
PIÚMA/ES  •  ANO 2
Nº 134  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
SEXTA
18 MAIO 2018

Edição DIÁRIA

PIÚMA/ES  •  ANO 2
Nº 134  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
SEXTA
18 MAIO 2018

NÃO!
A VIOLÊNCIA E O ABUSO SEXUAL

O tema abuso e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes é amplo e 
precisa ser debatido na 
sociedade. Existe um complô 
do silêncio, ou seja, muitas 
das vezes os casos ocorrem 
dentro de casa e a família 
prefere silenciar-se, o que 
acaba contribuindo com que o 
abusador continue a cometer 
o crime. Com o objetivo 
de mobilizar a sociedade 
brasileira e convocá-la para 
o engajamento contra a 
violação dos direitos sexuais 
de crianças e adolescentes, 18 
de maio foi estabelecido como 
o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes. 
Piúma debate nesta sexta, no 
Ifes, das 10h00 às 18h00.
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Aposentada atropelada 
e morta em Piúma

A aposen tada 
Carmel i ta  Lo io la 
Brindelli, 75 anos, 
mais conhecida como 
Dona Carmem, re-
sidente na Avenida 
Beiro Rio, no bairro 
Acaiaca, em Piúma 
foi atropelada e morta 
atravessando a rua 
já quase no acosta-
mento, em frente ao 
Supermercado Bom 
Sabor, a poucos me-
tros da própria resi-
dência onde morava 
com um fi lho solteiro 
de 40 anos. Com o 
impacto da colisão 
ela foi arremessada 
ao poste e acabou 
falecendo no local. O 

o teste do bafômetro 
e constatou 0,78 mg/l 
de álcool, sendo que, 
o permitido é até 0,33 
mg/l.

S u l i n h a  a l é m 

de atropelar dona 
Carmem, fugiu do lo-
cal sem prestar socor-
ro à vítima. Populares 
correram atrás do 
mesmo e consegui-
ram segura-lo até a 
chegada da Polícia 
Militar. Ele foi detido 
e conduzido à dele-
gacia de Itapemirim e 
o veículo apreendido. 

No interior do Fiat 
havia uma lata de 
cerveja vazia e uma 
intacta. Segundo o 
BO, Ezequiel sequer 
conseguiu assinar o 
auto de infração e o 
BO, pois não conse-
guia fi car de pé. Ele 
foi levado no com-
partimento da viatura 
da PM à delegacia. 
A PM ainda o autuou 
por conduzir veículo 
com licenciamento 
vencido.

Dona Carmem é 
natural de Palmital, 
em Iconha e estava 
em Piúma há mais de 
40 anos. Ela é mãe do 
conhecido Roberto, 
do Bar do Roberto, no 
Centro, onde vende a 
genuína carne-seca.

Muito abalada com 
a morte da avó, a neta, 
Jamile Garcia Brindelli 
disse apenas que a 
fi cha não caiu ainda, 
lembrou que a avó 
embora tivesse 75 
anos, era saudável 
e todos os dias ia vi-
sitar o filho no Bar, 
onde ele trabalha há 
décadas.

O corpo de dona 
Carmem foi peri-
ciado pela Polícia 
Técnica da Polícia 
Civil e removido para 
o  Depar tamento 
Médico Legal – DML, 
onde foi necropsiado 
e liberado para sepul-
tamento.

Com a nova lei que 
entrou em vigor no 
último dia 19 de abril 
para motoristas que 
beberem, dirigirem e 
causarem acidentes 
que terminem com 
morte ou lesão cor-
poral grave como é o 
caso em questão em 
que há a comprova-
ção de embriaguez, 
a pena deixa de ser 
uma detenção com 
variação de dois a 
quatro anos e passa 
para reclusão entre 

Por Luciana Maximo
atropelamento ocor-
reu as 19h30 da noite 
desta quarta-feira, 16. 

De acordo com in-
formações do Boletim 
de Ocorrência – BO, 
da Polícia Militar, o 
condutor do Fiat 
Fiorino, placa, AYQ 
7248, Ezequiel Carlos 
de Oliveira Leite, 60 
anos,  conhecido 
como Sulinha, resi-
dente no bairro Niterói 
também em Piúma foi 
quem atropelou e fu-
giu, mas foi alcançado 
por populares. 

