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Com a paralisação 
dos caminhoneiros em 
todo país, o combustí-
vel já começou a faltar 
em diversos postos. E 
o pior, serviços essen-
ciais deixarão de ser 
realizados, como o re-
colhimento do lixo em 
Anchieta. A Prefeitura 
informou que o serviço 
estará temporariamen-
te suspenso.

Em Iconha, somen-
te o Auto Posto Central 
terá combustível até 
esta quinta-feira, se 
a greve continuar, 
muitos motoristas es-
tarão literalmente a 
pé e a sociedade vai 
sofrer as consequên-
cias.  Em Cachoeiro de 
Itapemirim, o transpor-
te público já foi redu-
zido, e deve passar a 
funcionar nos horários 
de sábado. A situa-
ção é caótica, mas os 
caminhoneiros estão 
sendo aplaudidos pela 
população que apoia a 
causa. Eles querem a 
baixa do combustível 
e prometem continuar.
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Brincar traz palestrante 
internacional

O maior congres-
so de educação do 
Espírito Santo trará 
da Europa uma das 
maiores referências 
do mundo em inclu-
são e acessibilidade, 
o professor espa-
nhol José Antônio 
Torres Gonzáles.  Em 
2018, o Brincar tam-
bém vai promover 
um amplo debate 
sobre as mudanças 
que i rão ocorrer 
com a Base Nacional 
Comum Curricular.

Serão três dias 
para professores e 
estudantes trocarem 
experiências com 
os maiores nomes 
da Educação Infantil 
e Anos Iniciais. O 
Congresso Brincar 
2018  reun i rá  no 
Espírito Santo pro-
fissionais que são 
r e f e r ê n c i a s  e m 
várias regiões do 
Brasil, e vai trazer 

pectiva da educação 
inclusiva, e participar 
de uma mesa redon-
da com profi ssionais 
que contr ibuíram 
para a construção 
da Base Nacional 
Comum Curricular 
(BNCC)  e  a juda-
ram na elaboração 
do Pacto Nacional 
pela Alfabetização 
(PNAIC).

Como em 2019 
passa a ser obrigató-
rio a BNCC, em sua 3º 
edição, o Congresso 

Brincar terá um dia 
todo voltado para 
que professores e 
estudantes discu-
tam e entendam as 
mudanças que irão 
acontecer na educa-
ção brasileira.

Congresso terá 
apresentação de tra-
balhos científi cos

A novidade é vol-
tada para pesquisa-
dores interessados 
em ter o seu traba-
lho publicado em 
uma revista técnica.  

Os trabalhos cien-
tíficos poderão ser 
apresentados du-
rante o Brincar e as 
pesquisas selecio-
nadas no congres-
so serão publicadas 
na Revista Ideário. 
Para part ic ipar  é 
preciso se inscre-
ver no congresso, 
cadastrar o traba-
lho de acordo com 
as normas,  levar 
banner e apresen-
tar a pesquisa ao 
público.

Ao todo, seis tra-
balhos científ icos 
serão selecionados 
durante os três dias 
de Congresso, expli-
cou Vicente Falcão, 
o r g a n i z a d o r  d o 
Congresso Brincar.

“ E s s e  n ú m e r o 
pode até ser maior 
dependendo dos 
trabalhos apresen-
tados. Ampliamos o 
Brincar em 2018. A 
programação está 
bem interessante. 
Teremos a oportu-
nidade de receber 

da Espanha o Pós-
Doutor em Ciências 
da Educação José 
A n t ô n i o  To r r e s 
Gonzáles.   Gonzáles 
é  p r o f e s s o r  d a 
Univers idade de 
Jaén, coordenador 
de programas de 
doutorado em di-
ferentes países da 
América Latina e re-
aliza pesquisas fo-
cadas na formação 
de professores e 
sobre instituições 
educacionais para 
inclusão social. 

O professor José 
Antônio também é 
procurado por ar-
quitetos para pla-
nejar a mobilidade 
urbana em grandes 
cidades do mundo. 
Ele vem ao Brasil 
exclusivamente para 
o Congresso Brincar, 
onde vai falar sobre 
o currículo e a di-
versidade da pers-

no Espírito Santo um 
dos maiores nomes 
do mundo em edu-
cação e inclusão, e 
discutir as mudan-
ças da BNCC direto 
com as professoras 
que participaram da 
elaboração do docu-
mento. Uma oportu-
nidade única em um 
só evento”, explicou 
Vicente Falcão.

O  C o n g r e s s o 
Brincar 2018 será no 
Sesc de Guarapari, 
litoral sul do Espírito 
Santo, entre os dias 
25 e 27 de maio.  As 
inscrições já estão 
abertas.  Clique aqui 
e saiba mais sobre a 
programação, como 
se inscrever e onde 
se hospedar.

