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CAVALOS SOLTOS

PABLO BENEVIDES MACEDO, 17 anos e a estudante 
de engenharia, MAIRA ANDRADE GARCIA 

foram duas vítimas de proprietários de animais 
irresponsáveis que os deixam soltos para causar 

acidentes nas pistas. Os dois jovens eram de 
Itapemirim. Pablo morreu domingo, 20 e Maira, 30 de 
março. Ela vinha da sede para Itaipava de moto, ele 
do Gomes para Joacima, ambos de moto colidiram 
em cavalos soltos e morreram, jovens demais. Pista 

escura, cavalos soltos, cercas arrebentadas foram as 
causas dos acidentes que mataram a estudante e o 

jovem. Até quando, senhores?
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O Partido Socialista 
Brasileiro –PSB no 
Espírito Santo realizou 
no último sábado, 19 
um Encontro Estadual 
de pré-candidatos (as) 
às Eleições 2018 e 
Dirigentes Partidários, 
no Sindipães, no bairro 
Novo México em Vila 
Velha.

Na oportunidade, 
as novas regras elei-
torais foram debatidas 
através de mesa re-
donda. Quem saldou o 
público foi o presiden-
te da Fundação João 
Mangabeira, e geral do 
PSB Nacional, o pré-
-candidato ao gover-
no do Estado, Renato 
Casagrande. 

Renato falou sobre 
a importância da éti-
ca e da transparência. 
Lembrou dos poucos 

Marketing Digital a bola da 
vez nas eleições
A diretora geral da Interplan Digital, Morgana Bechepeche que atua com marketing político há mais de 20 
anos explicou sobre Marketing Digital e falou sobre cenário político estadual e nacional

Jovem bate em cavalo e morre 
no Gomes

Levou um tiro na boca em Kennedy

O jovem Pablo 
Benevides Marcedo, 
17 anos, residente em 
Joacima, Itapemirim 
sofreu um acidente 
motociclístico na tar-
de desde domingo, 
20, vindo do Gomes 
e faleceu no local.

De acordo com in-
formações do Cabo 
Martins, da Polícia 
Militar_ PM, Pablo 
bateu em um cavalo 

Uma tentativa 
de homicídio foi 
registrada nes-
te domingo (20), 
em Pres iden te 
Kennedy. O crime 
ocorreu no Morro 
das Flores.

Segundo  i n -
formações, tudo 
aconteceu após 
uma discussão en-
tre dois irmãos e 
a vítima que aca-

A  p e r í c i a  d a 
Polícia Civil _ PC foi 

ao local, periciou o 
corpo e o removeu 

ao Departamento 
Médico Legal _ DML 
onde será necrop-
siado e liberado para 
sepultamento. 

Vale lembrar que 
a pista escura, as cer-
cas no entorno ve-
lhas e algumas des-
truídas possibilitam 
animais clandestinos 
soltos causando aci-
dentes e vitimando 
pessoas inocentes. 
Mais uma tragédia 
em Itapemirim.

O local é referên-
cia em acidentes com 

do indivíduo que 
fug iu  para  sua 
residência e foi 
perseguido pelos 
irmãos.

A Polícia Militar e 
a Guarda Municipal 
foram chamadas e 
prenderam um dos 
acusados, H.R.R. 
de 22 anos que 
confessou o cri-
me aos agentes 
públicos. Ele foi 

branco na pista e 
acabou morrendo 
com o impacto da 
colisão.

O amigo, Marcos 
Alexandre da Silva 
Pacheco, também 
de 17 anos foi so-
corrido ao Hospital 
Menino Jesus em 
Itaipava e transferido 
para Cachoeiro de 
Itapemirim. Marcos 
estava consciente. 

baram se desen-
tendendo. Um dos 
irmãos e a vítima 
chegaram a entrar 
em luta corporal.

