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PM APREENDE 
CRACK E 
MACONHA

EM CANA

Os casais, Janayna Guarnier da Silva, 40 anos e 
Lara Vieira Coutinho, 20 anos, namoradas e Rhayane 
Florindo Evangelista, 23 anos, e Mayara Silva Pereira, 

18 anos, também companheiras foram presas na 
tarde desta quinta-feira,10, acusadas de tráfi co de 

drogas em Piúma e Itapemirim. Com elas mais de 750 
pinos para embalagem de cocaína, droga embalada 

pronta para consumo, balança de precisão, uma pedra 
de pó pesando 16 gramas e material para misturar a 

droga. As prisões ocorreram após investigação da PC 
e mandado de busca, apreensão e prisão. As quatro 

estão no CDP em Cachoeiro de Itapemirim.

Na manhã desta quinta-feira (10), em 
ação conjunta com a Polícia Civil, policiais 
militares da 10ª Cia Independente realiza-
ram apreensão de uma sacola contendo 
103 (cento e três) pedras de crack e 79 
(setenta e nove) buchas de maconha com 
um adolescente EM Alfredo Chaves.
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Crack e maconha é apreendida 
pela PM

Na manhã desta quinta-
-feira (10), em ação con-
junta com a Polícia Civil, 
policiais militares da 10ª Cia 
Independente realizaram 
apreensão de entorpecen-
tes no município de Alfredo 
Chaves. Um menor de ida-
de foi apreendido.

As guarnições prosse-
guiram ao “Morro da Divisa” 
para o cumprimento de 

encontrada uma sacola 
contendo 103 (cento e três) 
pedras de crack e 79 (se-
tenta e nove) buchas de 
maconha, que estavam no 
quarto do menor.

Os entorpecentes e o 
menor apreendido foram 
encaminhados à Delegacia 
de Polícia Civil para o regis-
tro dos fatos e providências 
cabíveis.

mandado de busca e apre-
ensão domiciliar. Ao che-
garem ao local, o menor de 
idade requerido avistou as 
viaturas e se evadiu pulan-
do vários muros. Foi monta-
do um cerco no quarteirão e 
o menor foi apreendido no 
quintal de uma das casas 
que fi ca próximo à residên-
cia onde mora.

Durante as buscas foi 

Polícia Militar apreende entorpecentes em ação conjunta no município de Alfredo Chaves

HAJA CACHIMBO

PM

PM aprende 1103 pedras de crack no 
Morro da Divisa em Alfredo Chaves 

Na tarde desta ter-
ça-feira (08), policiais 
militares da 10ª Cia 
Independente recupe-
raram uma motocicleta 
com restrição de furta/
roubo na zona rural do 

município de Iconha.
Em patrulhamento 

realizado durante as ati-
vidades da Operação 
Safra na comunidade de 
Monte Belo, uma guarni-
ção da Polícia Militar avis-

tou uma motocicleta sem 
placa, estacionada às 
margens da estrada que 
dá acesso à comunidade 
de Pedra Lisa Baixa. Ao 
procederem com a verifi -
cação do chassi junto ao 

Copom, foi constatado 
que o veículo possuía 
restrição de furto/roubo.

Dil igências foram 
realizadas pela região, 
porém, não foi possível 
localizar nenhum sus-

peito.
O veículo foi encami-

nhado à Delegacia de 
Polícia Civil do município 
para o registro da ocor-
rência e providências 
cabíveis.

PM recupera moto na Operação Safra
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Elas foram em cana com pó

Os casais, Janayna 
Guarnier da Silva, 40 
anos e Mayara Silva 
Pereira, 18 anos, namora-
das e Rhayane Florindo 
Evangelista, 23 anos, 
e Lara Vieira Coutinho, 
20 anos, também com-
panheiras foram presas 
na tarde desta quinta-
-feira,10, acusadas de 
tráfico de drogas em 
Piúma e Itapemirim.

Rhayane e Mayara 
foram detidas em Itaoca/
Itapemirim, onde resi-

da Praia de Piúma e em 
Itaoca e Janaína foram 
detidas após mandado 
de busca e apreensão. 
Na casa da quadrilha 
haviam mais de 750 
pinos para embalagem 
de cocaína, alguns deles 
já cheios e prontos para 
comercialização, além 
de materiais como ácido 
bórico e outros para 
misturar da droga. Foi 
encontrado ainda duas 
balanças de precisão e 
uma pedra de cocaína 
pura, pesando cerca de 
16 gramas que, segundo 
um dos policiais que 
participou da operação 
depois de misturada 

pode render até 300 
pinos que são comer-
cializados por R$50.00.

