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PREJUÍZOS

As fortes chuvas que caíram na tarde desta terça-feira 
e madrugada desta quarta, 09 castigaram muito o sul do 
Estado. Em Iconha, o nível do rio em 4,0 metros o município 
registrou uma média de 150 mm de água nos pluviômetros 
espalhados pelo interior do município na faixa de 3 horas. 
Em Alfredo Chaves, os moradores do bairro Imigrantes 
acordaram com gritos da vizinhança que avisavam pelas 
ruas, os alagamentos de casas e ajuda aos desalojados. 
A intensa chuva em Cachoeiro que começou no meio da 
tarde e foi até a meia-noite, provocou deslizamentos, lama, 
alagamentos e, no bairro Novo Parque, a queda da parede de 
uma residência, sem feridos. Confi ra nas próximas páginas.
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Alfredo Chaves debaixo d’ água

Mais  uma vez 
Alfredo Chaves é 
castigado com fortes 
chuvas que inun-
dou parte da sede 
do município,  na 
madrugada desta 
terça-feira (09). Os 
moradores do bairro 

há pelo menos 12 
familias desalojadas 
e oito ruas alagadas 
devido as enxurra-
das bruscas.  

O  g i n á s i o  d e 
Esportes Municipal 
f o i  p r e p a r a d o 
para  receber  os 
desalojados, con-
forme orientação 
da Defesa Civil. A 
casa Casa Lar de 

idosos que fica no 
bairro Imigrantes, o 
mais afetado pelas 
aguas, está sendo 
monitorado cons-
tantemente. Já so-
bre as áreas rurais 
até o momento não 
há informações de 
quedas de pontes 
ou barreiras.   

A preocupação 
ainda continua, pois 

a chuva não para de 
cair e muitas pesso-
as já perderam tudo. 
No bairro Cajá, por 
exemplo, devido ao 
risco e deslizamen-
tos, a orientação da 
Defesa civil é que 
as famílias deixem 
as casas.

O  I n s t i t u t o 
Capixaba de Pes-
quisa, Assistência 

Assessoria de 
Comunicação

Imigrantes acorda-
ram com gritos da 
vizinhança que avi-
savam pelas ruas, 
os alagamentos de 
casas e ajuda aos 
desalojados. 

Conforme infor-
mações do coor-
denador da Defesa 
C i v i l  M u n i c i p a l , 
Aldinei Cardoso da 
Silva, até o momento 

Tristeza: inundações e famílias desalojadas em Alfredo Chaves

Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) alerta 
que as chuvas têm 
previsão de continu-
ar com pancadas for-
tes a qualquer hora 
do dia e da noite.

Em caso de emer-
gência,  a Defesa 
Civil Municipal deve 
ser acionada pelo 
t e l e f o n e :  ( 2 7 )  9 
8134-2415.

TRISTEZA

Assessoria de Comunicação

Mais uma vez o município de Alfredo Chaves sofre com as chuvas que caíram nesta última noite de terça-feira, 08 e 
madrugada do dia 09
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Chuva castiga Cachoeiro de 
Itapemirim

A intensa chuva 
em Cachoeiro nesta 
terça (8) - que come-
çou no meio da tarde 
e foi até a meia-noite 
- provocou desliza-
mentos, lama, alaga-
mentos e, no bairro 
Novo Parque, a queda 
da parede de uma re-
sidência, sem feridos.

A pluviosidade 
prevista para o dia 
era 30 milímetros, 
na média entre os 
bairros. Porém, na 
avenida Beira Rio, o 
índice chegou a 125, 
quatro vezes mais. 
Na região próxima à 
Safra, chegou a 130 
milímetros, e a média 

bre áreas que podem 
apresentar riscos. 
Basta ligar para 199 
ou para o celular de 

plantão das equipes: 
98814-3497.

Teve desmorona-
mento de pedra na 
rua Brahim Seder, no 
centro, e queda de 
muro na rua Anacleto 
Ramos, além de ca-
sos de infiltrações 
de água em residên-
cia, por exemplo, no 
Zumbi.

