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Depois de muitas arti culações polí-
ticas, conversas, reuniões, os ve-
readores de Presidente Kennedy 

aprovaram por unanimidade, o Fundo de 
Desenvolvimento Econômico o Sul do Estado 
do Espírito Santo – Fundesul, nesta quinta-
-feira 07. Signifi ca que, a parti r de agora, o 
seu povo pode sonhar muito mais com novas 
oportunidades, renda e trabalho. Pode am-
pliar seus negócios e atrair novas empresas. 
A prefeita Amanda Quinta frisou que este 
projeto era muito aguardado por todos que 
almejam o crescimento, desenvolvimento e o 
bem da cidade que tanto já sofreu. O aporte 
de R$50 milhões de reais ao Fundesul é o início 
de um novo tempo.

Presidente Kennedy pode 
TORNAR REALIDADE O SONHO

Para se ter uma ideia no ano de 2017 
foram realizados em Piúma pelo menos 41.960 
exames laboratoriais e 14.813 exames mais 
complexos, como RX, ressonância magné-
ticas, mamografi as, ultrassom, sessões de 
fi sioterapia entre outros, somando mais de 10 
mil atendimentos em plantões médicos, enfer-
magem, radiologia, odontologia, socorristas 
entre outros.

A Câmara Municipal de Anchieta 

realizou mais uma tradicional Sessão 

Solene de entrega de Títulos de Cidadania 

Anchietense e Comendas, na noite desta 

terça-feira (05), no Plenário Urias Simões 

dos Santos. A entrega das honrarias abre 

os festejos da Festa Nacional de São José 

de Anchieta.

Com respeito ao crioulo, mas a eleição 
para a composição Mesa Diretora da Câmara 
de Piúma, (Biênio 2019/2020) não passou 
de “samba do crioulo doido” e coube a juíza 
Serenuza Marques Chamon suspender até 
segunda ordem, por enquanto, por tempo 
indeterminado. Articulações a parte, traições 
a torto e a direito, quatro chapas e uma liminar 
judicial cancelando a farra.
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» EXPEDIENTE
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Tupan Ávila

Depois da eleição suspensa, o 
grupo se reuniu no Boadegas 
Lanches e já declarava Jorge 

presidente, mesmo sem a eleição

JUÍZA SUSPENDE ELEIÇÃO 
da Mesa em Piúma

Com respeito ao criou-
lo, mas a eleição para a 
composição Mesa Diretora 
da Câmara de Piúma, 
(Biênio 2019/2020) não 
passou de “samba do 
crioulo doido” e coube a 
juíza Serenuza Marques 
Chamon suspender até 
segunda ordem, por en-
quanto, por tempo inde-
terminado. Articulações 
a parte, traições a torto e 
a direito, quatro chapas e 
uma liminar judicial can-
celando a farra.

Para melhor compre-
ender os fatos, a presiden-
te da Câmara Bernadete 
Calenzani, Berná Muita 
Raça ressaltou que, cinco 
minutos antes da sessão 
especial começar, nesta 
quarta-feira, 06, foi cha-
mada no andar de baixo 
para assinar a liminar 
que chegou às 18h00 
nas mãos de um ofi cial 
de justiça. Ela subiu, abriu 
a sessão, foi lido o expe-
diente e ela anunciou a 
suspenção, o vereador 
Eliezer Dias Freire tinha 
impetrado um Mandando 
de Segurança e a juíza 
determinou a suspenção.

“Entrei com pedido de 
liminar, a juíza concedeu 
porque eu entrei com 
uma chapa para pleitear 
a presidência da Câmara, 
protocolizei na segunda, 
48h00 antes, até então 
estava tudo certo, por vol-
ta das 17h40 de segunda, 
foi protocolizada outra 
chapa, a juíza entendeu 
que deu duplicidade de 
chapas dos nomes. Não 
foi falado nada comigo 
nem por escrito nem por 
telefone. A Juíza entendeu 
que eles agiram de má fé 
e estariam prejudicando 
a chapa e suspendeu por 

Por Luciana Maximo

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Piúma foi suspensa através de uma liminar 
expedida a pedido do vereador Eliezer Dias Freire

po de Berná, e aliou-se ao 
grupo de Geovani Bidim, 
sendo que lá ele seria 
vice-presidente. 

Registra-se que todos 
esses acordos eram de 
palavra, acorde de cava-
lheiros, pois ainda não 
havia como registrar as 
chapas. 

O grupo de Bernadete 
vendo que seria prejudi-
cado, após pressão de 
Eliezer, para ser ele ser 
o candidato a presidente 
resolveu voltar atrás e dar 
a presidência na chapa, 
para Eliezer.  Desta forma 
então a nova composição 
seria: Eliezer presidente, 
Pretinho Piúma vice e 
Jorge Miranda secretário.  
Esta chapa, foi registrada 
as 11:50 horas, do dia 
04/06/18; último dia 
para registro de candida-
turas, até as 19:00 horas. 
Entretanto, Eliezer para 
presidente não foi bem 
aceito. 