Em ato contí-
nuo, o outro irmão 
sacou uma arma 
e atirou contra a 
vítima três vezes, 
tendo a primeira 
tentativa falhado 
e um dos disparos 
acertado a boca 

mortes envolvendo 
animais soltos na pis-
ta, principalmente 
nas proximidades da 
entrada do Gomes e 
chegada do Pontal. 
A sociedade clama 
por segurança no 
local. O trecho entre 
Pontal e Itaoca não 
possui iluminação, 
isso aliado à irres-
ponsabilidade dos 
donos de animais 
geram mortes se-
quenciadas, princi-
palmente de jovens 
em motocicletas.

encaminhado para 
a DP de Itapemirim 
onde permanece 
preso.

A  v í t i m a  f o i 
socorr ida e le-
vada ao Pronto 
Atendimento 
Municipal para cui-
dar dos ferimentos 
na boca. Ele pas-
sa bem. A Polícia 
Civil irá investigar 
o caso. 

TRAGÉDIA

Arquivo pessoal

divulgação

Pablo morreu após bater de moto em 
um cavalo solto na pista, em Itapemirim

Irmãos brigam e um acaba atirando no outro 
ferido na boca, o crime foi na Ruas das Flores 
em Kenendy

Assessoria de Comunicação

Enquanto animais continuarem soltos na pista, a estatística não vai parar de crescer, dessa 
vez mais um jovem, de Itapemirim morre após bater em um cavalo solto
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O Partido Socialista 
Brasileiro –PSB no 
Espírito Santo realizou 
no último sábado, 19 
um Encontro Estadual 
de pré-candidatos (as) 
às Eleições 2018 e 
Dirigentes Partidários, 
no Sindipães, no bairro 
Novo México em Vila 
Velha.

Na oportunidade, 
as novas regras elei-
torais foram debatidas 
através de mesa re-
donda. Quem saldou o 
público foi o presiden-
te da Fundação João 
Mangabeira, e geral do 
PSB Nacional, o pré-
-candidato ao gover-
no do Estado, Renato 
Casagrande. 

Renato falou sobre 
a importância da éti-
ca e da transparência. 
Lembrou dos poucos 

lou sobre cenário políti-
co estadual e nacional. 
Para ela as mídias pre-
feridas atualmente são 
o perfi l no Facebook, a 
fampage, instagran, o 
WhatsApp, o WhatsApp 
Business e o site. “O 
WhatsApp Businesss 

tem as mesmas fun-
ções que o WhatsApp 
mensager só que ele 
vai além. Ele permite 
que você tenha acesso 
a métrica, você dispara 
uma mensagem e sabe 
quantas foram entre-
gues quantas foram 
abertas, quantas foram 
lidas, você consegue 
configurar uma men-
sagem de saudação, 
você coloca a logomar-
ca da sua empresa  por 
exemplo, uma mensa-
gem de ausência para 
quando não estiver 
ele estabelece uma 
comunicação com as 
pessoas que falam com 
você mesmo sem você 
precisar responder, isso 
é uma ferramenta muito 

importante neste pe-
ríodo eleitoral e  para 
as empresas de uma 
maneira geral também”.  

Morgana foi enfá-
tica, disse que, quem 
está fora das redes 
sociais está fadado 
a derrota, pois 100% 
dos jovens estão co-
nectados e mais de 
70% do eleitorado tem 
acesso à internet. “O 
marketing digital é um 
dos pilares dessa elei-
ção, que é um pleito 
de poucos recursos 
e pouco tempo e o 
marketing digital vem 
suprir uma lacuna de 
relacionamento de 
comunicação com o 
eleitor muito grande e 
muito importante para 

recursos e do tempo de 
campanha esse ano é 
bem menor. Em tempo 
frisou os três pilares da 
política, transparência, 
responsabilidade e di-
álogo.  

Após a aborda-
gem de Casagrande 
falou sobre Marketing 
Eleitoral Político o ad-
vogado Kayo Alves 
Ribeiro, que acabou 
fazendo uma ampla 
explanação, inclusive 
explicou como funciona 
a chamada Vaquinha 
Eleitoral, neste ano no-
vidade. 