Ainda de acordo 
com o BO, Ezequiel 
dirigia sob o efeito de 
álcool, ele foi detido 
em fl agrante a poucos 
metros do local onde 
ocorreu o atropela-
mento. Foi realizado 

Ezequiel estava dirigindo sob o efeito de álcool e em alta velocidade, além de estar com a 
documentação do veículo atrasada, não prestou socorro à vítima e fugiu do local, mas foi 
preso em fl agrante

cinco e oito anos. 
Na prática, a mu-

dança, além de au-
mentar o tempo da 
punição, permite co-
meçar o cumprimento 
da pena em regime 
fechado e não admite 
pagamento de fi ança 
no caso da prisão em 
fl agrante.

MULTA
Atualmente, beber 

e dirigir já implica, por 
si só, punição pesa-
da do ponto de vista 
administrativo. A in-
fração, considerada 
gravíssima, soma sete 
pontos na CNH do 
infrator, além de levar 
à abertura de pro-
cesso administrativo 
que vai suspender a 
CNH por um ano. O 
valor da multa é de R$ 
2.934,70, que dobra 
em caso de reinci-
dência no período de 
um ano. A punição 
pode extrapolar a 
esfera administrativa 
se o teste do bafô-
metro superar 0,33 
mg/l ou se, em caso 
de recusa do teste, 
o condutor apresen-
tar sinais claros de 
ter bebido, o que é 
preenchido em um 
anexo ao boletim de 
ocorrência. Nessas 
ci rcunstâncias,  o 
motorista passa a 
responder na esfera 
criminal pelo crime 
de trânsito.

EMBRIAGUEZ 

Divulgação

Dona Carmem foi atropelada e morta 
por um motorista embriagado que 
acabou sendo preso em fl agrante
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Na prática, a mu-
dança, além de au-
mentar o tempo da 
punição, permite co-
meçar o cumprimento 
da pena em regime 
fechado e não admite 
pagamento de fi ança 
no caso da prisão em 

Atualmente, beber 
e dirigir já implica, por 
si só, punição pesa-
da do ponto de vista 
administrativo. A in-
fração, considerada 
gravíssima, soma sete 
pontos na CNH do 
infrator, além de levar 
à abertura de pro-
cesso administrativo 
que vai suspender a 
CNH por um ano. O 
valor da multa é de R$ 
2.934,70, que dobra 
em caso de reinci-
dência no período de 
um ano. A punição 
pode extrapolar a 
esfera administrativa 
se o teste do bafô-
metro superar 0,33 
mg/l ou se, em caso 
de recusa do teste, 
o condutor apresen-
tar sinais claros de 
ter bebido, o que é 
preenchido em um 
anexo ao boletim de 
ocorrência. Nessas 
ci rcunstâncias,  o 
motorista passa a 
responder na esfera 
criminal pelo crime 

Complô do silêncio incentiva 
abusadores

O tema abuso e explo-
ração sexual de crianças 
e adolescentes é amplo 
e precisa ser debatido na 
sociedade. Existe segun-
do a coordenadora do 
Creas, Etiana de Oliveira 
Souza um complô do si-
lêncio, ou seja, muitas das 
vezes os casos ocorrem 
dentro de casa e a família 
prefere silenciar-se, o que 
acaba contribuindo com 
que o abusador continue 
a cometer o crime.

Etiana conversou com 
a reportagem sobre o 
assunto. Confi ra: 

Jornal: Na sua opi-
nião qual é o maior de-
safi o quando o assunto 
é exploração sexual de 
crianças e adolescentes?

A violência contra 
crianças e adolescentes 
se constitui em um dos 
fenômenos mais demo-
cráticos e está presente 
em todas as partes do 
mundo, em diversas clas-
ses sociais e culturas, e em 
Piúma esta realidade não 

conhecido como incesto. 
E infelizmente famílias a 
autoridade do pai é in-
contestável e crianças e 
adolescentes são tratadas 
como objeto sexual do 
poder masculino e que, 
no entanto, tal ato se torna 
um segredo da família, 
porém, tais comportamen-
tos podem ser danosos à 
criança e adolescente que 
estão em desenvolvimen-
to, bem com interferir na 
vida adulta.

