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O prefeito de em exercício 
de Itapemirim, Thiago 

Lopes Peçanha ligou para a 
redação do Jornal Espírito 

Santo Notícias e afi rmou 
que não há nenhuma 

decisão da Justiça que peça 
pelo afastamento dele da 

Prefeitura por 120 dias. 
Ele afi rma que é vítima 
fake News. Na ocasião 

informou que solicitou a 
Polícia Federal que esteja 
no município nesta terça-
feira, 08 para fazer uma 

investigação contra os fake 
News que estão espalhando 

notícias falsas em relação ao 
afastamento dele.

ITAPEMIRIM
Geral

MORRE DONA 
VANDA

Piúma fi ca de luto mais 
uma vez. Faleceu na ma-
nhã desta segunda-feira, 
Vanda Abrahão Cecine 
Antônio, aos 91 de idade, 
após sofrer durante três 
nãos de Alzheimer, AVC e 
diabetes. Dona Vanda foi 
casada 70 anos com Jamil 
Antônio, carinhosamente 
chamado de Vovô Beijo.
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Acidente entre carreta e carro 
de passeio deixa uma vítima 
fatal em Iconha

U m a  p e s s o a 
morreu e duas fi-
caram feridas após 
uma colisão envol-
vendo um carro de 
passeio e uma car-
reta na tarde desta 
segunda-feira (7), 
em Iconha, no Sul 
do Estado. O aci-
dente aconteceu 
por volta das 17h 
no quilômetro 372 
da BR-101, senti-
do Cachoeiro de 
Itapemirim x Vitória. 

De acordo com o 
Centro de Controle 
Operacional (CCO) 
da concessionária 
ECO 101, o condutor 
do carro morreu no 
local. Duas pesso-
as que estavam no 
caminhão tiveram 
ferimentos leves. 
Foram acionadas 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e a 
perícia da Polícia 
Civil. Por conta do 
acidente, o sentido 
sul está interditado 
e o tráfego segue 
por desvio para 
o sentido norte e 
acostamento.

tribunaonline

Carro colidiu contra caminhão e pegou fogo; duas pessoas fi caram feridas
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Acidente entre carreta e carro 
de passeio deixa uma vítima 
fatal em Iconha
Carro colidiu contra caminhão e pegou fogo; duas pessoas fi caram feridas

Thiago Peçanha nega que foi 
afastado

O  p r e f e i t o  d e 
e m  e xe r c í c i o  d e 
I tapemir im, Thiago 
Lopes Peçanha ligou 
para a redação do 
Jornal Espírito Santo 
Notícias e afi rmou que 
não há nenhuma de-
cisão da Justiça que 
peça pelo afastamen-
to dele da Prefeitura 
por 120 dias. Ele afi r-
ma que é vítima fake 
News.

Thiago ainda disse 
que tudo não passa de 
boatos e que não exis-
te esta possibilidade e 
está tranquilo. 

Na ocasião infor-
mou que solicitou a 
Polícia Federal que 
esteja no município 
nesta terça-feira, 08 
para fazer uma inves-
tigação contra os fake 
News que estão espa-
lhando notícias falsas 
em relação ao afasta-
mento dele. Segundo 
o prefeito amanhã a 
polícia estará na cida-
de. Ele garantiu que 
tudo não passa de 
mentira para tentar 
desestrutura-lo.

“Caso o ofi cial de 
justiça ligue me pro-
curando pode passar 
meu número, que eu 
estou à disposição. 
Não há nenhuma de-

ele não desejasse 
isso. Fábio disse que 
estava também rece-
bendo diversas liga-
ções informando-o 
que o Thiago havia 
sido afastado, mas 
até as 16 h00 ele não 
havia sido notificado.

Os boatos rende-
ram à tarde toda e 
no início da noite, o 
prefeito, Thiago ligou 
a Reportagem dizendo 
que tudo é mentira 
e que ele aguarda 
a PF para investigar 
fakes nwes que estão 
propagando notícias 
mentirosas na cidade 
envolvendo o nome 

dele.  
  

FAKE NEWS
News signifi ca “no-

tícia”, não sabe? O 
significado de fake 
news é, portanto, “no-
tícia falsa”. Há, é cla-
ro, outras opções de 
tradução, tais como 
“notícia mentirosa”, 
“mentira (publicada 
na  imprensa  e /ou 
nas redes sociais)”, 
“invenção”, “falácia”, 
“calúnia” etc.

Te n h a  e s p e c i a l 
atenção ao fato de 
a palavra news estar 
no singular apesar 
de terminar em “S”. 

