult). Os no-
mes também es-
ta rão  p resen tes 
na  programação 
que consta no site 
o f i c ia l  do  even-
to, lançado nesta 
quarta (25). Confira 

em:bienalrubembraga.

cachoeiro. es.gov.br.

Divulgação

Ana de Hollanda e Narjara Turetta já confi rmadas para a 
Bienal Rubem Braga



Atividades no dia 01 de maio 
em Kennedy

Que tal aproveitar 
o feriado para cortar o 
cabelo, pintar a unha, 
fazer uma limpeza de 
pele? Melhor ainda 
se tudo isso for de 
graça, não é mesmo?

Neste feriado de 
1º de maio, Dia do 
Trabalhador, a Igreja 
P r e s b i t e r i a n a  d o 
Brasil irá promover 
n a  P r a ç a  M a n o e l 
F r i c k s  J o r d ã o  o 
“Presbiterianos 
Solidários” - ação so-
cial e de cidadania 

tre outros serviços.
Além disso, serão 

distribuídos mais de 
900 br inquedos e 
mais de 70 cestas 
básicas serão entre-
gues à famílias caren-
tes já pré-listadas.

Haverá ônibus cir-
culando por todas as 
localidades a partir 
das 9h00, nas mes-
mas rotas dos ônibus 
TransKennedy.

O projeto é uma 
iniciativa da Igreja 
P r e s b i t e r i a n a  d o 
Brasil e conta com o 
apoio da Prefeitura 
M u n i c i p a l  d e 
Presidente Kennedy.

Por André Jordão
para os kennedenses 
com serviços gratui-
tos à população.

O evento será re-
alizado a partir das 
9h com atendimentos 
nas áreas de saúde, 
ação social, espor-
te, recreação infantil 
e artesanato, além 
de muito Louvor e 
Adoração a Deus.

Dentre as ativida-
des oferecidas estão 
verificação de pres-
são arterial, teste de 
glicemia, maquiagem, 
orientação sobre car-
reira, Clínica Médica, 
Educação Nutricional, 
corte de cabelo, den-

Atividades e serviços gratuitos serão oferecidos neste feriado (1º de maio) das 09h às 17h

KENNEDY

Presbiterianos Solidários 2018
Data: 1º de maio
Horário: 09h às 17h
Local: Praça Manoel Fricks Jordão, centro – Presidente 

Kennedy - ES
 
CONFIRA OS SERVIÇOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS:
SAÚDE
• Verifi cação da Pressão Arterial
• Verifi cação da Glicemia
• Vacinação
• Clínica Médica
• Educação Nutricional
• Educação Odontológica: aplicação de fl úor, palestras 

preventivas, kit higiene bucal
• Fisioterapia: Avaliação e Orientação Postural
• Psicólogos: Palestra Educativa “Como se comportar em 

entrevista de emprego”
 
AÇÃO SOCIAL
• Corte de Cabelo: masculino, feminino e crianças
• Manicure
• Maquiagem
• Sobrancelhas
• Limpeza de Pele
• Farmácia
• Procon
• Emissão de Documentos
• Recursos Humanos: Como Formular um Currículo
• Distribuição de Roupas, brinquedos e cestas básicas
 
RECREAÇÃO INFANTIL
• Sala de História
• Pula-Pula
• Algodão Doce
• Pipoca
• Doces
• Brinquedos
 
ARTESANATO
• Decoupage e Reciclagem de Garrafa Petrópolis
 
ESPORTE
• Apresentação de Jiu-Jitsu
 
E MAIS: LOUVOR E EVANGELIZAÇÃO
• Louvor e Exposição da Palavra de Deus
• Distribuição de folhetos

FIQUE POR 
DENTRO:
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Escritora piumense na 
Academia Capixaba de Letras 

A poetisa, cronista, 
autora de Hieróglifos e 
o Badalador de Sinos, 
bem como, colunis-
ta do Literatuando, 
Fabiani Taylor tomou 
posse na Assembleia 
Legislativa do Espírito 
Santo, na Academia 
Capixaba de Letras 
e Artes Trovadores, 
nesta semana.

Fabiani Taylor já 
tem uma longa traje-
tória no caminho das 
Letras, é professora 
de Língua Portuguesa 
na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 
e Médio, Professora 
“Filomena Quitiba”, 
mestre e assina a co-
luna de literatura no 
Espírito Santo Notícias, 
tem diversos prêmios 
em diversos concur-
sos no universo das 
letras e é de Piúma.

Dessa vez ela 
conquista uma ca-

deira na Academia 
Capixaba de Letras 

e Artes Trovadores 
e se imortaliza cada 
dia mais. ‘É um or-
gulho que não dá 
para descrever em 
palavras. Conheci 
Fabiani, como di-
retora da Escola 
Filomena Quitiba, 
séria e concentrada. 
Ela me mostrou parte 
de seus textos e na-
quele momento tive 
certeza, é ela colu-
nista do Literatuando, 
que foi criada ex-
clusivamente para 
ela. A partir daquele 
momento Fabiani co-
meçou a compartilhar 
as crônicas dela com 
milhares de leitores. 
No meio do percur-
so Fabiani começou 
a brilhar cada vez 
mais no universo 
das letras, em se-
guida vieram os dois 
livros. O Badalador 
de Sinos é um com-
posto de crônicas 
compiladas, todas 

Da Redação
A escritora abusa 

das palavras, em prosa 
e verso, domina como 
ninguém a crônica e 
emociona a cada uma 
que escreve. Gosta de 
se reportar as suas ob-
servações cotidianas 
como o pai da crônica, 
Rubem Braga. Brinca 
na poesia concreta e 
desfila em qualquer 
gênero textual. É en-
cantadora, tem leito-
res que colecionam 
suas crônicas publica-
das no jornal. É para 
Piúma a sua estrela 
maior nas palavras. 
Fabiani é acadêmi-
ca espírito-santense, 
marataizense e ago-
ra está na Academia 
d e  Tr o v a d o r e s 
Capixabas. Detém 
vários prêmios e me-
dalhas, a escrita é sua 
principal válvula de 
escape para expor 
sentimentos que emo-
cionam através de 
palavras.

POSSE

Arquivo Pessoal

Fabiany Taylor é empossada na 
Academia Capixaba de Letras e Artes 
Trovadores
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já publicadas neste 
jornal. Fabiani, é nos-
so maior orgulho, a 
cada dia mais e mais 
prêmios. Merecedora 
de todos os aplausos. 
O ES tem uma grande 
escritora, parabéns”! 
disse Luciana Maximo. 
Jornalista quem convi-
dou Fabiani a assinar a 
coluna no jornal.  

Muito orgulhosa 
de mais essa conquis-
ta está a pedagoga, 
da Escola Filomena 
Qu i t i ba ,  Len i l ce 
Carvalho. “Nossa que-
rida piumense, pro-
fessora, mestra e es-
critora Fabiani Taylor, 
toma posse hoje na 
Academia Capixaba 
de Letras e Artes de 
Poetas Trovadores. 
Muito nos orgulha de 
poder compartilhar de 
mais essa vitória. Você 
é uma estrela, tem luz 
própria! Brilhe sem-
pre! Sucesso! Deus te 
abençoe”!!!