Nos distritos de 
Conduru e Soturno, 
foram registrados 
caso de erosão e 
queda de barranco. 
No bairro Aquidaban, 
a lama invadiu o cru-
zamento entre as ruas 
Samuel Levy e Alziro 
Viana, e a passagem 
de veículos ficou 
impedida durante 
parte da manhã. Os 
agentes de trânsito 
da prefeitura orien-
taram motoristas no 
trecho, e a Secretaria 
de Serviços Urbanos 
cuidou da limpeza.

Os pontos mais 

críticos com lama 
foram o da Samuel 
Levy e da aveni-
da Mauro Miranda 
Madureira, entre os 
bairros Coramara e 
Elpídio Volpini (Valão). 
De cada um desses 
dois trechos, foi reti-
rada terra equivalente 
a seis caminhões. A 
prefeitura desenvolve 
projeto de obra no 
Coramara para dimi-
nuir a incidência de 
lama na área. Outro 
ponto crítico fica na 
rua José Lorenzo 
Solino, onde passava 
linha do trem no bairro 
Amaral.

“Nossas equipes 
monitoram desde 
terça os locais mais 
afetados pela chuva 
e, pela manhã, o tra-
balho de limpeza per-
correu diversos bair-
ros. O monitoramento 
seguiu orientação do 
prefeito Victor Coelho 
e foi muito importan-

Assessoria de 
Comunicação

no município foi de 74.
“Os problemas 

mais frequentes com 
chuva aqui no muni-
cípio são os gerados 
pelo tempo maior de 
chuva, e, nesta terça-
-feira, choveu por lon-
go período. Apesar de 
o rio Itapemirim não 
ter subido, tivemos 
uma situação atípica, 
e a expectativa é de 
que as ocorrências 
continuem chegando 
até, pelo menos o 
início da noite desta 
quarta-feira”, expli-
cou o coordenador 
local da Defesa Civil, 
F ranc isco Inác io 
Daroz.

Daroz convoca os 
moradores a ajudar 
no que for possível 
com informações, so-

Áreas em Cachoeiro receberam quatro vezes mais chuva que o previsto

te para mensurar os 
impactos e traçar 
estratégias de emer-
gência”, ressaltou o 
secretário municipal 
de Serviços Urbanos, 
Paulo Miranda.

Número de ocor-
rências registradas 
até o meio-dia de 
quarta:

Residência em ris-
co: 14 - Novo Parque, 
Zumbi, Amaral, Alto 
Amarelo, Recanto, 
Aquidaban, Baiminas, 
Basileia e Vila Rica. 

Talude em risco: 8 
- São Geraldo, Nossa 
Senhora Aparecida, 
Amarelo, Agostinho 
Simonato, Coronel 
Borges ,  Amara l , 
Gilberto Machado e 
Arariguaba. 

Muro em risco: 2 
– Ferroviários e São 
Luiz Gonzaga. 

Risco em área pú-
blica: 2 – Aquidaban 
e Centro.

CACHOEIRO

Assessoria de Comunicação

No bairro Aquidaban, equipes de Serviços Urbanos atuaram em retirada de lama 
na rua Samuel Levy



Enchente alaga ruas de Iconha e provoca estragos no interior
internautas
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ICONHA

Enchente alaga as ruas de Iconha de novo

O município de 
Iconha, foi atingido 
por uma forte chuva 
na noite desta terça-
-feira (08) deixando 
as principais ruas da 
cidade e comunida-
des rurais comple-
tamente alagadas. 
Também foram re-
gistradas diversas 
quedas de barreiras 
nas localidades de 
Pedra Lisa Alta e 
Baixa deixando as 
comunidades sem 
acesso. 

A coordenadora 
da Defesa Civil do 
município, Nelsani 
Maria Rigo, expli-

um levantamento 
pela força tarefa no 
que se dizem as ví-
timas, danos e pre-
juízos incididos por 
todo o território de 
Iconha, informando 
que diversas famí-
lias foram vitimadas 
pelas enxurradas. 
Há famílias que ti-
veram casas com 
mais de 1 metro de 
água dentro das 
residências sendo 
que essas saíram de 
suas casas.