Você conhece a ex-
pressão. No news is 
good news? Ela quer 
dizer que se não há 
notícias, é sinal de 
que tudo vai  bem. 
Mais sobre o tema em 
“Gramática: Notícia“.

Observe como a 
expressão é usada 
em um texto jornalísti-
co, extraído do site da 
CNN:

• O n e  o f  t h e 
lessons of the 2016 
election should be that 
as citizens, we need all 
the help we can get to 
di� erentiate truth from 
fake news. (CNN)

• Uma das  l i -

Da Redação
cisão de afastamento, 
tudo está normal’, dis-
se Thiago. 

VILA EM 
POLVOROSA

A Vila de Itapemirim 
fi cou em polvorosa na 
tarde desta segunda-
-feira, 07 com os boa-
tos de que Thiago ha-
via sido afastado pelo 
Tribunal de Justiça 
do Espí r i to  Santo. 
Os boatos saíram de 
dentro do Fórum de 
Itapemirim, onde ocor-
ria uma audiência com 
o prefeito afastado 
Dr. Luciano Alves de 
Paiva – Pros. Luciano 
estava sendo ouvido 
em um processo que 
o investiga acusado 
de improbidade admi-
nistrativa.

A Reportagem re-
cebeu uma ligação de 
dentro do Fórum de 
um morador de Itaoca 
afi rmando que o Ofi cial 
de Justiça estava já de 
posse da notifi cação e 
iria para a Câmara de 
Vereadores notificar 
o presidente, Fábio 
do Santos Pereira, o 
Fábio Da Gata.

A  R e p o r t a g e m 
se dirigiu à Câmara 
e falou com o pre-
sidente, Fábio que 
disse está preparado 
para receber a noti-
ficação e assumir a 
Prefeitura,  embora 

Os boatos duraram à tarde toda desta segunda-feira, 07 em Itapemirim, de que Thiago havia 
sido afastado

ções que todos nós 
cidadãos podemos 
extrair da eleição de 
2016 é a necessidade 
de usarmos todos os 
recursos disponíveis 
para diferenciarmos a 
verdade das notícias 
falsas.

Outra expressão 
que também ganhou 
bastante destaque na 
imprensa por conta da 
eleição presidencial 
americana em 2016 
é post-truth, ou ain-
da, post-truth politics, 
cujas traduções são 
simples e diretas: “pós-
-verdade” e “política da 
pós-verdade”.

BOATOS?
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Evento resulta de ação pré-Bienal, que reuniu representantes do gênero em Cachoeiro em 2017

Bienal Rubem Braga terá encontro nacional de literatura fantástica

Uma das atrações 
da sétima edição da 
Bienal Rubem Braga, 
que a Secretaria de 
Cultura e Turismo 
de Cachoeiro de 
Itapemirim (Semcult) 
realiza neste mês, 
entre os dias 15 e 20, 
na Praça de Fátima, 
centro da cidade, 
será  o  Encont ro 
B r a s i l e i r o  d e 
Literatura Fantástica. 

M a r c a d o  p a r a 
o dia 19, o evento 

sença de dois dos 
maiores críticos de 
literatura fantástica 
do país: Artur Moraes 
(SP) e Diego Ribeiro 
(RJ),  administradores 
de infl uentes plata-
formas digitais de-
dicadas ao gênero, 
como o “Reino dos 
Livros”, maior grupo  
da América Latina, 
com mais de 56 mil 
membros. 

As atividades, que 
terão início às 8h30, 
vão se concentrar 
no auditório Newton 
Braga, que tem ca-
pacidade para 60 

pessoas. “O que é 
Fantasia? Tudo sobre 
o gênero que mais 
cresce no Brasil”, “A 
Jornada do Escritor 
Fantástico. Como pu-
blicar? Problemas e 
soluções” e “Mundos 
Fantásticos. Como 
escrever Fantasia” 
são os temas dos 
debates.

“Para quem gosta 
de literatura fantás-
tica, eu diria que as 
três mesas serão 
uma verdadeira aula, 
tanto para leitores, 
como para aspiran-
tes a escritores, uma 
vez que, ali, será 
esmiuçado todo o 
processo de produ-
ção do segmento”, 
adianta o autor ca-
choeirense Romulo 
Felippe, que é um 
dos curadores do 
encontro e lançou no 
ano passado o livro 
“O monge guerrei-
ro”, odisseia que se 
passa no século XIII.

