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ITAPEMIRIM/ESITAPEMIRIM/ES
Thiago Peçanha Decreta 
Situação de Emergência 
fi nanceira e implantação 
de programa de contenção 
de despesa, limitação de 
empenho, ajuste fi scal e 
da outras providencias. 
Itapemirim estimou para 
2018 a quantia de R$456 
milhões, orçamento 
aprovado pela Câmara 
Municipal. O que está 
havendo afi nal de contas 
com as fi nanças do 
município que teria 32 
milhões em caixa e défi ce 
na casa de R$20 milhões?
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Prefeito decreta situação 
de emergência fi nanceira

O Prefeito interino 
de Itapemirim Thiago 
Peçanha publicou 
na última segunda 
(11 /05) o Decreto 
nº. 13.533/2018 que 
prevê medidas de 
contenção de des-
pesas.

A jus t i f i ca t iva , 
segundo o próprio 
Decreto, seria para 
conter ou equilibrar 
as contas da cidade 
que já contam com 
défi cit orçamentário 
(saldo negativo) de 
aproximadamente 
R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de 
reais), apenas nos 
4 primeiros meses 
desse ano. Restando 
ainda 8 meses à 
frente, em dezem-
bro haveria déficit 
fi nanceiro de quase 
R$ 100 milhões.

É de se estra-
nhar que o 3º mu-
nicípio do Estado 
em arrecadação de 
Royalties do petró-
leo esteja passando 
por uma situação de 
calamidade finan-
ceira.

A frente do mu-
nicípio há mais de 
um ano o interino 
Thiago Peçanha en-
tra para a história 
como o único pre-
feito, à frente do 3º 
município em arre-
cadação no Estado 

totalmente previsí-
veis. Tanto são que 
o mesmo prefeito 
enviou seu orça-
mento à Câmara e 
foi aprovado com 
recei ta  est imada 
em R$ 456 milhões. 
Aliás, no último dia 
10, A prefeitura re-
cebeu a título de 

compensação de 
Royalties R$ 22 mi-
lhões. 

A reportagem en-
trou em contato com 
a Prefeitura através 
da Assessoria de 
Comunicação, solici-
tou uma explicação 
do prefeito em rela-
ção à situação fi nan-

ceira de Itapemirim. 
Em tempo sol ic i -
tou  in fo rmações 
acerca do Porta l 
de Transparência. 
O  a s s e s s o r  d e 
Comunicação Pedro 
Paulo Biccas disse 
que não existe ca-
lamidade financei-
ra. “O município de 

Da Redação 
e o 5º em repasses 
diretos da União 
Federal, que con-
seguiu arruinar as 
fi nanças locais, que 
pesem as inúmeras 
denúncias de cor-
rupção que pairam 
sobre o clã Peçanha.

A verdade é que, 
em consulta ao por-
tal da transparência 
do Governo Federal, 
Itapemirim, nos úl-
timos 16 meses ( ja-
neiro de 2017 a abril 
de 2018), apenas do 
Governo Federal, 
arrecadou mais de 
R$ 265 milhões de 
reais. 

Somando a re-
ceita própria (IPTU, 
cota parte de ICMS 
e IPVA, ISS, taxas 
e outros encargos 
municipais) a receita 
total em 2018 foi de 
314 milhões e em 
2017 mais R$ 100 
milhões. Ou seja, 
foi decretada cala-
midade financeira 
num município com 
um pouco mais de 
30.000 habitantes e 
que arrecada quase 
meio bilhão de reais 
por ano. 

O prefeito pode 
até just i f icar que 
houve queda na ar-
recadação, mas ges-
tor nenhum pode 
dizer que foi de sur-
presa. Não existe 
surpresa quando o 
assunto é arrecada-
ção. As variações 
na arrecadação são 

Thiago Peçanha decreta situação de emergência fi nanceira no 
município de Itapemirim para ajustar as contas

Itapemirim encontra-
-se com todas as 
dívidas pagas e mais 
de R$30 milhões em 
caixa. O que existiu 
foi um decreto de 
ajuste fi scal e con-
tensão de despesas 
para possibilitar am-
plos investimentos”, 
informou.

ITAPEMIRIM
Divulgação

A Reportagem entrou 
em contato com Thiago 
Peçanha para ele 
explicar a situação que 
está Itapemirim 
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Conferência, concerto e show abrem a Bienal Rubem Braga nesta terça (15)

Cachoeiro de Itapemirim respira letras na Bienal

A atr iz Narjara 
Turetta será uma 
das part icipantes 
da conferência de 
abertura

A sétima edição 
da Bienal Rubem 
Braga, maior evento 
literário do Espírito 
S a n t o ,  c o m e ç a -
rá na noite desta 
terça-feira (15) em 
Cachoeiro. Até o 
próximo domingo 
(20), último dia de 
p r o g r a m a ç ã o ,  a 
Praça de Fátima, no 
Centro,  receberá 
cerca de 60 atra-
ções culturais gra-
tuitas.