Fechando os de-
bates, a diretora geral 
da Interplan Digital, 
Morgana Bechepeche 
que atua com marke-
ting político há mais de 
20 anos explicou sobre 
Marketing Digital e fa-

que cada pré-candida-
to possa ir construindo 
a sua credibilidade e 
sua audiência ao longo 
dessa pré-campanha”. 

Destacou Morgana 
que o pré-candidato 
que não tiver uma rede 
social ele está invisível. 
“Se ele tiver fora da 
internet estará invisível 
e então as pessoas 
não vão encontrar, não 
vão falar dele e nem 
vão saber que ele é 
candidato”.

O discurso gené-
rico não atrai mais 
o eleitor, assegurou 
Bechepeche. “É preci-
so ter discursos espe-
cífi cos para cada grupo 
de eleitor. O político 
candidato precisa co-
nhecer de fato quais 
são as demandas, as 
expectativas do elei-
tor, o que a juventude 
quer, o que a mulher 
quer, o que o produtor 
rural, o empresário, o 
comerciante deseja 
para que ele possa 
ter discursos especí-
ficos para cada uma 
dessas categorias. 
São esses discursos 
que vão atrair o elei-
tor aquele candidato”, 
explicou a diretora da 
Interplan. 

No final do even-
to, os pré-candidatos 
assinaram o livro de 
presença e almoçaram 
no Sindipães. 

Morgana Bechepeche falou da importância do marketing digital 
e Casagrande enfatizou os desafi os de campanha política

Marketing Digital a bola da 
vez nas eleições

POLÍTICA

Por Luciana Maximo

A diretora geral da Interplan Digital, Morgana Bechepeche que atua com marketing político há mais de 20 
anos explicou sobre Marketing Digital e falou sobre cenário político estadual e nacional

mortes envolvendo 
animais soltos na pis-
ta, principalmente 
nas proximidades da 
entrada do Gomes e 
chegada do Pontal. 
A sociedade clama 
por segurança no 
local. O trecho entre 
Pontal e Itaoca não 
possui iluminação, 
isso aliado à irres-
ponsabilidade dos 
donos de animais 
geram mortes se-
quenciadas, princi-
palmente de jovens 
em motocicletas.

encaminhado para 
a DP de Itapemirim 
onde permanece 
preso.

A  v í t i m a  f o i 
socorr ida e le-
vada ao Pronto 
Atendimento 
Municipal para cui-
dar dos ferimentos 
na boca. Ele pas-
sa bem. A Polícia 
Civil irá investigar 
o caso. 
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Da Redação

Os certifi cados e prêmios do Concurso de Poesias, “Mamãe, minha inspiração é você”começaram a ser entregues nesta segunda-feira, 21

Jornal premia alunos classifi cados no Concurso de Poesias

A jornalista Luciana 
Maximo idealizado-
ra do Concurso de 
Poesias, “Mamãe, 
minha inspiração é 
você”, fez a entre-
ga dos certificados 
e dos prêmios dos 
10 vencedores da III 
Edição. Além dos 10, 
mais sete alunos fo-
ram selecionados e 
receberam uma caixa 
de bombom como 
reconhecimento pela 
participação, pre-
sente da secretária 
de Educação Isabel 
Fernanda Scherrer 
Rocha.

Pela manhã, o alu-
no Adriano Pereira, 
do 7º A, da Escola 
Municipal, “José de 
Vargas Scherrer”, 
orientado pela profes-
sora Sandra Ribeiro 
recebeu o certifi cado, 

você”. 
A estudante Maria 

Clara Giuseppe, 3º 
ano, carimbou o 7º 
lugar com a poesia 
“Mamãe minha inspi-
ração é você”. De pre-
sente ganhou duas 
cortesias para o Cine 
Ritz, apoio do nosso 
parceiro Kiko Sader 
Vianna. E Ana Júlia 
dos Santos ganhou 
uma caixa e bombom 
por ter sido selecio-
nada a sua poesia. 
Todos os colegas fi ca-
ram muito orgulhosos. 

