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Um acidente acabou deixando 
quatro carros, uma moto e 

uma bicicleta destruídos, 
na manhã desta quarta-

feira, 16 por volta das 9:30 
em Marataízes, próximo ao 
Posto Ypiranga na Barra de 
Itapemirim. A Reportagem 
do Espírito Santo Notícias 
foi ao local e apurou que, 
o motorista que bateu no 

Sienna e por consequência 
em mais dois, uma moto e 

uma bicicleta teria passado 
mal ao volante, foi informada 

ainda que o motorista teria 
tido uma crise de epilepsia 
quando perdeu o controle 

invadindo o estacionamento 
e engavetando os carros que 

estavam estacionados.
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Motorista passa mal, invade estacionamento
engaveta quatro carros, uma moto e uma bike

Kauê caiu com arma e droga

Um acidente aca-
bou deixando quatro 
carros, uma moto e 
uma bicicleta destru-
ídos, na manhã desta 
quarta-feira, 16 por 
volta das 9:30 em 
Marataízes, próximo 
ao Posto Ypiranga na 
Barra de Itapemirim.

Segundo infor-
mações de testemu-
nhas que estavam 
no local, um veículo 
Fiat Pálio que vinha 
no sentido Barra X 
Marataízes passou 
pelo quebra-molas do 
Posto Ipiranga rápido 
demais e perdeu o 
controle se chocando 
com outros veículos 
que estavam esta-
cionados, existem 

Coutinho e o impacto 
foi tão forte que hou-
ve engavetamento 
dos veículos. A moto 
e a bicicleta fi caram 
embaixo dos veículos 
atingidos.

Os únicos feridos 

A Po l íc ia  C iv i l 
– PC, e a Polícia 
Militar – PM através 
da Força Tática e o 
Serviço Reservado 
da PII prendeu na tar-
de desta terça-feira, 
15, Igor Monteiro, 
vulgo Kauê e sua 
irmã, na residência 
deles, no Centro de 
Piúma. Na casa da 
irmã de Kauê foram 
encontrados dro-
gas e material para 
embalar bem como, 
uma balança de pre-

foram o motorista 
José Carlos Barbosa 
dos Santos

e  sua  esposa 
Tânea Moraes dos 
Santos que estavam 
no Pálio branco eles 
são pais de um radia-

cisão.
De acordo com 

informações da PM, 
a prisão se deu após 
a just iça expedir 
mandado de bus-
ca e apreensão em 
desfavor de Igor. Na 
casa dele a PC e a 
PM encontraram a 
irmã dele que deu 
a fi ta onde era es-
condida a droga, em 
um fundo falso de 
uma guarda-roupa 
na casa dela, as-
sim como a arma e 

lista da cidade, Warley 
Santos que chegou 
logo ao local. Sua 
mãe estava sentin-
do muitas dores pois 
possui uma prótese 
na perna e suspeita-
-se que mesma tenha 

balança de preci-
são. Ela contou que 
guardava o material 
a pedido do irmão 
que acabou confes-
sando aos policiais. 
Os dois foram le-
vados à Delegacia 
da Polícia Civil em 
Piúma. Além da dro-
ga e da arma, foi 
apreendido também 
uma quantidade em 
dinheiro.

Va le  ressa l t a r 
que houve todo um 
trabalho de inves-

Da redação
suspeitas de que ele 
poderia ter passado 
mal ao volante.

A Reportagem do 
Espírito Santo Notícias 
foi ao local e apurou 
que, o motorista que 
bateu no Sienna e 
por consequência em 
mais dois, uma moto 
e uma bicicleta teria 
passado mal ao volan-
te, foi informada ainda 
que o motorista teria 
tido uma crise de epi-
lepsia quando perdeu 
o controle invadindo 
o estacionamento 
e engavetando os 
carros que estavam 
estacionados

Os veículos atingi-
dos foram um Sienna, 
um Corsa, um Gol, 
uma moto e uma bici-
cleta. Todos estavam 
estacionados em fren-
te ao supermercado 

Acidente na Barra envolve 4 veículos, rolou briga e o barulho foi parar na delegacia

quebrado.
Os dois foram rapi-

damente socorridos 
pela equipe de so-
corro de Marataízes, o 
pai de Warley também 
teve escoriações pelo 
corpo.

tigação por parte 
da PC que recebeu 
diversa denúncias 
de Kauê estava pra-
ticando tráfico de 
drogas e andando 
armado pelo bairro.