A abertura será às 
18h30, no Auditório 
Marco Antônio de 
Carva lho,  com o 
concerto “As mú-
sicas que Rubem 
Braga gostaria de 
ouvir”, da Orquestra 
S infônica do Sul 
do Espírito Santo 
(Osses). O repertório 
intercalará clássicos 
da música erudita, 
canções populares 
e versões de trilhas 
sonoras cinemato-
gráfi cas.

Logo após, have-
rá sessão solene e, 
às 20h, conferência 
com o tema “Rubem 
e a arte que interliga 
cidades”. As con-
ferencistas serão a 
jornalista e profes-
sora universitária 
cearense Ana Karla 
Dubiela, que escre-
veu três livros sobre 
o “sabiá da crônica”, 
e a atriz, apresen-
tadora e dubladora 

Fechando a noi-
te, a jovem cantora 
Clara Marins subi-
rá ao Palco Sérgio 
S a m p a i o  c o m  o 
show “Musas”. Em 
sua apresentação, 
Clara promete valo-
rizar, em repertório 
e performance, as-
pectos da liberdade 
e autonomia femi-
ninas.

PROGRAMAÇÃO 
RECHEADA

Contando com 
a participação de 
mais de cem escrito-
res e artistas, entre 
produtores locais e 
personalidades de 
renome nacional, 
a 7ª Bienal Rubem 
Braga terá uma pro-
gramação rechea-
da, com atrações 
para os mais diver-
sos tipos de público. 
As atividades, parte 
delas com necessi-
dade de inscrição 
prévia, incluem me-
sas de debate sobre 
literatura, lançamen-
to de livros, ofi cinas, 
shows, contação de 
histórias, feira do 
livro, exibição de 
fi lmes e apresenta-
ções de teatro, dan-
ça e performance.

Na edição deste 
ano, a proposta é ho-
menagear três ami-
gos célebres do cro-
nista cachoeirense: 
Candido Portinari, 
Sérgio Buarque de 
Holanda e Vinicius 
d e  M o r a e s .  A s 
mesas de debate 
e outras atrações 
culturais farão refe-
rência às obras e ao 
legado de cada um 
deles.

nos pequenos o in-
teresse pelo univer-
so literário.

Va le  destacar, 
ainda, que haverá 
shows musicais em 
todos os dias da bie-
nal. Além de Clara 
Mar ins ,  se apre-
sentarão Cabine 
65, Duda Felippe, 
Zero 28 Band e as 
atrações nacionais 
Jackson Antunes e 
Fernando Anitelli , 
que apresentará o 
repertório da banda 
O Teatro Mágico em 
voz e violão.

“Nós consegui-
mos estabelecer im-
portantes parcerias 
para a edição des-
te ano e lançamos 
também editais de 
chamamento de ar-
tistas, o que tornou 
todo o processo 
de organização da 
Bienal ainda mais 
rico e transparente. 
Esperamos que o 
público aproveite 
bastante todas as 
atrações gratuitas 
disponíveis nesses 
cinco dias em que 
Cachoeiro, honran-
do sua tradição, vai 
respi rar  cu l tura”, 
projeta a secretária 
municipal de Cultura 
e Turismo, Fernanda 
Martins.

EVENTOS 
DENTRO DA 

BIENAL
A B iena l  t am-

bém va i  ab r iga r 
dois eventos com 
abordagens especí-
fi cas. Um deles é o 
Encontro Brasileiro 
d e  L i t e r a t u r a 
Fantástica, marca-
do para sábado (19), 

Assessoria de 
Comunicação

Narjara Turetta, com 
diversos trabalho 
em televisão, teatro 
e cinema no currícu-
lo – ela representou 
uma das persona-
gens da novela da 
TV Globo “O Outro 
Lado do Paraíso”, 
recém-fi nalizada.

“Vai ser a minha 
terceira participação 
na bienal, a primeira 
como palestrante. 
O livro que eu vou 
lançar no evento, ‘As 
cidades de Rubem 
Braga e W. Benjamin 
– fl anando entre Rio, 
Cachoeiro e Paris’, é 
o fechamento de 
um c ic lo  de dez 
anos de pesquisa 
e, com certeza, será 
muito especial com-
partilhar um pouco 
do que pesquisei 
- sobretudo o que 
eu abordei nessa 
última obra, pois o 
campo de estudos 
sobre cidades e li-
teratura está muito 
em voga”, comenta 
Ana Karla.