Ato contínuo, por volta 
de 17:55 horas, inacredi-

data indeterminada até 
segunda ordem. Fiquei 
satisfeito com a decisão 
da juíza. Ela entendeu que 
minha posição era a mais 
correta”, salientou Eliezer. 

ENTENDA OS FATOS
Logo após a publica-

ção do referido edital, 
formou-se um grupo, 
liderados por Geovane 
Bidim fecharam uma cha-
pa,  onde seria. Geovane 
Bidim para presiden-
te, Pretinho de Piúma 
vice-presidente e Jorge 
Miranda secretário. 

Berná Muita Raça foi 
procurada por um gru-
po de 06 Vereadores, 
sendo eles: Joel Rosa, 
Tobias Scherrer, Eliezer 
Dias Freire, Pretinho, 
Jorge Miranda e Negão 
da Colônia que acaba-
ram também formando 
uma nova chapa, com 
a seguinte composição: 
Bernadete presidente, 
Pretinho vice-presidente e 
Jorge Miranda secretário. 

Depois da chapa com-
posta, mas ainda sem re-
gistros, o vereador Eliezer 
mudou seu posiciona-
mento, querendo agora 
ele ser o candidato a presi-
dente nesta chapa, porém 
o grupo não aceitou. 

Sem ser aceito como 
presidente pelo grupo 
de Bernadete, e faltando 
poucos dias para eleições, 
Eliezer abandonou o gru-

tavelmente, nova chapa 
foi registrada, desta vez 
com os seguintes can-
didatos: Jorge Mirada 
presidente, Negão da 
Colônia vice e Pretinho 
Piúma secretário.  

Desta forma, os vere-
adores Pretinho Piúma e 
Jorge Miranda, apareciam 
em duas chapas registra-
das.  E não comunicaram 
ao vereador Eliezer sobre 
a desistência deles na 

primeira chapa. Sendo 
que Eliezer soube através 
do protocolo da Câmara, 
sobre a nova chapa, já 
quase no encerramento 
do prazo para inscrições 
de chapas. Inconformado 
com a situação Eliezer 
ajuizou mandado de se-
gurança, e a Juíza deferiu 
uma liminar, suspenden-
do as eleições para reno-
vação da Mesa Diretora 
da câmara de Piúma.
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Luciana Maximo

A clinico geral, Dr.ª 
Carla Pacheco atende 

no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, 

ela é contratada pelo 
Consórcio

PIÚMA: MAIS DE 41 MIL 
exames realizados

A aval iação fei -
ta pela Secretaria 
Municipal de Saúde 
de Piúma no serviço 
prestado na área da 
atenção especializa-
da aponta motivo de 
comemoração, mas 
faz acender o sinal 
de alertar para a or-
ganização.

A secretár ia de 
Saúde,  Ana Lu iza 
Ferreira Mathias vem 
contabilizando mui-
tas reclamações dos 
cidadãos que pro-
curam suas consul-
tas especializadas e 
exames, no entanto, 
o relatório de servi-
ços prestados com 
exames e consultas 
apresentou resultado 
surpreendente, o que 
está sendo muito co-
memorado.

Para se ter uma 
ideia no ano de 2017 
foram realizados em 
Piúma pelo menos 
41.960 exames la-
boratoriais e 14.813 
exames mais com-
p lexos ,  como RX , 
ressonância magné-
ticas, mamografias, 
ultrassom, sessões 
de f isioterapia en-
tre outros, somando 
mais de 10 mil aten-
dimentos em plan-
tões médicos, enfer-
magem, radiologia, 
odontologia, socorris-
tas entre outros.

A o  a s s u m i r  a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, Ana Luíza 
se espantou com o 
número de caixas e 
mais caixas com so-
licitações de exames 
e consultas, alguns 
casos o paciente já 
inclusive ido a óbi-
to pela demora no 
atendimento. Era ne-
cessário encontrar 
uma solução para 
pôr fim a fila enorme 
de espera.   

Para se chegar 

disposição da popula-
ção, não ter a mesma 
proporção satisfação 
verificada. “Estamos 
trabalhando e muito, 
quando nos compara-
mos com ano anterior 
a 2017. Prestamos 
muito mais serviços. 
Agora precisamos de 
medidas de aperfei-
çoamento para sa-
tisfação do cidadão”, 
disse a secretária, 
que já determinou 
desde o ano passa-
do o planejamento 
na atenção básica e 
agora luta para em-
placar a Regulação 
na Saúde.

A REGULAÇÃO É O 
GRANDE “LANCE” 

N a  a v a l i a ç ã o 
da secretár ia Ana 
Luíza o que estava 
a c o n te c e n d o  e r a 
um descontrole nos 
encaminhamentos 
das solicitações de 
consultas e exames. 
Esse descontrole pro-
voca possibil idade 
de adiantamento de 
procedimentos para 
uns enquanto outros 

Por Luciana Maximo

Secretaria de Saúde de Piúma faz um comparativo de atendimentos e comemora os 
números. Somente em 2017, mais de 41 mil exames ofertados a população

mes em 2017, sendo 
34.201 exames labo-
ratoriais à mais. 