Convém frisar que 
Igor tem o apelido de 
Kauê porque a sua 
mãe é fã do cantor 
Beto Kauê, segun-
do informou Kauê 
fi lho, o secretário de 
Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  d e 
Piúma.

ACIDENTE

Luciana Maximo 

PM

O motorista do Pálio teria passado mal quando perdeu o controle e acabou 
engavetando os veículos no estacionamento

Igor foi preso com uma arma e drogas, 
a irmã dele o acusou dizendo que 
guardava na casa dela a pedido dele
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Os dois foram rapi-
damente socorridos 
pela equipe de so-
corro de Marataízes, o 
pai de Warley também 
teve escoriações pelo 

tigação por parte 
da PC que recebeu 
diversa denúncias 
de Kauê estava pra-
ticando tráfico de 
drogas e andando 

Convém frisar que 
Igor tem o apelido de 
Kauê porque a sua 
mãe é fã do cantor 
Beto Kauê, segun-
do informou Kauê 
fi lho, o secretário de 

E c o n ô m i c o  d e 

Beto Caliman pede explicações 
a Petri

O Vereador Beto 
Caliman (DEM), de 
Anchieta, colocou a 
Prefeitura Municipal 
de Anchieta (PMA), na 
terça-feira (15/05/18), 
durante sessão na 
Câmara, numa situa-
ção difícil ao apresen-
tar números relativos 
às transferências de 
royalties do petróleo 
e arrecadação. Os 
valores de royalties 
repassados de janeiro 
a abril do corrente 
ano, são de dez mi-
lhões, cento e oitenta 
e três mil reais e oi-
tenta e quatro centa-
vos R$10.183.359,84), 
o que é indiscutível, 
segundo Caliman. 
Constam do portal da 
Agencia Nacional de 
Petróleo (ANP), ver se-
guir o link http://www.
anp.gov.br/royalties-e-
-outras-participacoes/
royalties). 

A estimativa, para 

números mostrados 
pelo vereador Beto 
Caliman convocou o 
secretário municipal 
de fazenda Dirceu 
Porto para prestar, 
segundo ela, “escla-

recer o que estava 
sendo feito com os 
recursos dos royal-
ties”. Tarefa muito 
difícil, “matemática 
é uma ciência exata, 
contra números não 
adianta maquiagem”, 
diz Caliman.

A outra saia justa 
veio quando Caliman 
abordou a arrecada-
ção geral do municí-
pio, demonstrando 
que, ao contrário do, 
exaustivamente, afi r-
mado pela Prefeitura 
de Anchieta, de que 
a arrecadação caiu. 
Os números mos-
tram o contrário, pois 
constam do portal da 
transparência da PMA, 
para quem quiser con-
ferir, podendo fazê-lo 
através do link http://
www.anchieta.es.gov.
br/transparencia/con-

tabilidade/receitas/?e
ntidade=&data1=01%2
F01%2F2016&data2=3
1%2F12%2F2016&sear
ch=. Os valores apre-
sentados indicam uma 
estimativa de arreca-
dação total, para o ano 
de 2018, da ordem 
de R$264 milhões 
de reais, crescendo 
12,47% em relação ao 
ano de 2017, cuja arre-
cadação geral foi de 
234 milhões de reais 
(234.878.969,00 em 
2017 e 264.158.043,00 
estimados para 2018). 

Assumindo que a 
Folha funcional da 
Prefeitura seja de 
50% dos R$264 mi-
lhões, Beto Caliman 
s u g e r i u  q u e  a 
Prefeitura explicas-
se o que faz com 
os restantes R$132 
milhões.

Por Anilson Ferreira
o ano de 2018, se-
gue parâmetros ma-
temáticos comuns, 
indicando um valor 
de trinta milhões, qui-
nhentos e cinquenta 
mil reais e cinquen-
ta e dois centavos 
R$30.550.079,52. 
Caliman, durante a 
apresentação deu 
alguns exemplos do 
que poderia ser feito 
com esse dinheiro. 
Veja abaixo.

• 10 escolas, 
como a de novo ho-
rizonte; ou,

• 10 creches, 
como a que não foi 
terminada em mãe-
-bá; ou,

• 176 ambulân-
cias equipadas com 
uti móvel; ou,

• 500 casas po-
pulares; ou;

• m a i s  d e 
509.168 cestas bá-
sicas. Enfim, quanta 
coisa....