N a  E s c o l a 
Municipal “Manoel 
dos Santos Pedrosa”, 
a professora Jaciani 
Taylor orientou os 
alunos do 4º ano ves-
pertinos e lá, Mayse 
Bueno Mariano con-
quistou o 4º lugar, com 
a poesia “Mãe”. Mayse 
ganhou um lindo kit 
da Natura, presente 
da Az Empório Piúma, 
além de ter recebido 

certificado. A estu-
dante Raquel Teixeira 
Moura, também do 4º 
ganhou uma caixa de 
bombom por ter tido 
a poesia selecionada.  

A Escola Estadual 
Professora “Filomena 
Quitiba” como sempre 
tira onda nos concur-
sos, também a pro-
fessora Fabiani Taylor 
é escritora, cronista, 
colunista deste jornal 
e tem infinitos prê-
mios carimbados na 
literatura. Os alunos 
dela, Camilly Feres 
de Oliveira fi cou em 
1º lugar e ganhou 
uma seção de fotos 
da Carolina Pedra – 
CP Fotografias, um 
outdoor presente de 
Juninho Taylor, certifi -
cado e uma caixa de 
bombom. Ela home-
nageou a mãe com 
a poesia “Mãe”. Sofi a 
Portela receberá o 
prêmio nesta terça-fei-
ra, 22, ela ganhou um 

bem como, uma cesta 
de café da manhã, 
presente da Padaria 
da Família e uma mo-
chila repleta de ma-
teriais escolares da 
Gabriela Papelaria, 
pelo 8º lugar. Adriano 
escreveu a poesia 
“Obrigado Mãe. Na 
tarde, o estudante 
Jhoanata Miranda 
Viquetti, do 7º C ga-
nhou uma caixa de 
bombom por ter a po-
esia sido selecionada.

Os alunos João 
Victor Ávila Gianizeli 
Lima, do 3º ano, da 
Escola Municipal 
“Lacerda de Aguiar”, 
orientado pela profes-
sora Maira Marcarini, 
recebeu um lindo ócu-
los da Ótica Dinâmica. 
João Victor escreveu 
a poesia “Mamãe, 
minha inspiração é 

almoço com a mamãe 
no Restaurante Dona 
Norma. Já a estudan-
te, Joyce Gonçalves 
teve também a poesia 
selecionada e ganha 
uma caixa de bom-
bom. 

A  p r o f e s s o r a 
Janaína Calenzani 
também do “Filomena 
Quitiba” orientou os 
alunos dos 1ºanos e 
Lucca Thebald ca-
rimbou o 6º lugar 
com a poesia “Minha 
Estrelinha”. Lucas 
emocionou aos leito-
res fazendo uma be-
líssima homenagem a 
sua mamãe que está 
com papai do céu. 
Ele vai almoçar com 
o pai no Restaurante 
Palace. A estudan-
te Júlia Silva Oliveira 
conquistou o 10º lu-
gar e ganhou de pre-
sente uma deliciosa 
porção da Petiscaria, 
Pizzaria Os Gonzagas. 
E Izabelly Azevedo de 

PARABÉNS!

Ana Cláudia Siqueira e colaboradores

Freitas ganhou uma 
caixa de bombom por 
ter tido a sua poesia 
selecionada. 

Quinta-feira pró-
xima, a estudante 
Jamilly Stefan de 
Freitas Santos vai 
receber na Escola 
Itaputanga uma cai-
xa de bombom por 
ter tido a sua poesia 
selecionada. E na 
Escola Céu Azul, a 
aluna Gabriela Souza 
fi cou com o 2º lugar e 
ganhou um lindo liqui-
difi cador da Paganini 
Móveis. A estudante 
Laís Santos Silva ga-
nhou um botox capi-
lar para a mamãe do 
Salão Pink Stone. 