BRINCAR 2018: 
Congresso 

Internacional de 
Educação Infantil e 

anos iniciais.
Quando: 25, 26 e 

27 de maio.
Onde: Guarapari, 

Espírito Santo

CONGRESSO

Divulgação

O Congresso vai trazer da Espanha 
o Pós-Doutor em Ciências da 
Educação José Antônio Torres 
Gonzáles

Assessoria de Comunicação

Brincar será o primeiro Congresso Internacional de Educação Infantil e Anos Iniciais do Brasil 
em 2018

Continuam os protestos dos 
caminhoneiros

Caminhoneiros 
continuam a fazer 
manifestações em 
pontos da BR-101, 
BR-262 e BR-259, 
na  manhã  des ta 
quarta-feira (23) e 
prometem continu-
ar sem data prevista 
para acabar.

O  m o t i v o  é  o 
aumento do pre-
ço do combustível. 
De acordo com a 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o blo-
queio é feito apenas 
para  caminhões . 
Em vários pontos 
os profissionais da 
carga estão para-
dos. A Reportagem 
esteve pela manhã 
em Piúma, um gru-

GREVE

Caminhoneiros seguem com protestos na BR-101, BR-262 e BR-259, no ES, o motivo é o 
aumento do preço do combustível
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discutir as mudan-
ças da BNCC direto 
com as professoras 
que participaram da 
elaboração do docu-
mento. Uma oportu-
nidade única em um 
só evento”, explicou 
Vicente Falcão.

O  C o n g r e s s o 
Brincar 2018 será no 
Sesc de Guarapari, 
litoral sul do Espírito 
Santo, entre os dias 
25 e 27 de maio.  As 
inscrições já estão 
abertas.  Clique aqui 
e saiba mais sobre a 
programação, como 
se inscrever e onde 
se hospedar.

BRINCAR 2018: 
Congresso 

Internacional de 
Educação Infantil e 
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Quando: 25, 26 e 

27 de maio.
Onde: Guarapari, 

Espírito Santo

Continuam os protestos dos 
caminhoneiros

Caminhoneiros 
continuam a fazer 
manifestações em 
pontos da BR-101, 
BR-262 e BR-259, 
na  manhã  des ta 
quarta-feira (23) e 
prometem continu-
ar sem data prevista 
para acabar.

O  m o t i v o  é  o 
aumento do pre-
ço do combustível. 
De acordo com a 
Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o blo-
queio é feito apenas 
para  caminhões . 
Em vários pontos 
os profissionais da 
carga estão para-
dos. A Reportagem 
esteve pela manhã 
em Piúma, um gru-

querem que a gen-
te pague o roubo 
da Petrobrás, não 
tem como”, disse 
Barreiras.

Em Iconha mais 
de 200 caminhões 
estão estacionados 

e por lá não passa 
ninguém, com car-
ga, exceto veícu-
los que abastecem 
hospitais com gás 
de cozinha e oxi-
gênio bem como 
medicamentos.

GRANDE VITÓRIA
Na BR-101 ,  em 

Viana, na Grande 
Vitória, a manifes-
tação acontece no 
km 305, mas segue 
no acostamento e 
não interdita a pis-
ta. Caminhoneiros 
são impedidos de 
seguir.

NOROESTE
Em Colat ina,  a 

manifestação acon-
tece  nos  km 46 
e 50 e impede a 
passagem de cami-
nhões.

SUL
No km 414 da BR-

101, em Cachoeiro 
de Itapemirim, no 
Sul  do estado,  a 
manifestação acon-
tece no trevo e o 
trânsito é livre para 
veículos que não 
sejam caminhões. 
Em Iconha ,  tam-
bém na BR-101, os 
caminhoneiros se 
concentram no km 
376.

Já na BR-262, 
o protesto aconte-

po de mais de 30 
motoristas estavam 
fazendo um piquete 
em frente a ponte 
de Itaputanga, im-
pedindo os cami-
nhões trafegarem. 
Só cargas direcio-
nadas a hospitais 
estavam sendo li-
beradas, fora isso, 
a ordem era parar. 
“O óleo diesel está 
muito caro, não tem 
como trabalhar, não 
temos condições, 
então nós paramos 
definitivamente. 
Tem de fazer essa 
manifestação para 
c h a m a r  a t e n ç ã o 
do governo.  Nós 
estamos pagando 
para trabalhar. Eles 

ce no km 146, em 
Iba t iba ,  t ambém 
com bloqueio para 
caminhões.