As namoradas de 
Janayna e Rhayane es-
tavam nos locais na hora 
da busca e apreensão, 
porém, ambas também 
são acusadas de trafi car, 
foi o que a investigação 
apontou. Além da co-
caína apreendida, a PC 
apreendeu também dois 
notebooks e diversos 
materiais usados para 
mistura da cocaína.

As meninas atuavam 
no litoral com a venda 
de cocaína, segundo 
aponta o delegado 
David após investiga-
-las e solicitar a justiça 
o mandado de busca, 
apreensão e prisão.

Embora Rhayane 
tentasse assumir toda a 
culpa na hora da prisão, 
fi cou evidente que todas 
participavam do negócio 
escuso e por isso, fo-
ram em cana, passaram 
por exame de corpo e 
delito e foram encami-
nhadas a ala feminina 
do Centro de Detenção 
Provisória de Cachoeiro 
de Itapemirim, onde fi -
carão à disposição da 
justiça. 

Da Redação
dem, Janayna e Lara, 
na Rua Guaçuí, centro 
de Piúma. As prisões 
ocorreram após uma 
investigação minuciosa, 
inclusive com escuta te-
lefônica. As namoradas 
atuavam em Itapemirim 
e Piúma, com um inten-
so tráfico de cocaína, 
segundo apontou a in-
vestigação comandada 
pelo delegado titular de 
Piúma, David de Santana 
Gomes.

De acordo com infor-
mações da Polícia Civil 
– PC, Rhayane que já 
foi proprietária do Planet 
Music Bar – Choperia 
e Lanchonete, no fi nal 

Dois casais de namoradas presas acusadas de tráfi co de cocaína em Piúma e Itapemirim, 
a quadrilha foi investigada pela Polícia Civil que a prendeu após mandado de busca, 
apreensão e prisão

NA CADEIA

PC / Arquivo pessoal

Rhayane e Lara, Janayana e Mayara 
os casais são acusados de tráfi co de 
cocaína  em Piúma e Itapemirim
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Prefeito entrega leite a 
população

Com a presença 
maciça da população, 
deputados estadu-
ais, representantes 
do comércio e produ-
tores rurais a Escola 
Municipal de Ensino 
Fundamental Narciso 
Araújo fi cou pequena. 
O prefeito em exercício 
de Itapemirim, Thiago 
Lopes Peçanha entre-
gou os primeiros litros 
de leite do Programa 
Leite é Vida.

O evento, que con-
tou com apresenta-
ções culturais de alu-
nos da rede municipal 
de ensino, marcou a 
entrega simbólica do 
leite pasteurizado e 
enriquecido que será 
distribuído para mais 
de 3 mil alunos do 

Entrega dos primeiros leites do Programa Leite é Vida é marcada por muita emoção

POLÍTICA

As inscrições terminam nesta sexta-feira, 11, para III Edição do Concurso de Poesias Mamãe Minha Inspiração é Você, uma promoção do Jornal Espírito Santo Notícias

Estudantes ganharão 10 prêmios no Concurso de Poesias

A II I  edição do 
Concurso de po-
e s i a s :  M A M Ã E , 
MINHA INSPIRAÇÃO 
É VOCÊ está aguar-
dando as inscrições 
dos alunos até sex-
ta-feira, 11 de maio. 
As inscrições abri-
ram no último dia 
03.

Estudantes  do 
Ensino Fundamental 

Até o momento 
só chegaram po-
esias dos alunos 
da Escola Municipal 
Céu Azul  P iúma, 
l e m b r a n d o  q u e 
A l f redo  Chaves , 
Anchieta, Itapemirim, 
Presidente Kennedy, 
C a c h o e i r o  d e 
Itapemirim, Iconha 
e Marataízes foram 
contactados para 
p a r t i c i p a r e m  d o 
Concurso de Poesias 
M a m ã e  M i n h a 
Inspiração é Você.

ser postadas na rede 
social da EDITORA 
DO JORNAL NEM NA 
PÁGINA DO JORNAL, 
antes de enviadas ao 
e-mail do jornal, para 
que a banca anali-
se. Só após análise, 
essas poesias serão 
postadas para ava-
liação geral, sendo a 
mais curtida, a vence-
dora do 1º lugar).

Cada autor poderá 
concorrer com até 
02 (duas) poesias, 
inéditas, e em língua 
portuguesa. A publi-
cação em blogs na 
Internet não invalida 
o ineditismo, porém a 
publicação em livros, 
jornais e ou antologias 
quaisquer, bem como, 
a inscrição simultânea 
em outro concurso 
similar, invalidam a 
inscrição.