A quantidade de 
exames/procedi-
mentos (ressonân-
cia,  mamograf ias, 
ultrassom, RX...) pu-
lou de 13.271 e para 
14.813. Pesquisado 
em separado, o rela-
tório demonstra um 
aumento extraordi-
nário nos exames de 
laboratório, aqueles 
comumente chama-
dos de exames de 
sangue. Os exames 
de sangue saltaram 
de 7.759 em 2016 
p a r a  41 . 9 6 0  e m 
2017. No caso dos 
exames de laborató-
rio, o resultado ex-
traordinário em 2017 
pode ser explicado 
pelo fato do labora-
tório que presta ser-
viços para o hospital 
estar funcionando 
pela  pr imeira  vez 
pelo consórcio.

O sinal de alerta 
foi decorrente do re-
sultado positivo apre-
sentado na quanti-
dade de serviços à 

aos números de aten-
dimentos, a metodo-
logia utilizada pela 
secretária foi a da 
comparação. Ela bus-
cou todos os proce-
dimentos pagos pelo 
Consórcio de Saúde 
no ano de 2016 e 
comparou com o ano 
de 2017, ano em que 
já estava à frente da 
secretaria. O relató-
rio apresentou quase 
o dobro de procedi-
mentos durante o ano 
de 2017. Em alguns 
casos a diferença é 
enorme: as consultas 
angiológicas saíram 
de 155 em 2016 para 
878 consultas em 
2017; neurológicas 
de 628 para 759; psi-
quiátrica de 546 para 
650; e, as consultas 
dermatológicas, en-
quanto não apresen-
tam contratos com 
o consórcio no ano 
de 2016 apresen-
tando saldo zero, no 
ano passado foram 
1.050. A exemplo do 
número de consultas, 
também aumentou a 
quantidade de exa-

a g u a r d a m  m u i t o 
tempo na espera. Há 
notícias de casos em 
que o exame e con-
sulta não aguardam 
24 horas para libera-
ção enquanto outros 
estão no aguardo 
há mais  de c inco 
meses.  É  s imples 
o entendimento: os 
privilégios de uns é 
o atraso de outros. 

Com a Regulação 
passando a funcio-
nar, segundo a secre-
tária, todos os pro-
cedimentos deverão 
entrar pela Unidade 
de Saúde onde o pa-
ciente está inscrito. 
A requisição é enca-
minhada à central 
de vagas quando o 
médico fará a regu-
lação aprovando o 
requerimento e clas-
sificando para que o 
paciente entre numa 
lista de atendimen-
to. Os funcionários 
p a s s a m  e n t ã o  a 
marcar as consultas 
e exames conforme 
as regras da l ista 
de atendimento, de 
forma que ninguém 

fure a fila, acabando 
o privi légio. Então 
não existirá aquele 
que, sem motivo, tem 
seu exame marcado 
como urgência, mas, 
também, não haverá 
mais o longo período 
de espera.

O programa que 
v isa  a  humaniza -
ção com justiça na 
marcação de consul-
tas foi denominado 
PA I  –  PROGRAMA 
DE ATENDIMENTO 
INDIVIDUALIZADO e 
precisa de um tempo, 
após sua implanta-
ção, para que seja 
avaliado e aperfei-
çoado, é o que fala 
a secretaria exerci-
tando sua humilda-
de. Agora, ela espe-
ra combinar o bom 
resultado obtido no 
número de atendi-
mentos em 2017, 
com um atendimento 
igualitário, o que, se-
gundo a secretária, 
poderá  ser  o  que 
falta para a satis-
fação do  c idadão 
diante da prestação 
do serviço.

JUÍZA SUSPENDE ELEIÇÃO 
da Mesa em Piúma

A eleição da Mesa Diretora da Câmara de Piúma foi suspensa através de uma liminar 
expedida a pedido do vereador Eliezer Dias Freire
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Entre as 
especialidades, 
psicologia, Dr.º 

Raphael Pinto 
Gandolfo Sales 

atende pelo 
Consórcio

Quando um médico atende, 
ALI ESTÁ O CONSÓRCIO

Desde 1999 os ser-
viços especializados de 
saúde, não disponíveis 
na rede pública, são ad-
qui r idos  por  meio  do 
consórcio e contratados 
de forma conjunta, per-
mitindo a redução nos 
preços praticados para o 
serviço público em cerca 
de 40%, e em alguns 
casos em até 60% dos 
valores anteriormente 
pagos pelos municípios.