Narjara, por sua 
vez, terá como uma 
de suas incumbên-
cias principais na 
conferência realizar 
leituras dramáticas 
de alguns dos tex-
tos de Rubem. “Eu 
estou muito feliz, 
muito honrada com 
o convite. Vai ser 
uma honra estar aí 
com esse povo tão 
querido, de uma ci-
dade que eu ainda 
não conheço, ouço 
muito falar e tinha 
muita vontade de 
conhecer”, disse a 
artista em mensa-
gem gravada em 
vídeo.

que vai reunir 12 au-
tores do gênero, seis 
deles do Espír i to 
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.

O  o u t r o  é  o 
Encontro Capixaba 
de Contadores de 
História, marcado 
para domingo (20). 
As discussões so-
bre os desafi os de 
encantar o público 
com belas narrativas 
terão a participação 
de Elisa Franchianni, 
Edson Nascimento 
e Dal isa Campos 
Miranda, profissio-

CACHOEIRO

Assessoria de Comunicação

nais da área reco-
nhecidos no esta-
do, além de Canuta 

C a e t a n o ,  O r m y 
Caetano e Mar ia 
Laurinda Adão, ex-

poentes da tradição 
da narrativa oral em 
Cachoeiro.

Nas ofi cinas cul-
turais gratuitas, que 
incluem desde te-
máticas art íst icas 
até capacitações 

para empreendedo-
res, foram ofertadas 
mais de 3 mil vagas, 
com 960 delas dire-
cionadas a crianças 

e adolescentes de 
7 a 12 anos. O pú-
blico infantojuvenil 
também será bene-
fi ciado com muitas 

opções de ativida-
des, que terão como 
objetivo proporcio-
nar momentos de 
lazer e despertar 



Casa Aberta quase tudo pronto

O  e v e n t o  “ C a s a 
Aberta” acontece todo 
mês de junho na Cidade 
Histórica de São Pedro de 
Alcântara do Itabapoana, 
em Mimoso do Sul /ES. 
Evento criado para fo-
mentar a Economia local, 
desde o vendedor de 
frutas, legumes, queijos, 
cachaça, licores, artesa-
natos, comércio local e 
pousadas.

O Evento conta com 
doações de amigos, essas 
doações podem ser de 
qualquer espécie, desde 
produtos que possam 
ser colocados em cestas 
para serem leiloadas toda 

tesão Prudenciana Frade, 
que também é proprietária 
da Casa Azul.

D e  a c o r d o  c o m 
Prudenciana cada ano 
que passa mais e mais 
adesões de pessoas 
querendo ajudar. “Temos 
exposições de antiquário, 
móveis sustentáveis e ou-
tros, artesanatos de vários 
lugares. Esse ano teremos 
um grupo internacional 
se apresentando com os 
seguintes artistas. Connor 

Bonvillain, piano dos USA, 
Vyara Hrisrova, violino da 
Bulgária, Fábio Dantas 
Viola Brasil todos da 
NICHOLLS UNIVERSITY 
STATE LOUSIANNA, USA, 
trazidos pelo violinista 
cachoeirense João Felipe 
da Fraga que abraçou 
o projeto há três anos, 
juntamente com sua mãe 
a advogada Angela Felipe, 
que declama versos e po-
esias, encantando nossa 
alma e nossa gente”.

As Casas estão aber-
tas para receber os visi-
tantes que curtem história, 
gastronomia, literatura, 
arte e cultura em geral. 
O Espírito Santo Notícias 
está registrando todos os 
momentos do evento que, 
acaba divulgando o Sítio 
Histórico de São Pedro.

Paralelo ao Casa 
Aberta, o visitante aprovei-
ta o clima frio para visitar o 
distrito de São Pedro que 

Da Redação
noite (que é um resgate de 
atração das festas antigas 
local), para angariar fundos 
de despesas com o even-
to ou doações de dons ar-
tísticos como recitação de 
versos, poesias, poemas 
e também apresentação 
de instrumentos musicais 
e cantores. Sempre como 
doação, pois não conta-
mos com dinheiro público. 

O Casa Aberta foi 
criado por dois amigos 
Balbino Miguel e Rossini, 
o qual tem efetivado cada 
ano que passa a sua cris-
talização, respondendo 
com o objetivo primeiro, 
fomentação da econo-
mia local. “Estamos no “IV 
CASA ABERTA “ e pode-
mos dizer que o evento já 
é sucesso, pois acontece 
no mês inteiro de junho de 
todo ano”, explicou a ar-

O evento Casa Aberta ocorre em todos os fi nais de semana de junho, na bucólica São Pedro 
de Alcântara de Itabapoana, Mimoso do Sul

já foi a sede de Mimoso 
do Sul, sendo o 2º no ES 
em população na década 
de 20.