O tema das poe-
sias é alusivo ao dia 
das mães: MAMÃE 
MINHA INSPIRAÇÃO 
É VOCÊ!

Va le  ressa l ta r 
que uma Comissão 
Julgadora, constituída 
por 5 (Cinco) profes-
sores formados em 
Letras, selecionará 

Da Redação
e  M é d i o  p o d e m 
participar, é só não 
perder o tempo. Os 
prêmios serão en-
tregues no mês das 
mães, juntamente 
com os certifi cados 
dos 10º classifica-
dos. 

Quando foi lan-
çado o Concurso 
o jornal  i r ia  pre-
miar apenas cinco 
vencedores,  mas 
os patrocinadores 
chegaram junto e 
agora são 10. 

De acordo com 
a idealizadora do 
Concurso, a jornalista 
Luciana Maximo, que 
também é professora 
de Língua Portuguesa 
no ano passado a I 
e a II Edição foram 
um sucesso. Mais de 
400 poesias foram 
enviadas ao jornal e 
os vencedores foram 
de vários municípios 
diferentes. 

Para participar é 
fácil, mas tem de ter 
atenção, pois, a poe-
sia não pode fugir do 
tema: MAMÃE, cada 
poesia deve ter no 
máximo quatro estro-
fes e quatro versos. 
Clichês e chavões 
desclassificarão os 
textos.

As inscrições es-
tarão abertas entre 
03 e 11 de maio e, 
os textos devem ser 
enviados para o e-
-mail espiritosantono-
ticias@gmail.com até 
o dia 12. Poderão par-
ticipar estudantes do 
Ensino Fundamental 
e Médio de qualquer 
município onde o par-
ticipante seja leitor do 
jornal. (Não devem 

os 10 (dez) melhores 
trabalhos.

Os direitos auto-
rais dos textos são 
de propriedade de 
seus autores.  Ao en-
viar sua inscrição para 
esse concurso, os 
autores concordam 
expressamente com 
a publicação e divul-
gação das poesias 
inscritas em qualquer 
mídia, gratuitamente, 
sem prejuízo de seus 
direitos autorais.

O envio da (s) po-
esia (s) ao concurso 
signifi ca inteira e com-
pleta concordância, 
por parte dos con-
correntes, com este 
Regulamento. Casos 
omissos serão resol-
vidos pela Comissão 
O r g a n i z a d o r a  e 
Julgadora. As deci-
sões são irrecorríveis.

INSCRIÇÕES
Para inscrever-se 

gratuitamente, o au-
tor deverá enviar os 
dados para o jornal 
juntamente com o seu 
texto. O texto deve 
conter: Nome comple-
to, data de nascimen-
to, endereço (Rua, 

Número, Cidade, CEP, 
Telefone, E-mail). Se a 
poesia foi publicada 
em blog na Internet, 
informar o nome do 
blog e Título (s) da(s) 
poesia(s). Nome da 
Escola, Série e nome 
do professor orien-
tador.

Anexar no e-mail a 
poesia. O participante 
deverá enviar o texto 
através do e-mail do 
jornal, texto no Word, 
fonte 12 times.

A poesia pode ser 
em prosa, ou em ver-
so, se for em verso, 
o máximo são três 
estrofes de quatro 
versos, se o texto for 
em prosa, não deve 
exceder 10 linhas do 
Word.

Os participantes 
receberão comuni-
cado, por e-mail, da 
confirmação de sua 
inscrição. Havendo 
necessidade serão 
solicitados a corrigir 
eventuais irregulari-
dades. Caso o parti-
cipante não possua 
e-mail, ele deverá, por 
sua iniciativa, confi r-
mar se sua inscrição 
ocorreu efetivamente.

1º Lugar um outdoor com a foto do fi lho (a) e mãe e a 

poesia – Taylor Produções

2º Um liquidifi cador – Paganini Moveis

3º lugar – Óculos de Sol Atitude – ótica Dinâmica

4º lugar – Um quite da Natura – Az Empório Piúma

5º Lugar – Um almoço no Restaurante Dona Norma - 

Dona Norma

6º Um almoço no Restaurante Palace – Restaurante 

Palace

7º Lugar – Duas cortesias no Cine Ritz – Cine Ritz

8º Lugar - Uma cesta de café da manhã - Padaria da 

Família 

9º Lugar - Um botox capilar e um corte com escova - 

Salão Pink Stone

10º Lugar – Uma porção deliciosa mista – Os 

Gonzagas

Taylor Produções
Paganini Moveis
Ótica Dinâmica
AZ Empório Piúma
Restaurante Dona Norma
Restaurante Palace