D e  a c o r d o  c o m  a 
diretora do Expandida 
Sul, Olímpia Belônia, o 
Consórc io tem pr ima-
do pela ampliação do 
número de consultas, 
exames e serviços de 
saúde especializados a 
serem contratados per-
mitindo o atendimento 
a uma parcela cada vez 
maior da população dos 
municípios consorcia-
dos. “Reduzindo assim, 

Da redação

O EXPANDIDA SUL através dos municípios consorciados abrange uma população total 
estimada em 287.539 habitantes distribuídos em uma área geográfi ca de 

2.794.500 km2 conforme fonte IBGE

comparação do número 
de atendimentos realiza-
dos em 2017. 

Quando você busca 
uma consulta ou um exa-
me o CIM Expandida Sul 
está presente apoiando 
seus municípios para que 
a saúde possa chegar 
ao máximo de pessoas 
possível garantindo exa-
mes diversos e consultas 
especializadas.

O Consórcio Expandida 
Sul atende aos municí-
pios de Alfredo Chaves, 
Anch ie ta ,  Guarapar i , 
I c o n h a ,  I t a p e m i r i m , 
Marataízes, Piúma e Rio 
Novo do Sul, unidos pela 
saúde da região. 

No exercício de 2017 
foi proporcionado a popu-
lação desses municípios 
104.760 mil consultas 
especializadas (consul-
tas cardiológicas, neuro-
lógicas, dermatológicas, 
urológicas, endocrinoló-
gicas, proctologicas, pe-
diátricas, psiquiátricas 
entre outras) e 377.237 

o número ainda elevado 
de pacientes encaminha-
dos à rede pública de 
saúde dos grandes mu-
nicípios. Hoje atua com 
prestação de serviços 
de saúde através de cre-
denciamento de pessoa 
jurídica, para oferta de 
consultas e exames de 
diagnósticos demanda-
dos pela população”.  

0A tabela de procedi-
mentos e valores do Cim 
Expandida Sul oferece 
a opção de acesso a 32 
tipos de consultas espe-
cializadas, 516 tipos de 
exames/procedimentos 
de diagnósticos e 30 tipos 
de procedimentos cirúrgi-
cos, objetivando atender a 
demanda de cada municí-
pio consorciado.  

“O Consórcio Público 
da  Reg ião  Expandida 
Sul presta seu serviço 
com qualidade e está 
presente no seu dia a 
dia”, assegura a diretora 
que forneceu os dados 
de Piúma para se ter uma 

Luciana Maximo

mil entre exames labo-
rator ia is ,  exames não 
laboratoriais (ultrassono-
grafias, raios-x, tomogra-
fias, mamografias, res-
sonâncias magnéticas) 
sessões de fisioterapia, 
além de plantões médi-
cos e técnicos.

O CIM EXPANDIDA SUL 
hoje representa para os 
municípios consorciados 
uma ferramenta trans-
parente, de fácil aces-
so e agilidade, onde os 
mesmos podem atender 

as demandas de saúde 
com um menor  custo 
graças a união dos mu-
nicípios consorciados por 
meio da vantagem obtida 
no aumento da escala 
para negociação com os 
prestadores de serviços. 
Através da tabela de pro-
cedimentos do CIM os 
gestores municipais po-
dem oferecer para seus 
munícipes cerca de 579 
serviços de saúde com 
tratamento diferenciado 
e humanizado. 
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Arquivo

A secretaria 
de Mulheres 

do PSB lançou 
neste sábado 
a campanha 

#Nãosejalaranja

#NÃOSEJALARANJA 
campanha do PSB Mulher

Em grande estilo, 
foi lançada na manhã 
do dia 26 de maio, 
na sede do Partido 
Socialista Brasileiro 
– PSB, no Espírito 
Santo, em Vitória, a 
polêmica campanha 
#Nãosejalaranja com 
a presença das pré-
-candidatas da sigla 
a deputada estadu-
al e federal, além do 
presidente do PSB no 
Estado, Luiz Carlos 
Ciciliotti da Cunha e 
vice-presidente, pré-
-candidato ao Governo 
do Estado, Renato 
Casagrande, o coor-
denador da Fundação 
João Mangabeira, 
Odmar Péricles, a presi-
dente da Secretaria das 
Mulheres, Jaqueline 
Moraes, Neide Lima, 
uma das fundado-
ras da Secretaria de 
Mulheres no Espírito 
Santo, a 1ª secretária, 
Alceni Rocha. O Evento 
foi regado a um delicio-
so café da manhã.

O  fo c o  p r i n c i -
pal  da Campanha 
#Nãosejalaranja é in-
centivar à paridade de 
gênero nos espaços de 
poder, mas é preciso 
mais mulheres envolvi-
das e com visibilidade.