“Parabenizamos a 
todos os alunos que 
participaram do con-
curso, aos professo-
res que acreditaram 
na iniciativa, aos pa-
trocinadores que nos 
apoiaram. Obrigada a 
todos”.  
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Bienal Rubem Braga: 50 mil 
visitantes

Foram mais de 60 
atrações culturais para 
todas as idades em 
seis dias de evento

A 7ª Bienal Rubem 
Braga, realizada de 
terça-feira (15) a do-
mingo (20) na Praça 
de Fátima, Centro de 
Cachoeiro, recebeu, 
pelo menos, 50 mil 
visitantes, somados 
todos os dias do even-
to literário. O número 
atendeu as expec-
tativas da Secretaria 
Municipal de Cultura 
e Turismo (Semcult), 
responsável pela re-
alização.

Dentre os visitan-
tes estiveram cerca de 
17 mil estudantes de 
Cachoeiro e de outros 
municípios da região 
Sul do Espírito Santo, 
como Atílio Vivácqua, 
Presidente Kennedy, 
Itapemirim, Piúma, Rio 
Novo do Sul, Vargem 
Alta, Venda Nova do 
Imigrante, Guaçuí, 
Muqui, Castelo e 
Mimoso do Sul.

Nos seis dias de 
evento, o público 
pôde conferir mais de 
60 atrações culturais, 
incluindo mesas de 
debate, exposições, 
lançamentos de livros, 
apresentações tea-
trais e performáticas, 

eventos pré-bienal, 
editais públicos de 
chamamento de ar-
tistas e parcerias im-
portantes com outras 
instituições. Tudo isso 
foi preponderante 
para o sucesso do 
evento, que terá im-
pacto continuado nas 
ações culturais do 
município como um 
todo”, complementa 
a secretária municipal 
de Cultura e Turismo, 
Fernanda Martins.

O prefeito Victor 
Coelho também co-
memora os resulta-
dos do evento. “Já 
estamos com sauda-
de da Bienal! Foi um 
sucesso, saldo muito 
positivo. Reunimos, 

além de literatura, 
tudo que há de me-
lhor no mundo das 
artes, como música, 
teatro, dança, artesa-
nato e muitos sonhos. 
Foi um verdadeiro 
encontro de amigos, 
com crianças, ado-
lescentes, adultos 
e idosos, vivendo 
momentos juntos e 
comparti lhando o 
que temos de melhor: 
nossas emoções”, 
destaca.

PALESTRANTES 
VISITAM CASA 

DOS BRAGA
A  c o n v i t e  d a 

Semcult, palestrantes 
da bienal visitaram a 
Casa dos Braga, lo-

calizada na rua 25 de 
Março, Centro. Entre 
eles estiveram Luis 
Ernesto Lacombe, 
Tom Farias e Reinaldo 
Figueiredo, todos 
do Rio de Janeiro. 
Durante as visitas, 
foi enfatizada a qua-
lidade da obra de 
Newton Braga, escri-
tor, jornalista e poeta, 
irmão de Rubem e 
uma das mais impor-
tantes fi guras intelec-
tuais de Cachoeiro.

O escritor José 
Castello não pode 
visitar a Casa dos 
Braga, mas foi apre-
sentado à obra de 
Newton – e ficou 
encantado. “Esse 
poema é uma joia!”, 

oficinas, encontros 
l i terários,  shows, 
feira do livro e feira 
de artesanato - tudo 
isso dividido em 12 
espaços diferentes. 
Cerca de cem artistas 
e produtores cultu-
rais participaram das 
atividades, sendo 34 
oriundos de outros 
estados brasileiros. 
“Defino essa Bienal 
Rubem Braga como 
a bienal da família. A 
programação foi muito 
diversifi cada, e cada 
pessoa de cada faixa 
etária pôde aproveitar 
a atividade que mais 
chamasse a atenção. 
Pais levavam seus 
filhos para alguma 
apresentação infantil, 
mas não ficavam só 
acompanhando as 
crianças, pois havia 
atrativos para todas 
as idades”, explica 
Lucimar Costa, sub-
secretário de Cultura 
e Turismo e curador 
do evento.