Cine Ritz Piúma
 Padaria da Família 
Salão Pink Stone
Os Gonzagas Pizzaria e 
Petiscaria
esnoticias31
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Prefeito entrega leite a 
população

Com a presença 
maciça da população, 
deputados estadu-
ais, representantes 
do comércio e produ-
tores rurais a Escola 
Municipal de Ensino 
Fundamental Narciso 
Araújo fi cou pequena. 
O prefeito em exercício 
de Itapemirim, Thiago 
Lopes Peçanha entre-
gou os primeiros litros 
de leite do Programa 
Leite é Vida.

O evento, que con-
tou com apresenta-
ções culturais de alu-
nos da rede municipal 
de ensino, marcou a 
entrega simbólica do 
leite pasteurizado e 
enriquecido que será 
distribuído para mais 
de 3 mil alunos do 

Os Deputados 
Nunes (PT) e Janete 
de Sá (PMN) também 
discursaram favorá-
veis a ampliação do 
programa que, nas 
palavras da Deputada 
Janete, é irretocável. 
Por suas vertentes 
econômicas, ambien-
tas, educacionais e 
sociais o Programa 

merece ser reconhe-
cido em todo país, afi r-
mou. Janete defendeu 
ainda a estabilidade 
política de Itapemirim. 
“Em vez de fi car dan-
do ouvidos a futricas, o 
prefeito esta aqui tra-
balhando! Lutando por 
um sonho belíssimo 
que vai mudar a vida 
de muita gente e o 

futuro destas crianças”, 
fi nalizou.

Nunes por sua 
vez, relembrou o 
idealizador do pro-
jeto, o ex Secretário 
de Gerência Geral 
de Itapemirim, José 
Mauro Sales, assassi-
nado no ano passado. 
Conhecido por seu 
histórico aguerrido por 
lutas e justiça social, 
Zé Mauro, como era 
chamado, dividiu mui-
to sobre este projeto 
com o deputado, lem-
brou.

Finalizando a so-
lenidade, o prefei-
to do município, Dr. 
Thiago, visivelmente 
emocionado, iniciou 
sua fala com um bre-
ve histórico deste 
programa. Lembrou 
a todos como ele e 
José Mauro começa-
ram a planejar esta 

Por: Pedro Paulo 
Biccas

município. Com fre-
ezers próprios para 
o armazenamento 
em cada uma das 52 
escolas, o leite será 
entregue diariamente, 
bem como recolhidas 
as embalagens para 
reciclagem.

Presente no even-
to, o gerente comer-
cial da Selita, Euclésio 
Bragança, destacou 
a parceria com o 
município, inédita no 
país, como forma de 
incentivo ao pequeno 
produtor e combate a 
desnutrição. Euclésio 
destacou ainda a qua-
lidade do leite que é 
pasteurizado, enrique-
cido e polivitaminado, 
de modo que outros 
municípios já entra-
ram em contato com 
a Selita para estuda-
rem a implantação do 
projeto.

Entrega dos primeiros leites do Programa Leite é Vida é marcada por muita emoção

POLÍTICA

O prefeito Thiago Peçanha entregou 
os primeiros litros de leite do 
programa Leite é Vida 

As inscrições terminam nesta sexta-feira, 11, para III Edição do Concurso de Poesias Mamãe Minha Inspiração é Você, uma promoção do Jornal Espírito Santo Notícias

Estudantes ganharão 10 prêmios no Concurso de Poesias

realização, há época 
ainda na Assembleia 
Legislativa, como 
assessor do deputa-
do estadual Marcos 
Mansur (PSDB). Thiago 
mal conseguia segurar 
as lágrimas ao iniciar a 
entrega dos leites para 
as crianças, alimentan-
do também o sonho 
de cada uma delas. 
“Quando você per-
gunta a uma criança o 
que ela vai ser quando 
crescer poucas dizem 
que querem ser pre-
feitas. Eu sou filho 
de pescador, minha 
família é pobre. Eu 
estudei, me formei 
médico e voltei para 
minha cidade. Hoje 
eu sou prefeito e 
este lugar vai ser de 
algum de vocês que 
estão recebendo o 
leite hoje” disse o 
prefeito.

Assessoria de Comunicação

Número, Cidade, CEP, 
Telefone, E-mail). Se a 
poesia foi publicada 
em blog na Internet, 
informar o nome do 
blog e Título (s) da(s) 
poesia(s). Nome da 
Escola, Série e nome 
do professor orien-
tador.