Restaurantes estilosos, 
bistrô, adega, antiquário, 
museu, coreto, igrejas, ca-
sarios, vendas, mercearias 
e bares antigos, além de 
uma natureza intacta mar-
geando todo o Sítio, vale 
a pena conferir de perto. 
Venha viver o Patrimônio 
Histórico.

SÃO PEDRO DO ITABAPOANA

 Luciana Maximo
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poentes da tradição 
da narrativa oral em 
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Identidades à espera dos 
donos desde 1989

Falta de transparência pode compromete 
gestão de Thiago Peçanha

Centenas de docu-
mentos de Registro de 
Identidade se encon-
tram esquecidos no 
Posto de Identifi cação 
de Piúma. Há docu-
mentos que já vence-
ram pelo tempo em 
que estão à espera 
de seus donos.

ceram”, disse Andrea.
O  P o s t o  d e 

Identificação funcio-
na de 8h00 as 17h00 
no Prédio antigo da 
Prefeitura, no Centro 

Leis que exigem transpa-
rência dos gestores públicos 
já existem há alguns anos no 
Brasil, mas no Município de 
Itapemirim ainda não é pos-
sível dizer que elas pegaram.

No levantamento feito 
pela redação, pelo site man-
tido pelo próprio município, 
http://itapemirim-es.portaltp.
com.br/, percebe-se que 
desde o início de 2018, os 
lançamentos das despesas 
públicas da Prefeitura de 
Itapemirim não vêm sendo 
realizados. 

Despesas como mate-
riais de consumo, obras, 
investimentos, diárias de 
servidores públicos e que 
deveriam estar disponíveis 
em tempo real a qualquer 

de Piúma. 
O documento RG 

é usado para diver-
sas finalidades, in-
clusive, Carteira de 
Trabalho só é possí-
vel ser tirada com a 
identidade. Acima de 
12 anos, adolescen-
tes, não viajam sem 
o documento. “Para 
tirar passaporte, abrir 
conta bancária, viajar 
entre outros, é um 
documento muito im-
portante”, lembrou 
Andrea. 

Os defuntos não 
precisam retirar a 
identidade. “Se apare-
cerem aqui eu infarto”, 
disse a responsável 

cidadão, sem necessidade 
de requerimento, pararam 
de ser disponibilizadas em 31 
de dezembro de 2017. Dessa 
forma não é possível saber o 
que está sendo feito com o 
dinheiro público.

Recentemente, o prefeito 
remodelou a antiga Secretaria 
de Governo, que passou 
a se chamar Secretaria de 
Integridade Governamental 
e Transparência, e nomeou 
novo Secretário, Dr. Luiz 
Henrique Abaurre, mas na 
prática aquilo que deveria 
ser um avanço no quesito 
transparência, não passou de 
um mero ato político.

É que apesar da cono-
um mero ato político.

É que apesar da cono-
um mero ato político.

tação técnica dada ao titular 
da pasta, nos bastidores, 

Da Redação
A responsável pelo 

Posto, Andrea Martins 
Moreira mostrou al-
guns desde 1989, 
1990, 1993 entre ou-
tros que estão aguar-
dando a retirada. “Há 
documentos que a 
pessoa já faleceu. 
Muitas pessoas es-
quecem de pegar. 
Vale lembrar que o 
RG tem validade de 
10 anos, muitos já ven-

Centenas de pessoas tiraram a identidade e não foram buscar, muitas já não servem mais, 
estão vencidas há anos

pelo Posto.
Q U A I S  O S 

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS PARA 
A EMISSÃO DO RG?

•  C e r t i d ã o 
d e  N a s c i m e n t o 
(ou  Cer t idão de 
Casamento Civil)

•  Foto 3x4 (ape-
nas alguns estados 
exigem foto impressa, 
outros utilizam foto 
digital, que é feita 
gratuitamente no mo-
mento da emissão)

•  No caso de 
menores de 16 anos, 
em alguns estados é 
exigida a presença 
dos pais, munidos de 
seu RG.

comenta-se que, a nomeação 
de Abaurre, que é ligado 
ao Deputado Lelo Coimbra 
(MDB) e ao Governador Paulo 
Hartung do mesmo partido, 
seria mais uma manobra do 
prefeito para se manter no 
cargo e afastar as denúncias 
que foram oferecidas pela 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado.