NORTE
Também há ma-

nifestação no km 
204 da BR-101, em 
J o ã o  N e i v a ,  n o 
Norte do estado. O 
bloqueio é só para 
caminhões.

REGIÃO SERRANA
Há um ponto de 

pro tes to  no  mu-
nicípio de Afonso 
Cláudio, na região 
Serrana do estado, 
no km 95, com in-
terdição para cami-
nhões.

GREVE

Luciana Maximo

Mias de 200 caminhões estão parados em Iconha, os caminhoneiros querem a 
baixa do combustível

Da redação

Caminhoneiros seguem com protestos na BR-101, BR-262 e BR-259, no ES, o motivo é o 
aumento do preço do combustível
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Com os caminhoneiros parados, começa a falta combustível nos postos, em Iconha dos cinco postos visitados, apenas um tem gasolina 
para no máximo até as 12h00 desta quinta-feira

Falta combustível no SUL do ES
O protesto dos 

caminhoneiros no 
Brasil já afeta os pos-
tos de combustíveis 
no Sul do Espírito 
Santo. No fi nal da tar-
de desta quarta-feira, 
23, a Reportagem 
confi rmou que já falta 
gasolina, etanol e 
diesel em postos da 
idade de Cachoeiro 
de Itapemirim, Muniz 
Frei re,  I rupi ,  R io 
Novo do Sul, Iconha, 
Caste lo,  Vargem 
Alta, Divino de São 
Lou renço ,  A t í l i o 
Vivácqua e Iúna. Por 
causa da falta de 
diesel o transporte 
público de ônibus 
teve a frota de ôni-
bus reduzida em 
25%, e, a partir des-
ta quinta-feira, os 
coletivos vão rodar 
com horário de sá-
bado. 

De acordo com a 
Reportagem do G1, 
o problema aconte-
ce porque os cami-
nhões carregados 
com combust ível 
estão parados nos 
postos de bloqueio 
e não estão conse-
guindo chegar aos 
municípios.

A falta de com-
bustível nos pos-
tos de Cachoeiro 
d e  I t a p e m i r i m 
f o i  c o n f i r m a d a 
pelo Sindicato do 
Comércio Varejista 
de Derivados de 
Petróleo do Espírito 
Santo (Sindipostos-
ES). O desabaste-
cimento em Iúna e 
Muniz Freire foi con-
fi rmada por funcioná-

terça-feira. 
J á  n o  P o s t o 

Jaracatiá, o proprie-
tário Militino Layber 
afi rmou que a gasoli-
na aditivada já termi-
nou e restava pouca 
gasolina comum que 
daria no máximo até 
as 21 desta quarta, 
23. “Se não o mo-
vimento continuar 
vamos f icar  sem 
combustível. Temos 
só um pouco de die-
sel. A manifestação 
é boa, para todos 
nós. Tem de resolver 
essa questão dos 
aumentos, todo dia 
tem reajuste”, disse. 

No Posto Joatan 
n a  c h e g a d a  d e 
Iconha o combus-
tível duraria até as 
19h00 desta quarta-
-feira. “Se o protes-
to continuar vamos 
fechar, não temos 
mais combustível 
para atender o clien-
te nesta quinta-feira. 
O etanol acabou 
desde terça, diesel 
só para hoje (quarta). 
Situação complicada, 
mas a gente enten-
de, já passou de a 
hora deste proposto 
acontecer”, comen-
tou o gerente André 
Moreira Donatelle.

FILAS 
INTERMINÁVEIS
Temendo f icar 

sem combust ível 
no veículo, a popu-
lação fez fi la nesta 
quarta-feira 23 em 
diversos postos nos 
municípios.  No Auto 
Posto Central LTDA, 
n a  c h e g a d a  d e 
Iconha a fi la no fi m 
da tarde dava voltas 
no estabelecimento. 

que está ruim a situa-
ção para todos, para 
o consumidor e para Por Luciana Maximo

rios dos postos. 

ICONHA NÃO 
TEM MAIS 

COMBUSTÍVEL
A Repor tagem 

do Espírito Santo 
Notícias esteve nos 
postos de combustí-
veis de Iconha e con-
versou com os pro-
prietários e gerentes. 
No Posto Petroconte 
as bombas pararam 
pela manhã. “Acabou 
hoje (quarta) a gasoli-
na comum e por volta 
das 15h00 terminou 
a gasolina aditivada. 
Temos um pouco 
de óleo diesel co-
mum e o S10”, frisou 
Pedro Conte.