Anexar no e-mail a 
poesia. O participante 
deverá enviar o texto 
através do e-mail do 
jornal, texto no Word, 
fonte 12 times.

A poesia pode ser 
em prosa, ou em ver-
so, se for em verso, 
o máximo são três 
estrofes de quatro 
versos, se o texto for 
em prosa, não deve 
exceder 10 linhas do 
Word.

Os participantes 
receberão comuni-
cado, por e-mail, da 
confirmação de sua 
inscrição. Havendo 
necessidade serão 
solicitados a corrigir 
eventuais irregulari-
dades. Caso o parti-
cipante não possua 
e-mail, ele deverá, por 
sua iniciativa, confi r-
mar se sua inscrição 
ocorreu efetivamente.
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Escritores de Cachoeiro vão 
lançar livros na Bienal Rubem Braga

A 7ª Bienal Rubem 
Braga abrirá espaço 
para o lançamento de 
livros escritos por au-
tores de Cachoeiro 
de Itapemirim, que 
sedia o evento na 
próxima semana, na 
Praça de Fátima. As 
obras são dos mais 
variados gêneros, o 
que inclui crônica, 
relato biográfico e 
textos fi ccionais em 
geral.

No  d ia  16 ,  às 

sultado de sua pes-
quisa de mestrado a 
respeito das crônicas 
capixabas de Rubem. 
O livro de Maikely 
foi contemplado em 
edital da Lei Rubem 
Braga.

Para o dia 17, estão 
previstos mais dois 
lançamentos de ca-
choeirenses: a fi cção 
“Alexis, a Borboleta 
Desamare la”,  de 
C. Ashaka, às 18h; 
e “Crônicas de um 
artista inseguro”, de 
Klédison Ramos, às 
19h30.

No dia 18, a cronis-
ta Marilene de Batista 
Depes lançará a co-
letânea “Dançando 
com a vida”, às 19h. E 
no dia 19, às 11h, será 
a vez de Marcelo 

Grillo lançar o roman-
ce “Veios de sangue 
em mármore branco”, 
sendo o único da re-
lação de cachoeiren-
ses a ser lançado na 
Sala Rubem Braga.

“A Bienal Rubem 
Braga é um espa-
ço  mu i to  impor -
tante. Vamos ter a 
oportunidade de 
lançar os livros no 
meio do povo, com 
pessoas de várias 
gerações e vindas 
também de outros 
municípios”, desta-
ca Marilene Depes, 
que é também presi-
dente da Academia 
Cachoeirense de 
Letras (ACL).

Todos os lança-
mentos de escrito-
res cachoeirenses 
a c o n t e c e r ã o  n a 
Sala Newton Braga, 
destinada a esse 
propósito e também 
para a realização 
de palestras cur-
tas. Apenas a obra 
de Marcelo Gril lo 
será lançada na Sala 
Rubem Braga, tam-
bém reservada para 
bate-papos entre 
escritores.

A programação 
completa e o es-
paço de incrições 
para participação 

10h30, será lançado 
“Do outro lado do 
muro”, autobiografi a 
do empresário radi-
cado em Marataízes 
Alcy Bitencourt, o 
qual teve produção 
do historiador cacho-
eirense Roberto Al 
Barros.

No mesmo dia, às 
15h, Maikely Teixeira 
Colombini lançará 
“Rubem Braga: um 
cosmopolita afeito 
à sua província”, re-

Uma delas é Maikely Teixeira Colombini, que lançará obra sobre Rubem Braga

em atividades do 
evento literário es-
tão disponíveis em 
bienalrubembraga.
cachoeiro.es.gov.br.

BIENAL

Quarta-feira, 16
10h30 - “Do outro 
lado do muro”, de 
Alcy Bitencourt, 
com produção de 
Roberto Al Barros
15h -  “Rubem 
Braga: um cos-
mopolita afeito à 
sua província”, de 
Maikely Teixeira 
Colombini

Quinta-feira, 17
1 8 h  -  A l e x i s , 
a  B o r b o l e t a 
Desamarela”, de 
C. Ashaka
19h30 - “Crônicas 
de um artista inse-
guro”, de Klédison 
Ramos

Sexta-feira, 18
19h - “Dançando 
com a vida”, de 
Marilene Depes

Sábado, 19
11h - “Veios de 
sangue em már-
more branco”, de 
Marcelo Grill

Escritores de 
Cachoeiro com 
lançamentos 
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em atividades do 
evento literário es-
tão disponíveis em 
bienalrubembraga.
cachoeiro.es.gov.br.