Durante a apresen-
tação da Campanha, 
Renato Casagrande 
parabenizou Jaqueline 
pelo excelente trabalho 
que vem executando a 
frente da Secretaria de 
Mulheres e destacou 

militante há mais de 
31 anos no PSB e 20 
anos à frente do movi-
mento de mulheres no 
partido e na Secretaria 
Nacional de Mulheres, 
a Campanha é fruto de 
um trabalho de duas 
décadas. “A ideia da 
Jaqueline veio casar 
com tudo aquilo que a 
gente pregou para que 
as mulheres não sejam 
laranjas, que elas se 
conscientizem de seu 
poder para correr atrás 

Por Luciana Maximo

A Campanha #Nãosejalaranja lançada neste sábado visa chamar atenção das mulheres 
para o lugar que ela deve ocupar na política e deixar se serem usadas pelos partidos

para dizer que com-
põe se não vai faltar 
homem, é um passo 
importante, revolucio-
nário que mostra que 
vocês querem ser can-
didatas para que pos-
sam ter o voto e tentar 
ganhar a eleição para 
representar o PSB na 
sociedade capixaba na 
Assembleia Legislativa, 
n o  C o n g r e s s o 
Nacional”, ressaltou 
Renato Casagrande.

Para Neide Lima, 

a importância da abor-
dagem. “Nosso inte-
resse é de fato que as 
mulheres conquistem 
o seu lugar, a lei deter-
minou cotas, dinheiro, 
políticas, tempo de te-
levisão, mas isso não é 
sufi ciente, não garante 
que as mulheres terão 
representação, a mu-
lher precisa de fato 
ocupar o lugar que foi 
conquistado. Repito: 
ter dinheiro, ter tem-
po de televisão, ter o 
número de candidatas 
não significa vitória 
na eleição, tem que 
buscar, correr atrás 
para ter representante 
mulheres, precisa de 
ter o voto e a disputa é 
com os homens e, os 
homens já estão em 
benefício comparan-
do com as mulheres 
desde que o mundo é 
mundo, eles têm uma 
caminhada na frente. 
O primeiro passo da 
mulher é não aceitar 
compor a chapa só 

dos seus votos e se 
empoderar e não sim-
plesmente aceitar im-
posições de partidos, 
que se preocupam em 
cumprir cotas para não 
pagar taxa no Tribunal 
Regional Eleitoral – 
TER por falta de mu-
lheres na campanha 
eleitoral”.

A maioria dos par-
tidos segundo Neide, 
na hora de montar cha-
pas para conseguir os 
30% acaba pegando 
mulher quase que a 
laço. “Oferecem algu-
ma coisa para que elas 
sejam candidatas. É 
uma campanha polê-
mica, poderosa, eu sei 
que todos os partidos 
não vão gostar, porque 
a maioria dos partidos 
têm candidatas laran-
jas’, ressaltou a dama 
do PSB, Neide Lima. 

De acordo com 
Jaqueline Moraes, a 
Campanha lançada 
#Nãosejalaranja é 
para mexer com brio 
da mulherada e dizer 
a elas, ‘ não sejam 
usadas’. “Quando a 

mulher se propõe a 
só colocar o nome na 
chapa por causa de 
qualquer interesse que 
não seja o público e 
o político é interesse 
que não condiz com a 
luta feminina. Hoje o 
Brasil é um país com 
a menor representa-
tividade feminina na 
política. As mulheres 
não deveriam estar na 
política apenas para 
atingir contas, mas 
sim para transformar.  
Nessa eleição não seja 
laranja, seja a mudan-
ça que o país precisa’, 
salientou Moraes.

É importante frisar 
que nas últimas elei-
ções cerca de 14 mil 
mulheres que forma 
candidatas não rece-
beram nenhum voto.  
“Devemos buscar entre 
nós mulheres o interes-
se de participarmos da 
política. Fazer nossa 
voz ser ouvida é nosso 
maior desafi o. Ninguém 
te representa tão bem 
como você”, frisou a pre-
sidente da Secretaria de 
Mulheres do PSB no ES.   
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Assessoria de Comunicação

A Câmara 
de Anchieta 
entregou 55 

honrarias na 
noite desta 

terça, 06

CÂMARA DE ANCHIETA - 
Uma noite de glamour

A Câmara Municipal 
de Anchieta realizou 
mais uma tradicional 
Sessão Solene de 
entrega de Títulos de 
Cidadania Anchietense 
e Comendas, na noite 
desta terça-feira (05), no 
Plenário Urias Simões 
dos Santos. A entre-
ga das honrarias abre 
os festejos da Festa 
Nacional de São José 
de Anchieta.

O evento contou com 
a presença do governa-
dor do Estado, Paulo 
Hartung, do prefeito 
Fabricio Petri, do pre-
sidente da Assembleia 
Legislativa (ALES), Erick 
Musso, da procuradora 
do Ministério Público 
Estadual ,  Catar ina 
Ceccin Gazele, do vice-
-prefeito municipal, 
Carlos Waldir, além 
de secretários e ex-
-secretários municipais 
e estaduais, prefeitos 
e ex-prefeitos, vereado-
res e ex-vereadores de 
municípios vizinhos, re-
presentantes da Polícia 
Militar, e da sociedade 
civil organizada.