De acordo com 
o subsecretário de 
Cultura e Turismo e 
curador da Bienal 
R u b e m  B r a g a , 
Lucimar Barros, esse 
evento resulta do I 
Encontro Capixaba 
d e  L i t e r a t u r a 
Fantást ica,  real i -
zado em 2017 em 
Cachoeiro,  como 
uma das ações de 
mobil ização para 
e s t a  e d i ç ã o  d a 

Assessoria de 
Comunicação

direcionado ao gê-
nero vai reunir 12 
autores. Seis de-
les são do Espírito 
Santo: Braga Junior, 
Elysanna Louzada, 
Romulo Perrone, 
Ta t i a n a  M a r e t o , 
Romulo Felippe e L. 
P. Faustini. Os ou-
tros seis, que virão 
do Rio de Janeiro, 
são Diogo Ramos, 
Leonardo Reis, João 
Paulo Silveira, André 
Regal ,  Ana Lúcia 
Merege e Gabriel 
Tennyson.

Além deles, o en-
contro terá a pre-

Bienal. 
“Foi uma iniciativa 

muito bem avaliada 
pelos autores con-
vidados e pelo pú-
blico, e isso garantiu 
um espaço na pro-
gramação da Bienal 
para esse segmento 
literário, que é um 
dos que mais cresce 
no país e que, para 
nós, tem uma impor-
tância ainda maior 
por ser a porta de 
entrada de muitos 
jovens no mundo da 
leitura. Teremos em 
Cachoeiro um time 
muito qualifi cado de 
autores e críticos lite-
rários para debater e 
difundir esse gênero 
literário”, avalia. 

Para participar do 
Encontro Brasileiro 
d e  L i t e r a t u r a 
Fantástica e de ou-
tras atividades da 
7ª  Bienal  Rubem 
Braga, é preciso fa-
zer inscrição pelo 
site bienalrubem-
braga.cachoeiro.
es.gov.br. Na página 
também é possível 
conferir toda a pro-
gramação da feira 
literária, que é intei-
ramente gratuita e 
conta com mesas-
-redondas com es-
critores e artistas 
de renome, ofi cinas 
culturais, atrações 
para o público infan-
til, shows e feira de 
livros.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DIA 19 DE MAIO (SÁBA-
DO) – AUDITÓRIO NEWTON 
BRAGA

8h30 - “O que é Fantasia? 
Tudo sobre o gênero que mais 
cresce no Brasil”

Participações: Diogo Ramos 
(RJ), Leonardo Reis (RJ), Braga 
Junior (ES) e Elysanna Louzada 
(ES)

Mediação: Artur Moraes 
(SP)

10h - “A Jornada do Escritor 
Fantástico. Como publicar? 

Problemas e soluções”
Participações: João Paulo 

Silveira (RJ), André Regal (RJ), 
Romulo Perrone (ES) e Tatiana 
Mareto (ES)

Mediação: Romulo Felippe 
(ES)

11h30 - “Mundos Fantásticos. 
Como escrever Fantasia”

Participações: Ana Lúcia 
Merege (RJ), Gabriel Tennyson 
(RJ), Romulo Felippe (ES) e L. P. 
Faustini (ES)

Mediação: Diego Ribeiro 
(RJ)

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO 

BRASILEIRO DE LITERATURA FANTÁSTICA
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Morre aos 91 anos dona Vanda 
de seu Beijo

 Piúma fica de 
luto mais uma vez. 
Faleceu na manhã 
desta segunda-
-feira, 07, Vanda 
Abrahão Cecine 
Anthônio, aos 91 de 
idade, após sofrer 
durante três nãos 
de Alzheimer, AVC 
e diabetes. Dona 
Vanda foi casada 
70 anos com Jamil 
Antônio, carinho-
samente chama-
do de Vovô Beijo. 
Teve 9 filhos, 32 
netos, 22 bisnetos 
e um tataraneto. 

De acordo com 
uma de suas filhas, 
Â m a r a  A n t ô n i o 
dona Vanda co-
nheceu seu Beijo 
em Vargem Alta, 
po i s  e l a  so f r i a 
de tuberculose e 
costumava passar 
dias em Vargem 
Alta pois lá o lo-
cal era mais frio e 
adepto a pessoas 
que sofriam dessa 
doença. Lá conhe-
ceu o pai dela e se 
apaixonaram.

Seu Beijo tra-
b a l h o u  m u i t o s 
anos vendendo 
peixe salgado em 
Vargem Alta mon-
tado a cavalo. Mas 
foi ele quem idea-
lizou o famoso Bar 
do Beijo, o primei-
ro em Piúma. 

Contou o neto 
Max City, que foi 
criado na casa da 
avó que o Bar era 

o  p ra to  es tava 
pronto no forno. 
O outro primo dele 
sabia que ela dei-
xava sempre um 
troado embaixo 
da toalha da mesa 
para ele comprar 
lanches.