“A Bienal Rubem 
Braga celebra as 
artes em todos os 
seus formatos, o que 
a torna ainda mais 
atrativa. A constru-
ção da programa-
ção foi realizada de 
forma participativa 
e transparente, com 

disse ao ouvir o poe-
ma “Fraternidade” na 
voz da contadora de 
histórias Maria Elvira 
Tavares. “No curso 
nós t rabalhamos 
muito com a obra de 
Rubem Braga. Quem 
sabe a gente não 
começa a estudar um 
pouco mais a obra do 
Newton”, destacou 
Castello, que é pro-
fessor universitário.

Além da Casa dos 
Braga, outros espa-
ços histórico-cultu-
rais de Cachoeiro, 
como a Casa de 
C u l t u r a  Ro b e r t o 
Carlos, também fo-
ram visitados por 
alguns dos partici-
pantes da bienal.

SUCESSO TOTAL

Assessoria de Comunicação

Diversas atrações levaram crianças, jovens e adultos a prestigiar a festa da 
literatura em Cachoeiro

Assessoria de Comunicação

Literalmente a festa da Literatura. Cachoeiro recebeu mais de 50 mil visitantes na 7ª Bienal 



TERÇA
22  MAIO 2018

07Geral
Nossa Senhora do Amparo
Será restaurada em Itapemirim

Na manhã desta se-
gunda-feira, 21 de maio, 
o Prefeito Municipal de 
Itapemirim, Dr. Thiago 
Peçanha Lopes assinou 
a Ordem de Serviço para 
obras de restauração 
da Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Amparo. 
Durante a solenidade, 
muitos fieis marcaram 
presença e comemo-

Foram liberados R$ 
200.146,29 (duzentos 
mil, cento e quarenta 
e seis reais e vinte e 
nove centavos) para 
execução da obra de 
restauração. O chefe do 
Executivo, no início de 
sua administração rece-
beu integrantes da paró-
quia Nossa Senhora do 
Amparo e fi rmou com-
promisso em realizar 
essa importante obra de 
restauração. As obras 
vão iniciar imediatamen-
te seguindo o cronogra-
ma da CONSTRUTORA 
MENICUCCI EIRELI EPP, 
e está prevista para ser 
concluída dentro de 240 
dias.

A Paróquia Nossa 
Senhora do Amparo foi 
criada em 27 de agosto 
de 1769, tendo como 
seu primeiro Pároco 
Pe. Diogo Carvalho da 
Costa. Atualmente é for-

mada por 15 comunida-
des sendo, 05 na cidade 
e 10 na zona rural. Está 
dividida em 03 setores 
e é pastoreada pelo 
Pároco Pe. José Carlos 
Ferreira da Silva.

O templo é o princi-
pal marco histórico do 
município. A arquitetura 
da bicentenária da igreja 
não tem estilo defi nido, 
apesar de demonstrar 
tons romanos e portu-
gueses. Sua fachada 
nos remete ao passado 
e em seu interior é pos-
sível encontrar imagens 
que resistem a ação do 
tempo, ultrapassando 
300 anos. Os sinos que 
anunciam o início da 
Celebração Eucarística 
estão suspensos na cú-
pula de uma das torres e 
a Capela do Santíssimo 
está localizada logo na 
entrada do santuário.

O Pároco Pe. José 

raram a assinatura da 
Ordem de Serviço, pois 
aguardavam essa boa 
notícia a alguns anos. 
Além dos fi éis, estive-
ram presentes na soleni-
dade o Bispo Dom Dario 
Campos,Pároco Pe. 
José Carlos Ferreira da 
Silva, Vereador Lenildo 
Henriques e o Prefeito 
Thiago Peçanha Lopes.