A  Ve r e a d o r a 
Teresa Mezadri (PV) 
provocada pelos 

Caliman mostra números e desmente queda de arrecadação em Anchieta 

‘O bicho vai pegar’ 
caso a PMA negue os 
números porque os 
valores lançados no 
portal são informados 
pela própria PMA, 
ou seja, se estive-
rem errados a res-
ponsabilidade é da 
Prefeitura, se forem 
confirmados terão 
muito que explicar 
quanto aos cortes de 
benefícios e serviços 
básicos para servido-
res e população em 
geral.

A fala de Caliman 
está disponível em sua 
página no Facebook 
( B e t o  Q u i n t e i r o 
Bertulani).

O outro lado
Via assessoria o 

executivo informa que 
vai ouvir o vídeo da 
fala do vereador e 
dará respostas. 

POLÍTICAPOLÍTICA

Assessoria de Comunicação

O vereador Beto Caliman fez um levantamento de dados no portal da 
Transparência da PMA e afi rma que a receita não caiu
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O primeiro lugar fi cou para a aluna Camilly Oliveira Feres, estudante do 6º ano da Escola Estadual Professora Filomena Quitiba, Piúma

CLASSIFICADOS: Concurso de Poesias do Jornal
Saiu a classifica-

ção das 10 poesias 
inscritas no Concurso 
“Mamãe, minha inspi-
ração é você do Jornal 
Espírito Santo Notícias 
em homenagem às 
mães. Foram computa-
das curtidas da página 
pessoal da jornalis-
ta Luciana Maximo e 
também da Página do 
jornal no Facebook. 
O critério usado para 
desempate foi o nú-
mero de alcance na 

dos alunos menores, a 
dedicação e o carinho. 
Infelizmente não te-
mos como presentear 
a todos, mas foi um 
sucesso”.

Ficam os agradeci-
mentos aos apoiadores 
do Concurso: Padaria 
da Família, Paganini 
Móveis, Os Gonzagas, 
Cine Ritz, Carol Pedra, 
Janete Pedra, Óticas 
Dinâmica, Az Empório 
P i ú m a ,  J u n i n h o 
Taylor, Rosangela do 
Restaurante Palace 
e Restaurante Dona 
Norma. 

Confi ra o resultado

Da Redação
postagem.

Os prêmios serão 
entregues até sexta-
-feira, 18, uma vez que, 
os certificados ainda 
não ficaram prontos, 
pois os resultados só 
foram contabilizados 
nesta segunda 14, após 
as 20h00.

A jornalista irá pes-
soalmente as escolas 
fazer a entrega dos 
prêmios e dos certi-
ficados. “Obrigada a 
todos os alunos que 
participaram do con-
curso, e também aos 
professores que apoia-
ram mais esta edição. 
Amei ver a participação 

1º - POESIA – 
MÃE - CAMILLY 

OLIVEIRA FERES
Escola Estadual 

Professora 
“Filomena 

Quitiba”
6º ano

Professora 
Fabiani Taylor
144 curtidas, 9 

compartilhamen-
tos – 181 pessoas 

alcançadas
Prêmio - Um 

outdoor com a 
foto do fi lho (a) e 

mãe e a poesia – 
Taylor Produções 

e um book com 
15 fotos – Carol 

Pedra.

2º LUGAR – ERRO DE DEUS - 
GABRIELA SOUZA
Série/turma; 8/9° - Projeto 
Acelera
Emef I e II “Céu Azul”
61 curtidas – 4 compartilhamen-
tos – 149 pessoas alcançadas
Prêmio - Um liquidificador – 
Paganini Moveis

3º LUGAR – ‘MAMÃE, MINHA 
INSPIRAÇÃO É VOCÊ! JOÃO 
VICTOR ÁVILA GIANIZELI LIMA 
Escola Municipal Lacerda de 
Aguiar
Ano: 3º B 
Idade: 8 anos
Profª : Maira Marcarini
51 curtidas e 9 compartilhamen-
tos - 407 pessoas alcançadas
Prêmio - Óculos de Sol Atitude 
– Ótica Dinâmica

