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Edição DIÁRIA

A vergonha 
e o descaso 

com a saúde 
pública no 

Espírito Santo 
vitimou mais 

uma jovem, 
dessa foi 

Pollyana Dias 
Fernandes 

de apenas 26 
anos de idade 

veio a óbito, 
em Vitória no 

antigo Hospital 
São Lucas.

Polícia

PM FECHA 
O SHOW DE 
BOLA

Policias da Força Tática 
da Polícia Militar – PM que 
atuam em Piúma fecha-
ram o Bar Show de Bola 
na orla da Praia após pa-
trulhamento observarem 
uma movimentação es-
tranha madrugada desta 
sexta-feira, 04. 
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PM fecha o Show de Bola
P o l i c i a s  d a 

Força Tát ica da 
Pol íc ia Mi l i tar – 
PM que atuam em 
Piúma fecharam 
o  Bar  Show de 
Bola na or la da 
P ra ia  após  pa -
trulhamento ob-
s e r v a r e m  u m a 
movimentação 
estranha madru-
gada desta sexta-
-feira, 04. 

Os policiais vi-
ram o momento 
em que foi pos-
s í ve l  v i sua l i za r 
um indivíduo de 
camisa branca pe-
gando algo com 
uma mulher que 
estava no Bar, e 
que parecia ser 
um papelote de 
cocaína. De ime-
diato as equipes 
retornaram para 
real izar  a abor-
dagem, porém o 
indivíduo já ha-
v ia  se evadido, 
tomando destino 
ignorado, sendo 
então abordado 
todas as pessoas 
que estavam no 
bar. 

Durante busca 
pessoal foi locali-
zado no bolso de 
uma mulher A. P. 
S. S um envolu-
cro de substância 
similar a cocaína. 
Diante do flagran-

e que em outro 
bar de nome “Bar 
do Joaquim” foi 
loca l izado tam-
bém uma quan-
tidade signif ica-
tiva de cocaína, 
conforme BU de 
nº 35892416 do 
dia 12/04/2018. “É 
importante tam-
bém ressaltar que 
o s  e n v ó l u c r o s 
encontrados no 
Bar Show de Bola 
são idênticos aos 
apreendidos no 
bar do Joaquim. 

Diante do ex-
posto as equipes 
prosseguiram até 
a  Delegac ia  da 
Po l íc ia  C iv i l  de 
I tapemir im para 
apresentação da 
ocorrência a au-
toridade policial 
competente. 

Convém ressal-
tar que, para con-
firmar o nome do 
real proprietário 
do Bar, conheci-
do como sendo 
um ponto de ven-
da de drogas, foi 

solicitado o alva-
rá  do comérc io 
e para surpresa 
do comando,  o 
documento mais 
recente apresen-
tado é 2015. 

Recentemente 
a  P M  t a m b é m 
f e c h o u  o  B a r 
d o  J o a q u i m  e 
n a  o c a s i ã o  f o i 
apreendida uma 
g r a n d e  q u a n t i -
dade de coca í -
na.  Os pol ic ia is 
também se sur-
preenderam com 

Da Redação
te delito narrado 
as  equ ipes  co-
meçaram a fazer 
buscas por todo o 
estabelecimento, 
uma vez que mu-
lher era a respon-
sável pelo local 
e tinha acesso a 
todas as depen-
dências. Durante 
buscas ,  a  con -
duz ida mostrou 
onde escondia o 
restante da droga, 
colado com f i ta 
atrás de uma pla-
ca. Os envólucros 
eram de tamanho 
que geralmente 
são vendidos por 
R$50,00.  

De acordo com 
o  Te n t e  P a u l o 
Cola, sobre o local 
é importante res-
saltar que é alvo 
de investigação 
da Polícia Civil de 
Piúma, bem como 
de diversas de-
núncias de tráfico 
de drogas no bar. 
Durante dil igên-
cias foi possível 
constatar também 
que o referido bar 
é de propriedade 
de Silvana Ribeiro 
Bissa (conforme 
alvará anexo)  e 
que Silvana tem 
sociedade em ou-
t ros  bares  com 
u m  i n d i v í d u o 
d e  n o m e  J o s é 
Gonçalves Filho 
(popularmente 
conhecido como 
“Seu Joaquim” ) 

as condições de 
insalubridade do 
estabelecimento 
comercial  usan-
do também para 
prática de venda 
de drogas.