Houve um caso em 
Piúma em que uma avó 

contou a reportagem 
que as netas foram ex-
ploradas pelo padrasto, 
no entanto, a mãe das 
meninas preferiu omitir e 
proteger o companheiro, 
uma situação dessas é 
terrível, não é?  

Este caso realmente 
não chegou aqui para nós 
no CREAS, mas infelizmen-
te esta realidade ocorre 
sim, pois possivelmente 
existe a dependência afe-
tiva do companheiro e até 
mesmo a dependência fi -
nanceira há muitas causas 
e fatores, para a omissão 

dos pais e responsáveis 
frente a uma violência se-
xual de crianças e adoles-
centes, mas nada justifi ca. 

Podemos dizer que de 
modo geral existe o complô 
do silêncio, tanto dos fami-
liares quanto das vítimas.

Geralmente as vítimas 
fi cam sem denunciar, mui-
tas vezes por achar que 
não serão acreditadas ou 
por medo, pois a prática 
da ameaça é comum por 
parte do abusador.

O baixo índice de 
denúncia por parte da 
comunidade em geral 
está quase sempre rela-
cionado ao medo de se 
envolverem com o caso.

Deve-se evitar essa 
atitude, pois ela promove 
a perpetuação do ciclo da 
violência, além de consti-
tuir uma grave omissão.

ATENÇÃO AOS 
POSSÍVEIS EFEITOS E 

ATENÇÃO AOS 
POSSÍVEIS EFEITOS E 

ATENÇÃO AOS 

SEQUELAS

AUTO-ESTIMA
• As crianças apren-

dem que suas necessi-
dades e sentimentos não 
tem valor.

•  Aprendem a sentir-
-se culpadas e responsá-
veis pelo que acontece à 

Da redação
é diferente. E infelizmente 
o maior desafi o é a omis-
são de casos.

O CREAS é o Centro de 
Referência Especializado 
da Assistência Social, é 
um  serviço ofertado pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, onde 
acompanhamos vítimas 
de violação de direitos, 
entre estes casos de abu-
so sexual  geralmente 
a vítima é encaminhada 
para o nosso serviço atra-
vés do Conselho Tutelar, 
Ministério Público e do 
Poder Judiciário onde 
realizamos o acompa-
nhamento da família e da 
vítima através de equi-
pe técnica especializada 
como assistente social, 
psicólogo, advogado, até 
que a situação de violação 
de direitos seja superada. 
No entanto recebemos 
uns 04 casos por ano 
sobre esta temática. E sa-
bemos que este número 
infelizmente é bem maior.  

Outra coisa, existem 
muitas denúncias de ca-
sos que envolvem pais....

In fe l izmente não, 
a violência intrafamiliar 
mais comum é aquela 
que ocorre em famílias 

A coordenadora do Creas em Piúma falou om a reportagem sobre o abuso e exploração 
sexual contra crianças e adolescentes

sua volta.
• Não sabem defen-

der-se, nem dizer não.
EMOCIONAL
• Sentem insegurança 

e medo.
• Desenvolvem uma 

ansiedade crônica, sen-
timento de culpa, raiva, 
depressão e tristeza.

• São incapazes de 
confiar nos adultos, o 
agressor as ensinou a 
manterem-se isoladas.

• Também aprende-
ram e aceitaram a não 
serem tratadas com res-
peito e carinho, o que faz 
com que fi quem vulnerá-
veis para sofrerem novo 
abuso.

Por isso é fundamental 
a parceria da sociedade 
com as autoridades com-
petentes para garantir que 
crianças e adolescentes 
tenham os direitos respei-
tados.

DENUNCIEM SIM
•  Disque Direi tos 

Humanos:100
• Conselho Tutelar: 28 

3520 5305
• Ministério Público: 28 

3520 1437
• Policia Civil: 28 3520 

1590

Assessoria de Comunicação



já elegeu o presidente da Casa

tos Grupo dos Cinco, 

vitoriosa encabeça-

Grupo dos Cinco “fecha” com Pombo e “abre” a gaiola rumo à presidência, pelo modelo que 
se desenhou, o presidente já está eleito
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A cantora Luariete vem a Piúma debater violência contra a criança e o adolescente