4ºLUGAR – MÃE - MAYSE 
BUENO MARIANO EDUARDO
Escola Municipal Manoel dos 

Santos Pedrosa
Professora Jace Pires Taylor
4º ano Ensino Fundamental
9 anos
34 curtidas – 0 compartilha-
mentos - 378 pessoas alcan-
çadas
Prêmio - Um quite da Natura – 
Az Empório Piúma

5 º  L U G A R  –  “ M A M Ã E 
QUERIDA” - SOFIA PORTELA 
BONADIMAN GOLTARA
Escola Estadual Professora 
“Filomena Quitiba”
Professora Fabiani Taylor 
6º ano
17 curtidas, 1 compartilhamento 
– 166 pessoas alcançadas
Prêmio -  Um a lmoço no 
Restaurante Dona Norma - 
Dona Norma

6º LUGAR – “MINHA ESTRELI-
NHA” - LUCCA THEBALDI
Professora - Janaina Calenzani

Escola Estadual Professora 
Filomena Quitiba
1M 2 
15 Curtidas – 2 compartilhamen-
tos – 167 pessoas alcançadas 
Prêmio -  Um a lmoço no 
R e s t a u r a n t e  P a l a c e  – 
Restaurante Palace

7º LUGAR -  “MAMÃE MINHA 
INSPIRAÇÃO É VOCÊ” - MARIA 
CLARA GIUSEPPE
Escola Lacerda de Aguiar
Ano: 3º B 
Idade: 9 anos
Profª : Maira Marcarini
14 curtidas – 1 compartilhamen-
tos – 172 pessoas alcançadas
Prêmio - Duas cortesias no Cine 
Ritz – Cine Ritz

8º LUGAR -  “OBRIGADO MÃE’ 
- ADRIANO PEREIRA FERREIRA
E.M.E .F.  José de Vargas 
Scherrer
Série: 7º A Matutino

13 curtidas – 1 compartilhamen-
to – 222 pessoas alcançadas
Prêmio - Uma cesta de café da 
manhã - Padaria da Família

9º -LUGAR – “MÃE, TESOURO 
MAIOR”! - LAÍS SANTOS SILVA
Série/turma; 8/9° - projeto ace-
lera
Emef I e II “Céu Azul”
13 curtidas – 1 compartilhamen-
to - 149 pessoas alcançadas
Prêmio - Um botox capilar e 
um corte com escova - Salão 
Pink Stone

10º LUGAR – “MAMÃE” - JÚLIA 
SILVA DE OLIVEIRA
Série/ 1º M1
Escola Estadual Professora 
Filomena Quitiba
 Professora Janaina Calenzani 
9 curtidas.
Prêmio – Uma porção de 2Kg 
do Os Gonzagas

Mãe
Mãe, você me ensinou

E acreditou
Quando eu mesma não quis acreditar

Que o amor materno, uma vida, pode mudar
Ensinamentos, momentos, paixão
E a melhor coisa que veio de você

Foi minha criação.
Nove meses esperou

Quando me viu,
Você chorou,

Mas um sorriso logo abriu
O quarto do parto resplandeceu

Eu digo: - Mãe, você venceu!
Foi uma troca de olhares,

Tu és a melhor mãe entre milhares.

Camilly Oliveira Feres

Escola Estadual Professora “Filomena Quitiba”
6º ano

Professora Fabiani Taylor

CULTURA



Muro para conter erosão na 
orla de Anchieta

Alfabetização para adultos em Marataízes

A Prefeitura de 
Anchieta, por meio 
da Secretar ia de 
Infraestrutura, iniciou 
nesta quarta-feira 
(16) uma intervenção 
para recuperação 
do muro e calçadão 
de parte da orla da 
Praia Central, na Vila 
Samarco. Desde o 
último domingo (13) 
a força da maré co-
meçou a corromper 
o local.

Homens e má-
quinas da própria 
secretaria iniciaram 
logo cedo os traba-
lhos que consiste na 
recuperação de cer-
ca de 100 metros do 
muro. De acordo com 
Sérgio de Castro, 

P o n t a  d o s 
Castelhanos

A Prefeitura de 
Anchieta também 
está  empenhada 
na construção do 
muro de conten-
ção na Ponta dos 
Cas te lhanos ,  na 
sede do município. 