A pregunta que 
fica, quem fiscali-
za o comércio da 
c idade e  como 
pode func ionar 
s e  o s  m e s m o s 
não apresentam 
sequer alvará e 
condições higiê-
nicas de funciona-
mento?

POLÍCIA



SÁBADO
05  MAIO 2018

03Geral
Polliana não resiste e morre

A vergonha e 
o descaso com 
a saúde pública 
no Espírito Santo 
vitimou mais uma 
jovem, dessa foi 
P o l l y a n a  D i a s 
Fernandes de ape-
nas 26 anos de 
idade veio a óbito, 
em Vitória no an-
tigo Hospital São 
Lucas.

A  jovem que 
lu tou pela  v ida 
desde o dia 22 de 
abril quando so-
freu um AVC, pas-
sou pelo PAM da 
Barra e Hospital 
E v a n g é l i c o  e m 
Itapemirim onde 
sofreu à espera de 
uma vaga em uma 
UTI.

O socorro só 
veio dois dias de-
pois, na terça feira 
(24) quando en-
fi m foi levada para 
Vitória. Hoje pela 
manhã a jovem 
veio a óbito e seu 
corpo será trazido 
para Marataízes 
onde será velado 
e enterrado.

H á  c e r c a  d e 
d u a s  s e m a n a s 

ACOMPANHADO 
PELA IMPRENSA.

Capixaba News: 
Falta de vagas em 
UTI pode matar mais 
uma jovem no Sul 
do ES.

Maratimba.com: 
Manifestação da fa-
mília por falta de UTI 
para Pollyana.

Maratimba.com: 
Manifestação de po-
pulares em frente ao 

Fórum e Prefeitura 
de Marataízes

Maratimba.com: 
Manifestação de po-
pulares em frente ao 
Ministério Público 

Maratimba.com: 

Por Adriano C. Pereira 
/ Maratimba.com

atrás outra jovem 
também ve io  a 
óbito, Maira Porto 
que não conseguiu 
vaga de UTI e mor-
reu em Itapemirim 
n o  H o s p i t a l 
Evangélico.

MAIRA PORTO
Os problemas 

relacionados à saú-
de pública no esta-
do estão cada vez 
piores e o Estado 
privilegia a capital 
e os municípios do 
Norte deixando o 
sul à deriva.

A secretaria de 
Saúde informou 
através de NOTA 
que foram disponi-
bilizadas mais 450 
leitos de UTI no 
Estado em 2017, 
porém o litoral Sul 
não recebeu ne-
nhum desses be-
nefícios e a central 
de vagas do Estado 
mais parece uma 
central da morte.

A famí l ia a in-
da não informou 
o local do veló-
rio e enterro, mais 
informações em 
breve aqui no site 
Maratimba.com.

SOFRIMENTO 
DA FAMÍLIA FOI 

Mais uma morte no Sul do Estado. A Jovem Polliana que sofreu um AVC faleceu na manhã 
desta sexta-feira

Resposta dos pro-
motores sobre a 
falta de UTI no Sul 
do ES.

Espirito Santo 
Not ic ias versão 
Digital: Enfi m a UTI.

VERGONHA

Arquivo

Polliana não resistiu e acabou falecendo, ela foi mais uma vitima da falta de vagas 
em UTI

PM fecha o Show de Bola

as condições de 
insalubridade do 
estabelecimento 
comercial  usan-
do também para 
prática de venda 
de drogas.

A pregunta que 
fica, quem fiscali-
za o comércio da 
c idade e  como 
pode func ionar 
s e  o s  m e s m o s 
não apresentam 
sequer alvará e 
condições higiê-
nicas de funciona-
mento?
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FELICIDADES, FABRICIA MISSÁGIA

05  MAIO 2018

A noite desta quinta-feira oi de festa para a simpática 
Fabricia Misságia que completou idade nova. Ela e João 
Batista receberam os melhores amigos, no delicioso Bar do 
Zé Tosi.

Para cantar parabéns para Fabrícia, os músicos, Dérik 
Ramos, Eliana Sabino, Jackson Carriço, Paulo Ricardo, 
Henrique Cabral, Wilian do Fá Maior e outros artistas se apre-
sentaram.