Piúma promove debate contra a violência e o abuso sexual

A cantora Lauriete 
que é representante 
de uma ONG que luta 
pelo enfrentamento ao 
abuso e exploração 
sexual contra crianças 
e adolescentes parti-
cipa nesta sexta-feira, 
18, participar do evento 
da Campanha do Dia 
Nacional de combate 
à exploração sexual de 
crianças e adolescen-
tes, no Instituto Federal 
do Espírito Sant – Ifes, 

romper com o ciclo 
da violência conscien-
tizando e mostrando 
que é possível a garan-
tia de direito às crian-
ças e adolescentes. 
“Ressaltamos que é 
de sua importância, a 
exposição, debate e 
refl exão sobre o tema 
de forma coletiva, no 
intuito de mobilizar o 
município de Piúma 
para um tema de ta-
manha importância no 
cenário nacional. Para 
esta ação, é necessário 
pensar em estratégias 
conjuntas, tendo toda 
a rede de atendimen-

das vezes é dentro de 
casa, sempre com uma 
pessoa conhecida. Já 
tivemos casos terríveis 
em Piúma, teve pai que 
engravidou a fi lha e a 
mãe se omitiu de de-
nunciar e já teve caso 
que a mãe é a primeira 
a denunciar. Ele foi pre-
so justamente porque 
a mãe correu atrás e 
conseguiu acionar a 
polícia”. 

Com o objetivo 
de mobilizar a so-
ciedade brasileira e 
convocá-la para o en-
gajamento contra a 
violação dos direitos 
sexuais de crianças e 
adolescentes, 18 de 
maio foi estabelecido 
como o Dia Nacional 
d e  C o m b a t e  a o 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

Por todo o país, 
são realizadas ações 
de divulgação intensa 
e positiva pelo 18 de 
maio. Neste dia, em 
1973, uma menina com 
oito anos de idade teve 
seus direitos violados e 
foi assassinada, em um 
caso de abuso sexual 
em Vitória/ES. O cho-
que e a impunidade 
dos criminosos leva-
ram à mobilização de 
mais de 80 entidades 
públicas e privadas e 
à sanção, em maio de 
2000, da Lei 9.970.

POR QUE 18 DE 
MAIO?

Por Luciana Maximo
às 18h00. O evento 
será realizado pelo 
Centro de Referência 
Espec ia l i zado da 
Assistência Social – 
Creas, de Piúma.

Na oportunidade, 
será realizada uma 
palestra com a missio-
nária Márcia Macedo, 
integrante do movi-
mento “Criança nasceu 
para ser amada e não 
abusada”. 

De acordo com 
a coordenadora do 
Creas, a psicóloga, 
Etiana de Oliveira e 
Souza, o evento tem 
como objetivo maior 

Neste dia, em 1973, 
uma menina de 8 anos, 
de Vitória (ES), foi se-
questrada, violentada 
e cruelmente assassi-
nada. Seu corpo apa-
receu seis dias depois, 
carbonizado e os seus 
agressores nunca fo-
ram punidos. Com a 
repercussão do caso, 
e forte mobilização do 
movimento em defesa 
dos direitos das crian-
ças e adolescentes, 18 
de maio foi instituído 
como o Dia Nacional 
d e  C o m b a t e  a o 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Desde 
então, esse se tornou 
o dia para que a popu-
lação brasileira se una 
e se manifeste contra 

18 DE MAIO

A cantora Lauriete vem a Piúma participar do evento no Ifes

A conselheira tutelar Gerusa Wingle 
disse que é preciso denunciar sempre 
que houver suspeitas de abuso

O dia 18 de maio é a data escolhida 
para o combate a violência e 
exploração e sexual contra crianças 
e adolescentes 

esse tipo de violência. 

ABUSO X 
EXPLORAÇÃO
A violência sexual 

pode ocorrer de duas 
formas distintas. Abuso 
sexual é qualquer for-
ma de contato e inte-
ração sexual entre um 
adulto e uma criança 
ou adolescente, em 
que o adulto, que pos-
sui uma posição de 
autoridade ou poder, 
utiliza-se dessa condi-
ção para sua própria 
estimulação sexual, da 
criança ou adolescen-
te, ou ainda de tercei-
ros, podendo ocorrer 
com ou sem contato 
físico. 

Já a exploração se 
caracteriza pela utiliza-

ção sexual de crianças 
e adolescentes com 
a intenção de lucro, 
seja fi nanceiro ou de 
qualquer outra espé-
cie. São quatro formas 
em que ocorre a ex-
ploração sexual: em 
redes de prostituição, 
pornografi a, redes de 
tráfi co e turismo sexual. 