A  C o m e n d a 
Dignidade na Justiça foi 
outorgada ao procura-
dor-geral do Ministério 
Público Estadual, Dr. 
Eder Pontes da Silva, 
que foi representa-
do pela procuradora 
Catariza Ceccin Gazele, 
que também recebeu 
o título de cidadania 
anchietense das mãos 
do vereador Renato 
Casagrande.   

J á  a  C o m e n d a 
Referência Política foi 
outorgada a ex-verea-
dora Rosemary Pires 

Por: Thiago de Barros

Câmara de Anchieta realiza tradicional Sessão Solene de entrega de 
Títulos de Cidadania e Comendas

onde cada vereador fez 
a entrega de três, e 20 
comendas.

O governador Paulo 
Hartung recebeu das 
mãos do presidente da 
Casa, vereador Tássio 
Brunoro, a comenda 
Honra ao Mérito que é 
oferecida aquele que 
contribuiu para o desen-
volvimento do município 
através do seu trabalho, 
esforço e dedicação e 
que atingiu o reconheci-
mento público das suas 
atividades.

O presidente da 
ALES, deputado Erick 
Musso,  recebeu a 
comenda de Honra 
ao Mérito na Gestão 
Pública das mãos do 
vereador Richard Costa. 
A honraria é destinada a 
autoridade pública, no 
exercício do mandato 
eletivo, que esteja lu-
tando pela melhoria da 
qualidade de vida da 
população anchietense. 
Costa também fez a 
entrega da comenda 
convidado ilustre ao de-
putado estadual Sandro 
Locutor.

Durante a abertura 
da noite, o hino nacional 
foi executado pela ban-
da Yahveh Shammah 
e a cantora Bya Seixas 
fez duas apresentações.

A solenidade é re-
alizada anualmente e 
é marcada pelo reco-
nhecido do Legislativo 
Municipal àqueles que 
de uma forma ou de ou-
tra ajudam a construir o 
progresso do município 
e de toda a população. 
No total foram entregues 
53 honrarias, sendo 33 
títulos de cidadania, 

Vasconcellos, popular-
mente conhecida como 
Merinha, que faleceu 
no último dia 27. A irmã 
Roseane Vasconcellos 
e o f i lho Leonardo 
Vasconcellos Rovetta 
receberam a honraria 
das mãos do vereador 
Geovane Meneguelle. 

Hartung agradeceu a 
homenagem e destacou 
que a medida é mais um 
reconhecimento pela 
administração bem-
-sucedida. “São home-
nagens como essa que 
nos dão energia para a 
caminhada. Caminhar 
na vida pública não é 
mole em canto algum. 
A cada gesto deste tipo 
coloca mais carga em 
nossa bateria para seguir 
em frente. Bonito ver o 
Espírito Santo em situ-
ações diferenciado em 
comparação ao país e, 
principalmente, produzir 
bons exemplos, boas 
práticas e boas atitudes”, 
destacou Paulo Hartung.

“Este é um momento 
de festa, de comemora-
ção. É momento de re-
cepcionar essas novas 
forças, pois hoje ganha-
mos mais 33 cidadãos e 
cidadãs anchietenses, 
que se unem a nós para 

contribuir com nossa 
cidade e, também, de 
reconhecimento com as 
comendas. O Legislativo 
Municipal tem trabalha-
do em prol da popula-
ção anchietense e, em 
2017, demos um salto 
na produção legislativa 
e nos acessos ao portal, 
de cerca de 55 mil para 
mais de 100 mil. Ao fi nal 
de 2017 aprovamos 
uma reforma adminis-
trativa que reduzirá os 
custos na Casa em torno 
de R$ 6 milhões por 
mandato. É um dinheiro 
essencial que vai virar 
mais serviço para nossa 
população que tanto 
precisa da assistência 
do poder público. Dentro 
da realidade, estamos 
conseguindo avançar 
dentro dos nossos pro-
pósitos e me sinto feliz 
em compartilhar esses 
dados que demostram 
que estamos trabalhan-
do para aumentar a 
efi ciência e a transpa-
rência do Legislativo, 
além de fomentar a 
participação popular, 
que é o combustível 
para o trabalho de nós 
vereadores, fi nalizou o 
presidente da Casa, ve-
reador Tássio Brunoro.
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Luciana Maximo

Será inaugurada 
no próximo dia 

08 a 11ª Farmácia 
de Manipulação 
de Piúma e 1 no 

ES Aquário

MARCONI MANIPULAÇÃO, 
a 1ª em Piúma

Um sonho que se 
torna realidade depois 
de quatro anos e Piúma 
terá a primeira farmácia 
de Manipulação apro-
vada por todos órgãos 
de vigilância. Um em-
preendimento de mais 
de R$700 mil e que, 
certamente, vai mudar 
a realidade da saúde na 
região, uma vez que, a 
Marconi Manipulação 
está preparada para ma-
nipular todos os tipos de 
medicamentos com uma 
equipe de profi ssionais 
de ponta.