Por lá, várias personalidades e amigos se deliciaram 
com o churrasco acompanhando de muitas delícias, o feijão 
tropeiro e o vinagrete tiraram onda. De quebra um peixe assa-
do na brasa foi servido. Uma festa linda e deliciosa. Parabéns 
Fabricia Misságia pelos seus 4.0!

fotos Luciana Maximo



InformeSÁBADO
05  MAIO 2018

06



SÁBADO
05  MAIO 2018

07Geral

Produtos variados para pele, unhas, cabelo e sobrancelhas com descontos de até 50%

Feira de beleza com opções 
para o Dia das Mães

A Beauty Fashion Fair 
começa amanhã (05) e se-
gue até segunda-feira (07), 
no Centro de Convenções 
de Vitória. Próximo ao Dia 
das Mães, a feira de beleza 
do Espírito Santo, traz diver-
sas opções para quem está 
à procura do presente da 
mamãe, e o melhor, com até 
50% de desconto.

Para quem procura 
produtos para o cabelo, o 

A maior feira de bele-
za do Espírito Santo traz 
num ambiente agradável, 

as principais novidades do 
segmento de beleza com 
mais de 70 marcas e 35 

expositores das áreas de 
estética, cabelo, maquia-
gem, unhas, equipamentos 
e produtos para pele.

A Beauty Fashion Fair 
é uma realização da Win 
Eventos, com apoio do 
Sebrae/ES e Senac.

Workshops e palestras 
para aperfeiçoamento estão 
com inscrições abertas no 
site: www.beautyfashionfair.
com.br.

 
BEAUTY FASHION 

FAIR 2018
Data: 05 a 07 de maio
Horário: 10h às 20h

Assessoria de 
Imprensa

evento reúne diferentes ex-
positores que trazem linhas 
completas para agradar a 
todos os perfi s, entre cache-
adas, lisas, crespas e com 
química.

Se o interesse for em 
maquiagem, também é pos-
sível encontrar diferentes 
marcas e uma infinidade 
de produtos, de batom a 
pigmentos. Lançamentos 
especiais para unhas de gel, 
além de dermocosméticos. 
Para as sobrancelhas, a no-
vidade é uma henna natural, 
sem adição química em sua 
composição. 

Valores: R$20,00 dia/
individual

Lo c a l :  C e n t r o  d e 
Convenções de Vitória

Endereço: R. Constante 
Sodré, 157 - Santa Lucia, 
Vitória

Workshops com inscri-
ções abertas: Informações e 
inscrições no site, acessan-
do o menu PROGRAMAÇÃO

 
REDES SOCIAIS DA BFF:

Instagram: @beau-
tyfashionfair

Facebook: https://www.
facebook.com/beautyfashio-
nfair

BELEZA

Assessoria de Imprensa

A Beauty Fashion Fair começa amanhã 
(05) e segue até segunda-feira (07)



Concurso Cultural em 
Marataízes

Com o objetivo de 
promover o nome do he-
rói nacional Domingos 
José Martins, nascido 
em Marataízes, em 
meio à classe estudantil 
capixaba, a Prefeitura 
Municipal através da 
Secretaria de Turismo, 
Cultura e Patrimônio 
Histórico e a coorde-
nação de cultura do 
Palácio das Águias, pro-
moveu entre os dias 
22 de fevereiro à 22 
de março o I Concurso 
Cultural “Domingos 
José Martins”, para alu-
nos dos 6º e 9º anos 
de todas as escolas 
da rede municipal de 
ensino do Espírito Santo.

Todos os municípios 
do Espírito Santo foram 
convidados e cerca de 
25 escolas participaram 
enviando seus traba-
lhos. O marataizense 
ilustre, Domingos José 
Martins será apresenta-
do ao público durante 
uma solenidade marca-
da para o dia 12 de maio 
a partir das 16 horas 
no Palácio das Águias. 
Confi ra os três primeiros 
colocados:

1º Lugar - Raissa 
Dias da Cruz, com o po-
ema intitulado: “Homem 
Batalhador”

Aluna da EMEF 
“Beijamim Mendes de 

Itapemirim-ES.
Professora: Michelle 

Fonseca Nascr
D i r e t o r a :  J ú l i a 

Oliveira da Silva
Superintendente 

Estadual: Adriana David 
Viana.