PREVENÇÃO
A melhor maneira 

de se combater a vio-
lência sexual contra 
crianças e adolescen-
tes é a prevenção. É 
crianças e adolescen-
tes é a prevenção. É 
crianças e adolescen-

necessário um trabalho 
informativo junto aos 
pais e responsáveis, a 
sensibilização da popu-
lação em geral, e dos 
profi ssionais das áreas 

de educação e jurídica, 
com a identificação 
de crianças e adoles-
centes em situação de 
risco, e o acompanha-
mento da vítima e do 
agressor.

DENUNCIE
Além da preven-

ção, o combate a essa 
realidade exige que 
os casos sejam de-
nunciados. Portanto, 
se souber de algum 
caso de violência se-
xual infantil, procure 
o conselho tutelar, 
delegacias especiali-
zadas, polícias militar, 
federal ou rodoviária 
e ligue para o Disque 
Denúncia Nacional, de 
número 100. 

tos e a comunidade 
engajados neste en-
frentamento, e juntos 
abraçarmos a causa e 
fazermos bonito, prote-
gendo nossas crianças 
e adolescentes’, salien-
tou a coordenadora do 
Creas. 

A conselheira tu-
telar Gerusa Wingler 
disse que os casos 
de suspeitas sempre 
têm, mas confi rmados 
é outra história, pois 
nem sempre o abuso é 
comprovado. “O abuso 

pode ser só no toque, 
palavras, as vezes não 
chega ao ato. Toda 
criança tem que ir ao 
DML para fazer exa-
mes, mas não consta, 
muitas das vezes é 
difícil comprovar que 
houve o abuso, é a 
palavra da criança con-
tra a do adulto. Para 
acusar uma pessoa 
tem que ter muitas pro-
vas. Em Piúma poucos 
casos que os acusa-
dos foram presos, este 
ano, tivemos quatro 

suspeitas de abuso, 
é difícil, o abusador 
acaba se aproveitan-
do, uma vez que não 
pode ser acusado só 
porque alguém falou, 
onde muitas das vezes 
não têm a prova mate-
rial e física e a criança 
acaba sofrendo muito. 
Sofre várias vezes, o 
próprio ato, narrar o 
caso é outra violência, 
vai para a delegacia, 
lá o escrivão tem de 
ouvir, depois vai para o 
exame, outra violência, 

é uma situação muito 
constrangedora para a 
vítima que tem que fi car 
lembrando a mesma 
situação”, disse a con-
selheira.  

Para Gerusa, é pre-
ciso fazer a denúncia 
só de suspeitar, ela não 
precisa ter certeza, por-
que a polícia vai inves-
tigar. “O Disk 100 já vai 
cair direto na rede de 
proteção e vai direto 
para os órgãos de pro-
teção que vai apurar 
a denúncia. A maioria 

Divulgação Arquivo 



Em Anchieta, a Mesa Diretora
já elegeu o presidente da Casa

Já protocolado e 
com seis dos onze vo-
tos Grupo dos Cinco, 
elege mais um presi-
dente na Câmara de 
Anchieta. A eleição será 
dia 22/05/18 as 18 hs. 
A chapa considerada 
vitoriosa encabeça-
da por Cleber Pombo 
(PPL), com Geovane 
Meneguelle (PSD), e 
Beto Caliman (DEM), 

peteco” em 2017, onde 
o Grupo dos Cinco fez 
a mesma articulação, 
indo buscar no grupo 
dos cinco governistas 
composto por Teresa 
Mezadri (PV), Serginho 
de Jesus (PSD), Renato 
Lorencini (PSB) e Richard 
Pinheiro (PPL), o nome 
de Tássio Brunoro 
(MDB), na época o favo-
rito e dado como eleito, 
era Lorencini. Com uma 
articulação ousada, o 
Grupo dos Cinco bus-
cou o nome de Tassio 
e o elegeu. Agora foi 
usada a mesma estra-
tégia com Tássio, já 
praticamente reeleito, 
o sempre unido Grupo 
dos Cinco, foi lá e lite-
ralmente “tirou o Pombo 
do alçapão”, o elegendo 
presidente. O detalhe 
curioso é que o Grupo 
dos Cinco (Caliman, 
Geovane, Robson, Zé 
Maria e Alexandre, não 
elege um do grupo, mas 
já conseguiu eleger dois 
presidentes. O agora di-
gamos Grupo dos Seis, 
fez compromisso no 

fechamento da chapa 
(como mostra a foto), de 
votar em bloco, no que 
for melhor para a cidade 
de Anchieta.  