Em laudo social, 
foi apurado que 
entre as principais 
causas e danos 
estão residências 
alagadas, famílias 
que perderam seus 
pertences e famílias 

que fi caram ilhadas. 
Essas famílias es-
tão localizadas no 
centro da cidade, 
Bom Destino, e 
nas as comunida-
des de Pedra Lisa 
Alta e Pedra Lisa 
Baixa. Conforme 
informado pela 
Secretaria Municipal 
de Assistência e 
Desenvolvimento 
Social, a adminis-

Da Redação 
cou que recebeu as 
primeiras ligações 
de moradores às 
9h. “Às 10h, a forte 
chuva que caiu nas 
cabeceiras do mu-
nicípio começou a 
elevar o Rio Iconha 
em 4 metros o que 
veio a transbordar e 
atingir casas”, disse. 

Considerando as 
fortes chuvas que se 
abateram sobre o 
município elevando 
o nível do rio em 4,0 
metros o município 
registrou uma média 
de 150 mm de água 
nos pluviômetros 
espalhados pelo in-
terior do município 
na faixa de 3 horas. 
Neste sentido, a ad-
ministração realizou 

tração está finali-
zando os cadastros 
nomes de famílias 
atingidas para o 
programa social de 
Cadastro Único a 
fi m de atualizar da-
dos e diagnósticos 
das mesmas.

Também foram 
apurados danos 
significativos nas 
estradas rurais do 
município além do 

comprometimen-
to de uma ponte 
deixando a comu-
nidade de Pedra 
Lisa Alta e Pedra 
Lisa Baixa inaces-
síveis. A Secretaria 
de Agricultura disse 
que já está provi-
denciando acessos 
e planejando pon-
tes provisórias para 
os moradores das 
comunidades atin-

gidas.
A Secretaria de 

Educação registrou 
a entrada da enxur-
rada na Pré-Escola 
Astéria Siqueira 
Miranda, localizada 
no centro da Cidade 
e Escola Marcelino 
Biancardi, na Ilha do 
Coco por isso as au-
las nesta quarta-feira, 
09 foram suspensas.

Na Zona Rural 

do Município, di-
versas barreiras 
obstruíram estradas 
vicinais e de pro-
priedades, estando 
essas sendo remo-
vidas face aos tra-
balhos da Secretaria 
de Agricultura e 
Secretaria de Obras.

A Secretaria de 
Obras já iniciou a 
operação da lim-
peza das ruas da 

cidade. Em suma, 
informamos ainda 
que outros cálculos 
estão sendo apura-
dos a fi m de emitir 
fi delidade nas infor-
mações e precisão 
na realidade do ce-
nário atingido.

Para mais infor-
mações: Assessoria 
de Comunicação – 
(28) 3537-1744/ (28) 
99909-0102.
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Kennedy X Atílio nas 4ªs de fi nais

O  t i m e  d e 
Presidente Kennedy 
enfrentará neste 
sábado (12) o Atílio 
V i v á c q u a  p e l a s 
quartas de final do 
Campeonato Rural 
de Futebol Amador 
do Espírito Santo. 
Este é o segundo e 
decisivo jogo, já que 
no sábado anterior 
as equipes empata-
ram em 0 a 0.

A equipe kenne-
dense precisa ven-
cer para se classifi car 
para a próxima fase. 
Se houver empate 
sem gols a partida 
será decidida nos 
pênaltis, no caso de 
empate com gols a 
vantagem é da equi-

amadores, acima de 
18 anos e com com-
provante de residên-
cia ou título de eleitor 
no município podem 

ser inscritos.
Ao todo, 64 sele-

ções municipais de 
todo o estado do 
Espírito Santo inicia-

ram na competição, 
que foi separada em 
chaves norte e sul, 
divididas em oito re-
giões com confron-

Assessoria de 
Comunicação

pe atiliense.
Se a seleção ken-

nedense avançar, irá 
enfrentar na próxima 
fase a seleção de 
São José do Calçado 
ou Guaçuí.

A partida deste 
sábado terá início 
às 14h no Estádio 
Zezão(estádio da 
Sede). A entrada é 
franca.