Para Pedro Conte 
a manifestação dos 
caminhoneiros é lou-
vável. ‘Ninguém mais 
suportava esses au-
mentos que estão 
tendo de combustí-
vel. A própria popu-
lação e nós também 
donos de postos 
estamos levando 
prejuízo, acaba dimi-
nuindo as vendas, o 
nosso lucro, uma vez 
que acaba que não 
repassamos tudo 
que o governo au-
menta, está fi cando 
difícil. Semana pas-
sada para cá todo 
dia teve um aumen-
to, se torna muito 
difícil para todos”, 
ressaltou.  

No posto União 
um dos frentistas dis-
se que só restava 
etanol e um pouco 
de óleo diesel que 
daria para no máximo 
até as 12h00 desta 

os donos de postos. 
“Está ruim para os 
caminhoneiros, está 

ACABOU

ruim para o distribui-
dor. O distribuidor já 
não tem como fazer 

previsão. As vezes 
compra num preço, 
vende e não conse-

gue comprar mais 
no preço que ele 
vendeu”.  

Eram consumidores 
de diversos municí-
pios em busca de 
completar o tanque.

O sócio proprie-
tário, Marcos José 
Beiriz apoia o mo-
vimento dos cami-
nhoneiros e disse 
a população correu 

ao posto com medo 
de acabar fi cando a 
pé. Foi o dia todo de 
movimento, as bom-
bas não pararam. 
“O abastecimento 
de uma maneira ge-
ral já está afetado. 
Existem vários pos-
tos na região que 

estão sem gasolina, 
a nossa previsão 
é ainda ter no má-
ximo até quinta as 
12h00. Tudo está 
acabando, o diesel, 
a comum, aditiva-
da. Essa fi la toda 
os consumidores já 
estão garantindo. Eu 

acho muito válida a 
manifestação”.

Marcos afirmou 
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A  p r e f e i t a  d e 
Presidente Kennedy, 
A m a n d a  Q u i n t a 
Rangel, assinará na 
próxima sexta-fei-
ra(25) a adesão do 
Município ao Pacto 
pela Aprendizagem 
no Espírito Santo 
(Paes). O Paes tem 
como principal obje-
tivo a melhoria dos 
indicadores educa-
cionais dos estu-
dantes da educação 
básica no Estado, 
envolvendo o domí-
nio de competências 
como leitura, escrita 
e cálculo adequados 
à idade e ao nível de 

Esta quarta-feira, 
23 de maio, marca o 
último dia para paga-
mento da taxa de ins-
crição do Enem 2018 
– Exame Nacional do 
Ensino Médio, con-
forme prevê o ca-
lendário ofi cial divul-
gado em Edital pelo 
Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 

sociedade civil e a 
iniciativa privada, 
visando ações fo-
cadas nas salas de 
aula, que resultem 
em avanços signifi-
cativos de aprendiza-
gem dos estudantes. 
Sua estrutura se divi-
de em três áreas de 
atuação:

(BB).
Só necessita pa-

gar a Guia quem não 
foi benefi ciado com 
a isenção e ainda 
não teve sua inscri-
ção confi rmada no 
exame, conforme 
mensagem de alerta 
“Inscrição conclu-
ída com sucesso”. 
Na prática, se em 

Apoio à Gestão 
– que envolve a 
instituição formal do 
Pacto e a estrutura 
necessária para o 
seu funcionamento; 
o Fortalecimento da 
Aprendizagem – que 
se relaciona à padro-
nização de currículo 
e material didático no 

vez da mensagem 
descrita o candida-
to visualizar a frase 
“ Inscr ição aguar-
dando o pagamen-
to da GRU”, signi-
fica que o mesmo 
não terá gratuida-
de e deve quitar o 
valor. Ao contrário 
do que ocorria em 
provas anteriores 

ensino fundamental, 
formação de pro-
fessores e gestores 
escolares, monitora-
mento/avaliação da 
aprendizagem, estí-
mulo e valorização 
da produção literária 
local, leitura dos es-
tudantes e incentivos 
à melhoria de resul-

a té  a  ed ição  de 
2016, a GRU pode 
ser paga em qual-
quer outra agência 
da rede bancária 
(Santander,  I taú , 
B radesco,  Ca ixa 
Econômica Federal 
etc.), e não apenas 
no BB, desde que 
respeitando o ho-
rário bancário.

escolarização.  
A solenidade será 

realizada às 15h no 
auditório da Seme 
III. São esperadas as 
presenças do secre-
tário de Estado da 
Educação, Haroldo 
Rocha, da secre-
tária municipal de 
educação, Dilzerly 
Machado, diretores, 
professores, pais de 
alunos e populares.