Os vereadores da 
chapa prat icamen-
te eleita dizem que: 
“Vamos para e eleição 
com humildade. Onde 
a democracia será a 

Por Anilson Ferreira
primeiro secretário, assi-
nam também Alexandre 
Assad (PRB), Robson 
Mattos (Patriotas), e Zé 
Maria Brandão (PEN). 
A meta é fazer uma 
Câmara a favor da po-
pulação e seus anseios. 

O famoso Grupo 
dos Cinco como fi cou 
conhecida a união po-
lítica de vereadores de 
Anchieta, que elegeu o 
atual presidente Tássio 
Brunoro (MDB), agora 
após diversas reuniões, 
trocou o nome, saindo 

Grupo dos Cinco “fecha” com Pombo e “abre” a gaiola rumo à presidência, pelo modelo que 
se desenhou, o presidente já está eleito

vencedora”, diz Cleber 
Pombo, “A união na 
verdade é o segredo 
deste grupo” falou 
Geovane Meneguelli 
, “Nosso grupo vai 
governar focando no 
melhor para os anchie-
tenses”, destacou Beto 
Caliman, “Convocamos 
a população a presti-
giar a eleição”, desta-
cou Professor Robinho 
Mattos, “Nossa intenção 
é votar em grupo, no 
que for bom para todos”, 
emendou Alexandre 
Assad, “Podem espe-
rar que vamos, agora 
com mais experiência, 
render muito mais em 
2019/20” finalizou Zé 
Maria Brandão.  

ELEIÇÃO

Anilson Ferreira

Pombo foi escolhido pelo grupo para presidir a Câmara, mas a 
eleição é no dia 22

Nem sempre o que parece é!
Ponto de vista

O papel aceita qualquer 
tinta e todas as palavras são 
sempre muito bem-vindas. Na 
verdade, nem sempre o que 
parece é, muito se fala em 
união, fazer o melhor, valorizar 
a população, mas na maioria 
das vezes tudo não passa de 
discursos repletos de pleonas-
mos e prolixidade – no popular, 
encher linguiça.

Aliás, em política, a proli-
xidade é muito presente nos 
velhos discursos e ainda há 
quem caia nessas falácias. 
Mas enfim, o jovem Tássio 
pelo que tudo indica pendurou 
as chuteiras e não deve se 
inscrever em nenhuma chapa 
para tentar a reeleição. Ele 
entendeu o recado, o amargo 
recado dado pelos que que-
rem a qualquer custo engaiolar 
o Pombo para fazer dele um 
presidente de fácil acesso a 
seus anseios futuros. 

E, talvez Anilson Ferreira, 
estejam mesmo abrindo a 
gaiola da presidência para 
uma prisão que o Pombo nem 
imagine, e ainda que o milho 
seja pouco, o interessante 
quem sabe é fi car na praça, 
onde todos se sentam e obser-
vam o dia a dia de um poder 
legislativo e suas nuances.

Tássio, nosso conselho é 
que você não troque a paz 
de sua família, os sonhos do 
diploma de um futuro advoga-
do, ou quem sabe, de um juiz, 
que num futuro próximo pode 
sentenciar autoridades que 
infrinjam uma determinada lei. 
Não perca sua paz pelo poder, 
que este passa, tens um fi lho 
no meio do caminho e você 
ainda é um bebê engatinhan-
do nesse cenário, onde os 
mais espertos sempre dão as 
cartas e comandam os que se 
deixam manipular...    
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Tássio Brunoro, entran-
do Cleber Pombo (PPL).