Os irmãos, o empre-
sário Valério Marconi e o 
farmacêutico Alexandre 
Marconi vão revolucionar 
o ramo de manipulação 
de remédios no Sul do 
Espírito Santo. Eles inau-
guram dia 08, próximo a 
1ª Farmácia Aquário de 
Manipulação do Estado, 
em Piúma com os mais 
modernos equipamentos 
e os últimos lançamen-
tos, somada a decoração 
e a localização, bem no 
centro da cidade. 

A primeira farmácia a 
ser implantada no Sul nos 
moldes dos últimos sete 

conservantes porque é 
feito para o paciente usar 
naquele determinado 
momento”, explicou.

A Marconi Manipula-
ção está apta a mani-
pular todos os medica-

Por Luciana Maximo

tecnologia de automação 
que é muito diferente do 
que temos hoje no mer-
cado de manipulação”. 

A Marconi Manipula-
ção é a primeira no es-
tado de modelo aquário, 
isso signifi ca que todos 
os pacientes conseguem 
visualizar pelo menos 
95% da produção, ou 
seja, transparência da 
qualidade dos funcioná-
rios, uma padronização 
elaborada.

Para Alexandre exis-
tem inúmeros benefí-
cios na manipulação 
do medicamento. “Nós 
compramos insumo far-
macêutico para produzir 
o remédio, essa matéria 
não vem completamente 
estabilizada, com prazo 
de validade, não é um 
medicamento com prazo 
fi nal prolongado, ao con-
trário da indústria, que 
quando a mercadoria 
da drogaria fi ca parada, 
tem que jogar fora. Essa 
é a diferença da indústria 
drogaria para a farmá-
cia de manipulação. Eu 
costumo dizer que a far-
mácia magistral produz 
com menos prazo de vali-
dade, porém com menos 

anos, segundo dados da 
Vigilância Estadual de 
Saúde. “Imagina quanto 
que o mercado não se 
modernizou nos últimos 
sete anos. Nós cons-
truímos essa farmácia 
mais moderna, mais 
eficaz, que diminuísse 
erros humanos através 
de automação, através 
de equipamentos. Esse 
é o suporte para nós 
manipuladores, dizendo 
assim: olha eu tenho 
um equipamento que 
não permite que eu er-
ros humanos não mais 
aconteçam, a rotina da 
farmácia foi montada em 
cima dessas técnicas, 

mentos indicados pela 
Agência Nacional de 
Vigilância e os que a 
legislação permitam. 
“A nossa farmácia tem 
a liberação para medi-
camentos comuns, con-

trolados, antibióticos, 
hormônio. Trouxemos 
pessoas de fora para 
auxiliarem nos labora-
tórios sob a minha su-
pervisão farmacêutica 
e contamos com uma 
equipe que entende 
dessas inovações, sem 
carga de costumes”.

A demora para o so-
nho se tornar realidade, 
disparou Marconi foi con-
seguir todas as licenças, 
o Brasil é burocrático 
demais e os setores são 
vagarosos, a Secretaria 
é muito saturada nesse 
meio. “O estado é com-
plexo, existe difi culdade. 
É uma área muito can-
sativa, desgastante, mas 
há muito tempo nós so-
nhamos com isso, e para 
marcar história temos 
que ser persistentes e 
correr atrás dos nossos 
sonhos”. 
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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 cai-
xa de bombom como 
reconhecimento pela 
par ticipação, pre-
sente da secretária 
de Educação Isabel 
Fernanda Scherrer 
Rocha.

A jornalista irá pes-
soalmente as escolas 
fazer a entrega dos 
prêmios e dos cer-

Da Redação

Os certifi cados e prêmios do Concurso de Poesias, “Mamãe, minha inspiração é você” começaram a ser entregues no último dia, 21
CONFIRA ABAIXO 
OS VENCEDORES 
DA III EDIÇÃO DO 
CONCURSO DE 

POESIAS. 
1º - Poesia – Mãe - 

Camilly Oliveira Feres
Escola Estadual 

Professora “Filomena 
Quitiba”

6º ano
Professora Fabiani 

Taylor

______________
2º Lugar – Erro de 

Deus - Gabriela Souza
Série/turma; 8/9° - 

Projeto Acelera
Emef I e II “Céu Azul”
Pedagoga Elisabeth 

Bassul

______________
3º lugar – ‘Mamãe, 

minha inspiração é 
você! João Victor Ávila 
Gianizeli Lima 

Escola Municipal 
Lacerda de Aguiar

Ano: 3º B 
Idade: 8 anos
P r o f ª  :  M a i r a 

tificados. “Obrigada 
a todos os alunos 
que participaram do 
concurso, e também 
aos professores que 
apoiaram mais esta 
edição. Amei ver a 
participação dos alu-
nos menores, a de-
dicação e o carinho. 
Infelizmente não te-
mos como presentear 
a todos, mas foi um 
sucesso”.