A reportagem tentou 
falar com Luiz Henrique, 
mas ele solicitou que o as-
sunto fosse tratado com o 
assessor de Comunicação, 
Pedro Paulo Biccas que, 
por sinal, solicitou que o 
titular da Secretaria de 
Governo falasse sobre a 
desatualização do portal 
de Transparência. 

ATENÇÃO

Luciana Maximo

Andrea Martins disse que há 
documentos que já até venceram a 
espera dos donos 
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Em junho de 2015 você 
chegava para nós de uma 
maneira muito especial e 
única. A ocasião nos pre-
senteou com sua essência. 
Foi maravilhoso te rece-
ber em nossos corações, 
em nossas vidas. Jorge 
Henrique, você era tão pe-
quenininho, tinha apenas 
três aninhos. Poucas pala-
vrinhas você pronunciava, 
me lembro de você dizen-
do SI, SI para tudo que lhe 
perguntava.

Jorge, você nunca cho-
rou e nem perguntou por-
que estava ganhando duas 
mamães. Apenas abriu os 
bracinhos para receber 
nosso amor.

Foram tantos momentos 
especiais. Logo no início 
saímos para passear, me 
lembro bem, era inverno. 
Acampamos lá na bucólica 
São Pedro de Itabapoana. 
Você a bebê, Agatha sem-
pre carinhosos adoraram a 
casinha de plástico.

Em seguida fi zemos ou-
tros passeios, lembra do 
chalé, da piscina? Você 
aprendeu de onde vem 
o chocolate quando eu 
te mostrei o pé de cacau. 
Queria fazer o Tody lá mes-
mo, embaixo do pé. Você 
conheceu o pé de feijão e 
café, se divertiu. Fizemos 
uma longa viagem para a 
Região dos Lagos e você 
se encantou com o mar de 
Arraial do Cabo, o passeio 
de barco, a nossa casa 
improvisada naquela bela 

pousada. Depois seguimos 
a Porto Seguro, uma via-
gem longa com muitas pa-
radas e poses para fotos. 

Nosso Jorge nem as 
vacinas tinha medo, só a 
malvada da benzetacil fez 
você ficar com medo no 
hospital e fazer beicinho.

Nosso príncipe hoje com-
pleta sete anos e é nossa 
maior alegria. Jamais disse 
não a um pedido, cumpre 
com todas as tarefas de 
casa, joga o lixo fora dia-
riamente, cuida da Larica 
todos os dias, a gatinha. 
Jorge cata os sapatos pela 
casa e já sabe arrumar a 
cama dele. Tem preguiça 
de escovar dentes como 
nós também, às vezes. 
Faz todas as atividades da 
escola em casa e já está 
aprendendo a ler e escre-
ver. Já aprendeu fotografar 
com a minha câmera e jura 
que será jornalista. Adora 
arroz doce e a mamãe Ana 
Cláudia faz quase todos 
os dias. Pudim ele passa 
mal de tanto comer e pizza 
então, quatro pedaços de 
vez. Churrasquinho tem de 
tirar de perto os carrinhos e 
milho verde na praia. Gosta 
até de pepino, é claro que 
não suporta cebola. No 
mais, Jorge Henrique é o 
maior presente que Deus 
nos possibilitou ter sem 
ele a nossa casa fi ca triste 
e vazia. É o amor das nos-
sas vidas. Parabéns fi lhote 
lindo que suas mamães 
amam intensamente.  

Nosso príncipe, 

Jorge HenriqueQ U A I S  O S 

NECESSÁRIOS PARA 

•  C e r t i d ã o 
d e  N a s c i m e n t o 
(ou  Cer t idão de 

•  Foto 3x4 (ape-
nas alguns estados 
exigem foto impressa, 
outros utilizam foto 
digital, que é feita 
gratuitamente no mo-

•  No caso de 
menores de 16 anos, 
em alguns estados é 
exigida a presença 
dos pais, munidos de 

comenta-se que, a nomeação 
de Abaurre, que é ligado 
ao Deputado Lelo Coimbra 
(MDB) e ao Governador Paulo 
Hartung do mesmo partido, 
seria mais uma manobra do 
prefeito para se manter no 
cargo e afastar as denúncias 
que foram oferecidas pela 
Secretaria de Segurança 

A reportagem tentou 
falar com Luiz Henrique, 
mas ele solicitou que o as-
sunto fosse tratado com o 
assessor de Comunicação, 
Pedro Paulo Biccas que, 
por sinal, solicitou que o 
titular da Secretaria de 
Governo falasse sobre a 
desatualização do portal 