Entenda o enredo 
desta estratégia articu-
lada em 2016, com “re-

A conselheira tutelar Gerusa Wingle 
disse que é preciso denunciar sempre 
que houver suspeitas de abuso

de educação e jurídica, 
com a identificação 
de crianças e adoles-
centes em situação de 
risco, e o acompanha-
mento da vítima e do 

Além da preven-
ção, o combate a essa 
realidade exige que 
os casos sejam de-
nunciados. Portanto, 
se souber de algum 
caso de violência se-
xual infantil, procure 
o conselho tutelar, 
delegacias especiali-
zadas, polícias militar, 
federal ou rodoviária 
e ligue para o Disque 
Denúncia Nacional, de 
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Escritores indígenas destaques 
na Bienal

“Raízes do Brasil – 
infl uência na formação 
da sociedade cultural 
brasileira”. Este é o tema 
da principal mesa de 
debates da 7ª Bienal 
Rubem Braga nesta 
quinta-feira (17), terceiro 
dia do evento literário 
que acontece até o pró-
ximo domingo (20) na 
Praça de Fátima, Centro 
de Cachoeiro. O título 
faz menção à obra clás-
sica sobre história da 
cultura brasileira escrita 
por Sérgio Buarque de 
Hollanda, que, ao lado 
de Vinícius de Moraes e 
Candido Portinari, é um 
dos ilustres amigos de 
Rubem homenageados 
nesta edição.

Na mesa, que será 
realizada no Auditório 
Marco Antonio de 

é equivocada, retrógra-
da”, comenta Daniel.

Tanto Munduruku 
quanto Wapichana – 
sobrenomes que reme-
tem às suas respecti-
vas etnias – receberam 
prêmios importantes 
no Brasil e no exterior. 
Ainda assim, lutam 
para que produções 

artísticas e culturais de 
autores de origem in-
dígena ganhem maior 
reconhecimento.

“A própria literatura 
é um instrumento muito 
novo para os indíge-
nas, então é natural que 
haja desconhecimento. 
É comum, mesmo no 
universo acadêmico, as 

pessoas questionarem 
a nossa capacidade de 
escrever e de produzir. 
A expectativa é poder 
levar um pouco da li-

Assessoria de 
Comunicação

Carvalho, a compositora 
Ana de Hollanda (SP), 
ex-ministra da Cultura e 
fi lha de Sérgio Buarque, 
debaterá com dois escri-
tores indígenas: Daniel 
Munduruku (PA), pós-
-doutor em Literatura 
e autor de mais de 50 
livros infantojuvenis e 
na área de Educação, 
e Cristino Wapichana, 
que tem quatro obras 
literárias no currículo.

“A minha fala terá 
como objetivo atualizar 
o público presente a 
respeito dessas raízes 
do Brasil, incluindo os 
povos indígenas, os po-
vos originários. Quero 
que as pessoas enten-
dam melhor a maneira 
como os integrantes 
desses povos se articu-
lam como cidadãos do 
presente dialogando 
com suas tradições an-
cestrais. A informação 
geral que as pessoas 
têm sobre os indígenas 

Terceiro dia tem participação de premiados escritores indígenas
teratura indígena para 
Cachoeiro e mostrar 
que nós existimos, nós 
somos capazes”, com-
pleta Daniel.

CULTURA / GERAL

Divulgação PMCI

Terceiro dia da Bienal Rubem Braga 
tem participação de premiados 
escritores indígenas
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No último dia 16 
de abril em uma sole-
nidade do comando 
CPO SUl da PM-ES na 
Câmara Municipal de 
Anchieta a ASCOPI- 
Associação Comercial 
de Piúma lançou um 
de apoio as Polícias 
da região. É uma for-
ma de aproximar os 
policiais da população 
e não dar espaço para 
os meliantes. Esses 
cartazes/banner’s já 
se encontram nos 
principais comércios 
de Piúma. Desde en-
tão vários comércios 
já aderiram ao pro-

jeto da ASCOPI que 
tem a pretensão de 
apoiar o trabalho dos 
policiais oferecendo 
uma recepção mais 
aconchegante.

Os comércios que 
trazem os banner’s 
em destaque ofere-
cem água, cafezinho, 
sanitários, amizade, 
os PM’s são sempre 
muito bem-vindos. 
A inciativa da Ascop 
merece um registro, 
afi nal de contas esses 
bravos guerreiros co-
locam a própria vida 
em risco para prote-
ger o cidadão de bem.  

Comércio de Piúma, 
amigo da PM

Comércio de Piúma, 
amigo da PM

Comércio de Piúma, 