Carlos Ferreira da Silva 
falou que a comunidade 
de Itapemirim está muito 
feliz com a restauração. 
“Esse ano a paróquia 
completará 250 anos, 
e esse é um presente 
para os fi éis, a Igreja vai 
ficar bonita, mas não 
adiante ter uma igreja 
bonita se os nossos 
corações forem feios”. 
Disse o padre.

O  P r e f e i t o  d e 
Itapemirim Dr. Thiago 
Peçanha Lopes, dis-
cursou e fez agradeci-
mentos a presença das 
autoridades eclesiásti-
cas. Ele ainda ressaltou 
sobre a importância de 
manter viva e em bom 
estado esse patrimônio 
histórico do município. 
“A obra de restauração 
trará grandes benefí-
cios para a comunida-
de itapemirinense, pois 
a Igreja Matriz Nossa 
Senhora do Amparo, 
além de abrigar o povo 
de Deus nos eventos 
religiosos, também é um 
grande atrativo turístico 
e histórico de nossa 
cidade. Um templo que 
presenciou fatos mar-
cantes do surgimento 
de nosso povo, que 
não pode fi car sem uma 
devida atenção da ad-
ministração pública”. O 
prefeito ainda falou que 
sua administração tem 
feito grandes esforços 
para que o município 
viva em paz.

IGREJA

Marcos Kito

O prefeito em exercício de Itapemirim assina ordem de 
serviços para reforma da Igreja Nossa Senhora do Amparo

Por Marcos Kito

Prefeito assina Ordem de Serviço para restauração da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em 
Itapemirim
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Anchieta tira onda nos jogos 
escolares

Cinco times da es-
cola municipal Amarílis 
Fernandes Garcia, em 
Anchieta, foram clas-
sifi cados e garantiram 
vaga na fase estadual 
dos Jogos Escolares 
do Espírito Santo 
2018. As equipes de 
basquete infantil mas-
culino, vôlei infantil 
feminino, futsal infantil 

II dos Jogos Escolares 
do Espírito Santo 2018, 
contando com esco-
las dos municípios 
de Alfredo Chaves, 
Anchieta, Itapemirim, 
Marataízes, Piúma e 
Presidente Kennedy, 
totalizando 23 institui-
ções de ensino.

Os alunos competi-
ram nas modalidades 
de voleibol, handebol, 
futsal e basquete, divi-
didos nas categorias 
infantil (entre 12 e 14 

anos) e juvenil (entre 
15 e 17), em compe-
tições masculinas e 
femininas. Ao todo, 
são esperados apro-
ximadamente 4 mil 
atletas espalhados em 
11 regionais.

JOGOS ESCOLARES
Os Jogos Escolares 

do Espírito Santo têm a 
fi nalidade de aumen-
tar a participação de 
jovens em atividades 
esportivas em todas as 

instituições de ensino 
públicas e privadas do 
Estado, e promover a 
ampla mobilização da 
juventude estudantil 
espírito-santense em 
torno do esporte.

Os Jogos Escolares 
visam também fomen-
tar a prática do espor-
te escolar com fins 
educativos; possibilitar 
a identifi cação de ta-
lentos nas escolas; 
contribuir para o de-
senvolvimento inte-

feminino e futsal infan-
til masculino conquis-
taram o ouro na fase 
regional dos jogos, 
que aconteceram na 
semana passada no 
Sesc de Guarapari. Já 
o time de vôlei infantil 
masculino, prata.

Guarapari sediou 
na semana passada as 
competições da região 

gral do aluno como 
ser social, autônomo, 
democrático e parti-
cipante, estimulando 
o pleno exercício da 
cidadania com aplica-
ção de conhecimento 
e oportunidades de 
acesso às práticas 
esportivas escolares. 
Os vencedores das 
11 regionais se clas-
sificam para a etapa 
estadual, que tradicio-
nalmente acontece 
em Guarapari.

ESPORTE

Assessoria de Comunicação

Cinco times de Anchieta conquistam ouro e prata nos Jogos Escolares