 
CAMPEONATO 

RURAL 
O torneio é re-

gionalizado e dis-
putado em sistema 
de mata-mata.  A 
decisão do terceiro 
lugar e a fi nal serão 
realizadas no Estádio 
Kléber Andrade, em 
Cariacica, no dia 16 
de junho. O regu-
lamento afi rma que 
apenas os jogadores 

Presidente Kennedy enfrenta o Atílio Vivacqua nas quartas de fi nal do Campeonato Rural do 
Espírito Santo

tos regionalizados, 
e os campeões da 
chave Norte e da 
chave Sul fazem a 
grande fi nal estadual.

ESPORTE

Assessoria de Comunicação

A seleção de Kennedy enfrenta Atílio Viváqua nas quartas de fi nais, sábado

01- Rodrigo Vieira dos Santos
02- Lazaro dos Santos Oliveira
03- José Augusto Barreto da Silva
04- Mauro Vagner Quinta Moreira
05- Wanderson Batista Barreto
06- Liomires de Azevedo Elias Gomes
07- Fernando Grilo Rainha
08- Geferson Conceição Teixeira 
09- Carlos Henrique Bandeira de Lima
10- Gustavo Mercado Batalha 
11- Claudia da Cunha Lima Junior 

12- Warlei da Silva Sampaio 
13- Isaque da Silva Valente
14- Ozeias da Silva Valente
15- Evilásio Mussy Caetano Júnior
16- Jander de Lima Costa
17- Carlos Augusto Pacheco Ramos 
18- Gerlan Azevedo dos Santos
19- Welyton Nunes Martins 
20- Jhonatan Francisco da Silva
21- Maxmillien Gregorio da Silva Feliciano
22- Diego Fernandes das Neves 

Confi ra a lista dos atletas inscritos na competição:



tos regionalizados, 
e os campeões da 
chave Norte e da 
chave Sul fazem a 
grande fi nal estadual.

Chineses querem investir em Kennedy

Representantes de 
empresas da China es-
tiveram em Presidente 
Kennedy, na tarde des-
ta terça-feira (8), para 
uma reunião com o 
secretário municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico da prefei-
tura, Josélio Altoé, e o 
vereador Daniel Cocki 
Gomes. Em pauta: in-
vestimentos na região.

elétricos”, comentou 
Josélio Altoé.

Durante a reunião, o 
representante do grupo 

disse que a possibilida-
de do Porto Central tem 
animado os investido-
res chineses. Para o se-
cretário Josélio Altoé, o 
momento é de aprovei-
tar as oportunidades. “O 
Porto é cada vez mais 
uma possibilidade real. 
Mas, além disso, temos 
o Fundesul Presidente 
Kennedy, que vai abrir 
linha de crédito de R$ 
50 milhões para ampliar 
ou quem quiser abrir 
um novo negócio no 
nosso território. Ou seja, 
temos área, incentivo 

Assessoria de 
Comunicação

Segundo o secretá-
rio municipal, o grupo 
manifestou interesse 
em instalar empresas 
de diversos setores em 
Presidente Kennedy. 
“Eles vieram conhecer 
um pouco da nossa 
infraestrutura e fi caram 
impressionados com 
o que encontraram. 
A intenção, segundo 
eles, é apresentar para 
a China as vantagens 
em investir em nosso 
município. São diversas 
áreas, desde metal/
mecânica, até carros 

Representantes de empresas chinesas manifestam interesse em investir em Presidente Kennedy

fi scal e um aporte de 
recursos como atrativos 
de novos empreendi-
mentos”, acrescentou 
Josélio.

E fi nalizou: “a pre-
feitura tem investido 
em in f raes t ru tura , 
como asfaltamento 
das rodovias de aces-
so ao nosso município, 
mas também em qua-
lificação profissional, 
com cursos técnicos 
em parceria com o 
Sistema S e bolsas de 
estudos nas faculda-
des da nossa região”.