Era apaixonada 
por flores, inclusi-
ve curou uma de-
pressão cuidando 

de violetas, de-
pois ela passou a 
plantar orquídeas.

“Mamãe era a 
rainha do lar, ca-
rinhosa, amorosa, 
conselheira, hu-
milde, acolhedora, 
apaziguava qual-
quer princípio de 
confl i to.  Se nós 
estivéssemos cer-
tos ela mandava 

que a gente pe-
disse desculpas. 
Era uma mãe, avó, 
bisavó,  esposa, 
amiga perfeita, vai 
deixar muitas sau-
dades nos nossos 
corações”, asse-
gurou amara que 
tem uma lan house 
onde funcionou o 
Bar do Beijo.

Convém ressal-

Da Redação
o point da cidade 
e muito famoso 
p e l o  q u i b e  d a 
avó, que era uma 
del íc ia ,  tanto o 
cru como o frito, 
a lém do  pe roá 
que ela prepara-
va aos fregueses. 
“Vovó era a pes-
soa mais maravi-
lhosa do mundo, 
dóc i l ,  amorosa , 
cuidadora, humil-
de, sensível, boa 
de alma e cora-
ção. Vovó e vovô 
me ensinaram a 
trabalhar, eu mo-
rei na casa deles 
a vida toda, fica 
um vaz io  enor -
me no peito, mas 
eu  se i  que  e la 
descansou’,  f r i -
sou o secretário 
de Turismo, May 
City, neto de dona 
Vanda. 

A casa do casal 
foi  a pr imeira a 
ter televisão em 
Piúma e a primei-
ra a ser constru-
ída com dois an-
dares, cuja obra 
r e a l i z a d a  p o r 
José Ferrei ra e 
Jamil Feres.

D o n a  Va n d a 
era  mu i to  bon-
dosa e gostava 
de acolher a to-
dos. Costumava 
c o m p r a r  t u d o 
das pessoas que 
passavam pelas 
ruas vendendo, 
para ajudar. Tinha 
um coração que 
não era dela. Max 
contou que quan-
do ele estudava 
chegava em casa 

tar que foi no Bar 
do Beijo que foi 
formado o Bloco 
do Mé, há mais de 
40 anos. No início 
tocavam Zacarias, 
Miguelzinho, 
Cláudio, Zezinho, 
J o e r v a l ,  L u i z 
Jacomele, Ulimar 
Vargas quem joga-
va talco nas pes-
soas. 

TRISTEZA

Arquivo

Dona Vanda e seu Beijo, eles foram casados durante 70 anos. Agora se 
encontraram para serem felizes eternamente

Evento resulta de ação pré-Bienal, que reuniu representantes do gênero em Cachoeiro em 2017

Bienal Rubem Braga terá encontro nacional de literatura fantástica
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Sucesso a Festa da Cultura 
Italiana

Mais uma vez a 
Festa da Polenta e 
da Cultura Italiana 
na Comunidade de 
Solidão, em Iconha 
foi um sucesso.  A 27ª 
Festa ocorreu neste 
fi m de semana e reu-
niu toda as famílias. 
Durante o evento di-
versas apresentações 
culturais, shows e cla-
ro a culinária italiana 

que o município de 
Iconha é mais de 80% 
de origem italiana, 
precisamos focar nes-
se resgate. Começou 
aqui na comunidade 
para a construção da 
Igreja Católica, agora 
fazemos a Festa da 
Cultura Italiana’, disse 
Toninho. 

O evento que tem 
o apoio da Prefeitura 
Municipal, teve bar-
raca Armazém, com 
fubá, linguiça e pro-
dutos da comunidade, 

cantina com porções 
de galinha e linguiça 
fritas, vinho e massas 
caseiras, e domingo 

um delicioso almoço 
típico italiano, com 
polenta, macarrão, 
galinha, linguiça, quei-

Da redação
chamou atenção pe-
las delícias dos pratos 
preparados. 

De acordo com 
um dos fundadores 
da Festa, Toninho 
Gobete a tradição 
não pode morrer e o 
evento é uma forma 
de resgatar. “São 27 
anos de festa, a cada 
ano que passa fica 
melhor. Nosso traba-
lho é em prol da cul-
tura. Nosso objetivo 
é incentivar a cultura 
italiana, lembrando 

Mais uma vez a comunidade de Solidão foi o local escolhido para centenas de famílias que 
prestigiaram a 27 Festa da Polenta e da Cultura Italiana

ICONHA
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jo e couve, tudo na 
companhia de apre-
sentações culturais e 
show’s. 

Luciana Maximo

A Festa da Cultura Italiana foi um sucesso em Solidão/ Iconha