Segundo informa-
ções da Secretaria 
de Infraestrutura, 
o custo da obra é 
muito elevado e a 
prefeitura, por conta 
da crise financeira 
que atravessa, não 
tem condições de 
arcar sozinha com 

Nunca é tarde 
demais para apren-
der e com essa vi-
são a Prefeitura de 
Marataízes através 
da Secretar ia de 
Assistência Social, 
Habitação e Trabalho 
em parceria com 
Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Rural - Senar, pro-
move na localidade 
de Jacarandá, no in-
terior de Marataízes 
um curso de alfabe-
tização para adultos. 
Cerca de 16 morado-
res decidiram apren-
der a ler e escrever, 
visando ações co-
tidianas como “pe-
gar” um ônibus, fazer 

esse valor, porém 
graças à proximida-
de do prefeito com 
o governador Paulo 
Hartung, o Governo 
do Estado já se com-
prometeu a ajudar 
na  execução da 
obra.

O Secretário de 

suas compras, ler a 
bíblia, enfi m, ter a in-
dependência de ir e 
vir sem ter que pedir 
sempre que alguém 
leia algo para que 
possam seguir em 
frente.

As aulas, iniciadas 
nesta semana pela 
professora do Senar 
Michelle Pires acon-
tecem na varanda da 
senhora Sebastiana 
de Souza Silva, de 
55 anos, alfabetiza-
da no ano passado 
durante o curso ofe-
recido pela prefeitu-
ra na Escola Nagib 
Meleipe, no Bairro 
Santa Teresa. “O que 
é bom para a nossa 

Assessoria de 
Comunicação

um dos engenhei-
ros da Secretaria 
de Infraestrutura, 
será feito no local 
um reforço estrutural 
na base do muro 
com tamponamento 
das fendas deixadas 
pela erosão provo-
cada pelo avanço 
do mar.

De acordo com 
o titular da pasta, 
Flávio Sant’Anna, 
as  obras  devem 
ser fi nalizadas já na 
próxima sexta, dia 
18. “Depois de re-
alizarmos esse re-
forço estrutural no 
muro, iremos fazer 
o recapeamento do 
calçadão, mas antes 
precisamos certifi car 
que a maré irá re-
cuar, a fim de não 
prejudicar o serviço”, 
explicou.

Prefeitura realiza recuperação de parte do muro da orla central
Infraestrutura, Flávio 
Sant’Anna, afirmou 
que  o  p rocesso 
está em fase final 
de apreciação pelo 
Governo do Estado. 
“Já foi feito o projeto 
que está em análi-
se para depois ser 
feita a licitação da 
obra. Concluída a 
análise e a licitação, 
os recursos serão 
creditados na conta 
da prefeitura para 
o início das obras”, 
explicou.  

A prefeitura de 
Anchieta acredita 
que na próxima se-
mana seja assinado 
o convênio entre o 
município e o Estado 
para que a admi-
nistração possa re-
ceber o recurso e 
em seguida licitar e 
realizar da obra.

vida queremos para 
o próximo. Temos 
muitos adultos que 
não puderam es-
tudar quando mais 
novos e hoje vejo 
que falta faz saber ler 
e escrever. Minha casa 
está a disposição para 
outros cursos, estou 
muito feliz em poder 
ajudar meus vizinhos 
e amigos”, diz.

O curso é noturno 
com duração de três 
meses, carga hora-
ria de quatro horas, 
sendo três vezes por 
semana, a princípio. 
Todo material didá-
tico e a professora 
são disponibilizados 
pelo Senar.

ANCHIETA/ES

Assessoria de Comunicação

Assessoria de Comunicação

Alfabetização para adultos em Marataízes
Assessoria de Comunicação

Alfabetização para adultos em Marataízes

Intervenção para recuperação do muro e calçadão de parte 
da orla da Praia Central

A Prefeitura de Marataízes está ofertando alfabetização 
para adultos
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“Vaquinha” eleitoral: saiba 
como funciona

Que a ele ição 
deste ano será dife-
rente, todo mundo 
já sabe. A outra no-
vidade é que esta 
será a primeira para 
presidente, gover-
nadores, deputados 
federais e estaduais 
que não contará com 
o fi nanciamento em-
presarial, depois que 
o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decre-
tou a prática inconsti-
tucional em 2015.