Além dos alunos, os 
professores, diretores, 
secretários e superin-
tendentes receberão 
certificado pela parti-
cipação no concurso. 
Segundo a Bárbara 
Pérez, coordenadora de 
cultura do Palácio das 
Águias, o concurso foi 
um sucesso. “Gostaria 
de agradecer a atenção 
de todos os municípios 
que receberam nos-
sos convites, todas as 
escolas, professores e 
alunos pelo empenho e 

dedicação para partici-
par deste evento, pois 
falar do herói nacional, 
Domingos José Martins 
é valorizar a história de 
Marataízes.” destaca.

A coordenação de 
cultura prepara uma 
programação muito es-
pecial para marcar o 
dia 12 de maio, a partir 

das 16 horas. A aber-
tura será com o grupo 
de capoeira da APAE 
Marataízes, Jongo e 
Capoeira de Itapemirim 
em homenagem ao 
DIA DA ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVATURA, na 
Praça do Palácio das 
Águias, em Marataízes.
Logo após, entrega dos 
certifi cados aos alunos 
vencedores do concur-
so e respectivos secre-
tários municipal de edu
cação,superintendentes
,diretores e professores.

Haverá apresenta-
ção de danças clássi-
cas e contemporâneas 
com alunos do Studio 
Paula Barreto e as bai-
larinas Mária Lopes da 
Costa & Alice Lopes 
da Costa e sorteios de 
brindes para as mães 
presentes no Palácio 
das Águias.

Para o próximo ano 
a coordenação de cul-
tura de Marataízes pla-
neja lançar a segunda 
edição do concurso 
cultural “Domingos 

Assessoria de 
Imprensa

Souza” do município de 
Mucurici-ES 

Professora: Patricia 
Maria Oliveira

Diretora:Vagnéia 
Pereira da Silva

Secretária Municipal 
de Educação: Mirian 
Alves da Silva;

2º Lugar - Bernardo 
Oliveira Gomes com 
o poema in t i tu la -
do: “Domingos José 
Martins”

Escola EMEF “Maria 
da Glór ia Nemer”, 
d o  m u n i c í p i o  d e 
Marataízes-ES.

Professor: Kêmeron 
Chagas  dos  Re i s 
Almeida

Diretora: Erondina 
da Silva

Secretário Municipal 
de Educação: Evaldo 
Batista da Silva;

2º Lugar- Thauan 
dos Santos Alves com 
o poema intitulado: 
Domingos José Martins,

E s c o l a  E M E F 
“Quintiliano Azevedo” do 
município de Cachoeiro 
de Itapemirim,ES.

Professora: Michelle 
Fonseca Nascr

Diretor: Domingos 
Sávio Brandão

Superintendente 
Estadual de Cachoeiro 
de Itapemirim: Adriana 
David Viana;

3º Lugar: Gabriel 
Andrade com o poema: 
“Domingos José Martins 
- O Herói Nacional” 

Escola EMEF “Inah 
Werneck” do municí-
pio de Cachoeiro de 

Marataízes promove I Concurso Cultural “Domingos José Martins” para alunos da rede pública

CULTURA
CulturaSÁBADO
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Valores: R$20,00 dia/
individual

Lo c a l :  C e n t r o  d e 
Convenções de Vitória

Endereço: R. Constante 
Sodré, 157 - Santa Lucia, 
Vitória

Workshops com inscri-
ções abertas: Informações e 
inscrições no site, acessan-
do o menu PROGRAMAÇÃO

 
REDES SOCIAIS DA BFF:

Instagram: @beau-
tyfashionfair

Facebook: https://www.
facebook.com/beautyfashio-
nfair

José Martins” de forma 
mais ampla, além das 
escolas municipais, os 
amantes da literatura 
também poderão parti-
cipar e outra novidade, 
será a nível nacional.

  
HOMENAGENS AO 
HERÓI NACIONAL 
Dia 12 de junho, dia 

em que se comemora 
o dia do herói nacional 
Domingo José Martins, 
a coordenação de 
cultura de Marataízes 
promoverá diversas 
atividades artísticas, 
como teatro, dança 
e música. Os alunos 
poderão se inscrever 
pelo e-mail palacioda-
saguias.pmm@gmail.
com, no período de 
14 a 30 de maio. As 
apresentações estão 
previstas para o dia 12 
de junho no Palácio das 
Águias, em Marataízes, 
não havendo classi-
ficação, apenas com 
caráter participativo. 
Os participantes rece-
berão certifi cados.