O  Pa c t o  Pe l a 
Aprendizagem no 
Espírito Santo (Paes) 
envolve a união de 
esforços entre o 
Governo do Estado, 
as Prefei turas,  a 

Educacionais (Inep).
O valor da taxa é 

de R$ 82, que é ge-
rada automaticamen-
te no sistema de ins-
crições do Enem por 
meio de uma Guia 
de Recolhimento da 
União (GRU), que 
nada mais é do que 
um boleto emitido 
pelo Banco do Brasil 

tados nas redes de 
ensino; Infraestrutura 
e Suporte – que pro-
põe estratégias para 
suprir demanda por 
educação infantil e 
organização das re-
des visando à otimi-
zação de recursos e 
potencialização de 
resultados.

SERVIÇO:
Assinatura da ade-

são ao Pacto pela 
Aprendizagem no 
Espírito Santo (Paes)

Data: sexta-feira, 
25 de maio de 2018

Hora: 15h
Local: Auditório 

da Seme III, rua Átila 
Vivacqua Vieira, 265, 
centro, Presidente 
Kennedy - ES

Atenção! É primor-
dial que os candida-
tos quitem o boleto 
do Enem dentro do 
prazo, portanto até 
hoje, caso contrário 
não terão sua ins-
crição confi rmada e 
não poderão prestar 
as provas que serão 
aplicadas em 4 e 11 
de novembro.

Kennedy vai assinar adesão 
ao Paes

Terminou ontem o prazo para 
pagar a taxa do Enem

EDUCAÇÃO

Assessoria de Comunicação

A solenidade será realizada às 15h no auditório da Seme III
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Circuito Musical 
em Iriri/ Anchieta

GASTRONOMIA

Por Fernanda Muraca

O balneário, que fi ca loca-
lizado no sul do Espírito Santo, 
já é famoso por seus eventos 
de gastronomia e pelas suas 
belas praias, atraindo turistas de 
todo o Brasil que procuram por 
descanso e diversão.

Para o feriado de Corpus 
Christi deste ano, as ruas de Iriri 
serão palco para música e gas-
tronomia, com a volta do Circuito 
Musical, onde os participantes 
caminharão pelas ruas seguindo 
uma banda instrumental e o 
carro de chopp, que vai servir 
cerveja artesanal feita no próprio 
balneário. Durante o percurso 
acontecerão algumas paradas 
em bares e restaurantes parcei-
ros do evento para que todos 
possam degustar e conhecer a 
culinária local.

O Circuito Musical de Iriri vai 
acontecer nos dias 01 e 02 de 
junho, saindo às 19 horas da Rua 
Coronel Garcia, Praia da Areia 

diversão para os visitante e 
moradores de Iriri.

SERVIÇO:
Evento: Circuito Musical 

de Iriri
Data: 1º e 2 de junho de 2018
Horário de início: 19h
P e r c u r s o :  1 º  d i a : 

Concentração na praia da Areia 
Preta, segue pela avenida prin-
cipal e termina no Calçadão da 
Costa Azul.

Atração Musical: Banda de 
Jazz do Maestro Mauro

Aula Show: chef Gilson 
Surrage – prato Pérola Capixaba. 
Versão contemporânea da 

Torta Capixaba.
2º dia: Concentração no fi nal 

da praia da Costa Azul, segue 
pela avenida principal e termina 
no Calçadão da Costa Azul.

Aula Show: chef Gilson 
Surrage – prato Arroz a Nogueira 
Gatto. Prato a base de polvo, ca-
marão, fi lé de peixe, champignon 
e alcaparras.

Preta, no primeiro dia, o circuito 
vai percorrer a avenida principal 
acompanhado da banda de jazz 
do Maestro Mauro, chegando 
ao seu ponto fi nal no calçadão 
da Costa Azul onde o chef de 
cozinha Gilson Surrage vai reali-
zar uma aula show apresentando 
o prato “Pérola do Mar”, uma 
versão contemporânea da Torta 
Capixaba. Já no sábado, o ponto 
de partida acontece no fi nal da 
Praia da Costa Azul, percorrendo 
a avenida principal e fi nalizando 
também no Calçadão da Costa 
Azul com mais uma aula show 
do chef Surrage, apresentando 
o “Arroz a Nogueira Gatto”, prato 
a base de polvo, camarão, fi lé de 
peixe, champignon e alcaparras.

O evento está sendo pro-
movido pelos empresários de 
Iriri e tem o apoio do comércio 
local, da Associação Iriri Vivo 
e o patrocínio da Selita, e bus-
ca incrementar o calendário 
anual de eventos do balneá-
rio, além de trazer cultura e 

Balneário de Iriri vai levar música e 
gastronomia para as ruas no próximo feriado
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