Apesar de ainda 
faltarem três meses 
para o início da cam-
panha eleitoral, os 
sites de fi nanciamen-
to coletivo (crowd-
sourcing, do termo 
em inglês- (em por-
tuguês: contribuição 
colaborativa ou co-
laboração coletiva), 
é uma palavra-valise 
em língua inglesa, 
composta de crowd 
(multidão) e outsour-
cing (terceirização) 
já saíram à captu-
ra de partidos po-
líticos e potenciais 
candidatos. No início 
de maio, o Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE)  publ icou a 
lista das primeiras 

junto ao partido ou 
candidato usar es-
tratégias diferencia-
das de engajamento 
para conquistar o 
eleitorado e con-
vencê-los a fazerem 
doações aos então 
prés-candidatos. No 
Estado, a empresa 
Connect Agência 
de Comunicação 
Integrada das jor-
n a l i s t a s  I z a b e l 
Mendonça e Priscila 
Schimitti, faz este 
tipo de engajamen-
to. “Nós queremos 
que os candidatos 
criem essa cultura 
(de doação feita por 
pessoas físicas). É 

claro que há os can-
didatos que já têm 
um eleitorado mais 
decidido, um público 
que os acompanha 
nas redes sociais, e 
são essas pessoas 
que vão estimular 
as arrecadações”, 
afi rma Izabel. 

“Quem ganha é o 
eleitor, pois passa a 
ter um novo papel no 
cenário das eleições. 
Assim como ocorre 
nos projetos cultu-
rais, científicos ou 
benefi centes, o cro-
wdfunding eleitoral 
permitirá que o elei-
tor integre projetos 
políticos específi cos, 

escolha determina-
do pré-candidato e 
aposte em sua cam-
panha, de modo a 
obter como recom-
pensa um mandato 
que venha a cumprir 
as propostas formu-
ladas no momento 
da arrecadação de 
recursos” completa 
Priscila que já contou 
com o crowdfunding 
para  para fi nanciar 
iniciativas como pu-
blicação de livros, 
projetos musicais, 
estudos, desenvol-
vimento de softwa-
res e aplicativos, 
campanhas sociais 
e pequenos empre-

Assessoria de 
Imprensa 

plataformas digitais 
aprovadas para atuar 
como intermediárias 
na arrecadação das 
doações de pessoas 
físicas. 

O  n ú m e r o  d e 
empresas interessa-
das registradas na 
Justiça Eleitoral sur-
preendeu a todos. 
Até quarta-feira (9), 
eram 39 inscritas, 
sendo que dez es-
tavam aprovadas. 
São sites como Voto 
Legal ,  Eu Apoio, 
Vakinha, RenovaBR, 
Eleitor Presente, en-
tre outros. Eles dis-
putam a preferência 
de quase 40 mil po-
líticos em todo o país, 
-número estimado 
para as eleições de 
2018.

Estes s i tes de 
arrecadação cole-
tiva foram autoriza-
dos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE) em dezembro 
a promoverem cam-
panhas que patro-
cinam candidatos. 
Com isso, além do 
fundo público elei-
toral, os partidos te-
rão de convencer 
o eleitor a fi nanciar 
o seu candidato. É 
nesse momento que 
entram as empresas 
especializadas para 

É alternativa para fi nanciar campanhas políticas em 2018

endimentos. 
É importante des-

tacar que para poder 
receber o valor arre-
cadado, o candidato 
precisa comprovar o 
registro da sua candi-
datura. Os sites usa-
dos devem estar ca-
dastrados na Justiça 
Eleitoral e precisam 
informar ao órgão 
os nomes dos doa-
dores e as quantias 
doadas. A partir da 
segunda-feira, 15 de 
maio, as empresas 
cadastradas estão 
autorizadas a arreca-
dar recursos. Apesar 
disso, o repasse do 
dinheiro só pode ser 
realizado após o re-
gistro da candidatura 
e a abertura de conta 
bancária específica 
para movimentação 
financeira da cam-
panha.

 CURIOSIDADE:
O caso político 

que mais chamou a 
atenção do mundo 
é o do ex-presidente 
Barack Obama, que 
arrecadou US$ 300 
milhões de 600 mil 
doadores individuais, 
quando concorreu 
pela primeira vez 
à presidência dos 
Estados Unidos, em 
2008. 

POLÍTICA

Divulgação

Para quem vai se lançar a algum cargo eletivo, a Vaquinha 
Eleitoral é legal, uma forma de juntar dinheiro para a 
campanha
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