PRESIDENTE KENNEDY

Assessoria de Comunicação

Representantes de empresas da 
China estiveram em Presidente 
Kennedy, eles se interessam em 
investir na cidade
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A BIENAL É DE TODOS 
É com muita euforia 

que esperamos pela 7ª 
Bienal Rubem Braga, 
um evento literário de 
tamanha grandiosidade, 
que coloca Cachoeiro 
no mapa literário capi-
xaba, sendo referência 
estadual. O que espe-
rar de uma Bienal em 
Cachoeiro? Eu, como 
professor de Língua 
Portuguesa, espero ver 
a presença de inúmeras 
pessoas na Praça de 
Fátima, principalmente, 
os não leitores afi nal o 
grande objetivo de uma 
bienal de livros é mos-
trar a importância dos 
livros em nossas vidas. 
É claro, que a maioria 
não gosta de ler, escuto 
isso sempre! Fazer com 
que esses não leitores 
se aproximem dos livros 
é um desafi o, mas para 
isso temos inúmeras for-
mas de tornar o evento 
atrativo, seja por meio 

das atrações ou pelo pro-
gramação do evento. Nem 
sempre um famoso é um 
convidado melhor que um 
desconhecido local, preci-
samos valorizar o nosso – e 
graças os deuses literários 
isso tem acontecido. 

 É preciso, que os 
próprios professores, esti-
mulem os alunos a partici-
pem das ofi cinas e mesa 
redondas. Porém, muitos 
dos professores nem se-
quer se interessam pelo 
evento; por falta de interes-
se ou ignorância gratuita. 
Uma lástima porque esses 
que deveriam arrebanhar 
inúmeros alunos com a 
intenção de mostrar aos 
adolescentes não leitores, 
o quanto a leitura é trans-
formadora e prazerosa. Se 
nem mesmo os professores 
se interessam, como os 
alunos irão querer parti-
cipar do evento? Tenho 
ranço desses prepotentes 
literários. 

 Olhando como blo-
gueiro, fi co extremamente 
feliz com o nível de estru-
tura que os eventos veem 
proporcionando para os 
cachoeirenses nos últimos 
anos. É claro, que eu não 
vou para Bienal comprar 
livro, afi nal à maioria dos 
estandes possuem valor 
de livraria comercial e não 
suavizam no preço do livro. 
Não me julguem! Bienal 
serve como garimpo para 
achar um lançamento, reen-
contrar aquele livro antigo 
que você leu há décadas 
ou até mesmo achar livro 
em promoção – logicamen-
te, no último dia de evento. 
Se formos levar em conta 
que Cachoeiro só tem uma 
livraria (ofi cial) e que essa 
cobra preços exorbitantes, 
os livros da bienal estão à 
preço de Sebo.

 Falando em Sebo, 
uma pena Cachoeiro não 
ter um, eu mesmo já tive 
vontade de abrir um “ne-

ARTIGO

Por Ronald Onhas

gócio literário”, mas infe-
lizmente em tempos de 
redes sociais a literatura é 
cada vez menos consumi-
da. Falando nisso, é uma 
lamúria os organizadores 
das bienais não utilizarem 
a tecnológica a seu favor. 
Cachoeiro possui vários 
youtubers, sabiam? O por-
quê de não utilizar a voz 
desses profissionais da 
internet para disseminar 
um pouco de cultura por aí? 
Acredito que o incentivo a 
leitura pode vir de diversas 
formas desde os canais 
no youtube até os perfis 
no instagram. O problema 
não está nos jovens que 
odeiam ler, está na maneira 
de como é propagado “a 
coisa”. 

 A bienal é de todos: 
homens e mulheres; jovens 
e idosos; héteros e gays; 
pobres e ricos – todos são 
ilustres convidados dessa 
festa literária tão bacana. 
Conhecer autores, ouvir 
relatos, aprender técnicas 
de escrita, assistir peças 
de teatro é tudo catártico, 
nos resignifi ca como seres 
humanos. O saber literário 
não deve ser elitizado; 
tomado por uma seleta 
merda de dominadores, 
a literatura precisa ser do 
povo, subir os morros, en-
trar nos presídios, perpas-
sar por hospitais e asilos. 
Afi nal, literatura é vida, nem 
só de pão vive o homem, 
mas também de dignidade 
cultural. 