Ficam os agrade-
cimentos aos apoia-
dores 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. 

Marcarini

______________
4ºlugar – Mãe - 

Mayse Bueno Mariano 
Eduardo

Escola Municipal 
Manoel dos Santos 
Pedrosa

4 º  a n o  E n s i n o 
Fundamental

Professora Jace 
Pires Taylor

______________
5º Lugar – “Mamãe 

Querida” - Sofi a Portela 
Bonadiman Goltara

Escola Estadual 
Professora “Filomena 
Quitiba”

6º ano

Professora Fabiani 
Taylor 

______________
6º Lugar – “Minha 

estrelinha” - Lucca 
Thebaldi 

Escola Estadual 
Professora Filomena 
Quitiba 

Professora - Janaina 
Calenzani

Série / 1M 2

______________
7º Lugar -  “Mamãe 

minha inspiração é 
você” - Maria Clara 
Giuseppe

Escola Lacerda de 
Aguiar

Ano: 3º B 
P r o f ª  :  M a i r a 

Marcarini

______________ 
8º Lugar -  “Obrigado 

mãe’ - Adriano Pereira 
Ferreira

E.M.E.F. José de 
Vargas Scherrer

Professor Adriano
Série: 7º A Matutino

______________ 
9º -Lugar – “Mãe, 

tesouro maior”! - Laís 
Santos Silva

Emef I e II “Céu Azul”
Série/turma; 8/9° - 

projeto Acelera

Pedagoga Elisabeth 
Bassul

______________ 
O  10 º  l u g a r  – 

“Mamãe” – Júlia Silva 
de Oliveira, 

Escola Fi lomena 
Quitiba

Série /1º M01, 

Professora, Janaina 
Calenzani .
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Jornal premia alunos classifi cados no CONCURSO DE POESIAS
Os certifi cados e prêmios do Concurso de Poesias, “Mamãe, minha inspiração é você” começaram a ser entregues no último dia, 21
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JANTAR ROMÂNTICO NO CRAS 
de Anchieta dá o que falar

A Pre fe i tu ra  de 
Anchieta enviou nota, 
na manhã desta terça-
-feira, 05, à Redação do 
Jornal após ser cobrada 
explicação para a pro-
moção de um jantar ro-
mântico a ser realizado 
no Centro de Referência 
da Assistência Social – 
Cras, no próximo dia 14.

No memorando en-
viado aos vereadores de 
Anchieta, a coordenado-
ra do Cras, Ângela Maria 
dos Santos Florentino 
solicitou aos edis que 
confi rmassem presença 
para que os convites 
individuais fossem en-
caminhados. Tão logo 
recebeu o memorando 

para elite? O recurso 
para realizar este jantar 
vem de onde? Com qual 
objetivo? Ofertando qual 
serviço de acordo com 
a tipificação nacional 
(PAIF)? Minha indigna-
ção e a recusa do con-
vite”, reusa o vereador 
Beto.

A publicação do ve-
reador na página do 
Facebook rendeu mais 
de 70 compartilhamen-
tos e a maioria dos co-
mentários criticam o 
evento, pois a cidade de 
Anchieta tem vivido se-
gundo a Administração 
dias difíceis, inclusive 
com cortes de serviços.

“As condições fi nan-
ceiras do município re-
almente estão propícias 
para jantar “romântico” 
não existem outras prio-
ridades”, ironiza Antônio 

da  Redação

A Prefeitura de Anchieta explicou que o jantar romântico a ser promovido no Cras tem 
como objetivo promover a união e estreitar os relacionamentos familiares

mação de presença. 
Meu Deus! Enquanto 
p e s s o a s  d o r m e m 
nas filas para conse-
guir uma cesta básica 
que está em falta no 
Município de Anchieta, 
o Centro de Referência 
de Assistência Social 
– CRAS nos faz convite 
para Jantar Romântico? 
O que me faz perguntar: 
o público do CRAS são 
famílias atendidas pelo 
Município ou agora é 

o vereador Beto Caliman 
questionou o evento 
romântico e recusou 
o convite. “Iniciando a 
semana nesta segun-
da 04/06/2018, me 
deparei com um con-
vite endereçado aos 
vereadores da Câmara 
de Anchieta feito pela 
Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
de Anchieta, nos convi-
dando para um jantar 
romântico com confir-

Carlos Provede. 
A internauta Chris 

Vieira foi além: “Diante 
da crise econômica e so-
cial que o país e o nosso 
município de Anchieta 
vivem, presenciar o cir-
co político que estamos 
vivendo triste população 
fica à mercê desses 
políticos de púlpito que 
só sabem aparecer e 
povo “clamar e sofrer” 
por mais qualidade na 
educação, saúde, agri-
cultura, pesca, estra-
das precárias. Anchieta 
está como nunca se viu, 
abandonada por seu 
“poder” público!

Será por quê?  O 
povo lascado e os fan-
farrões não estão nem 
aí, Anchieta de poucos! 
Desgovernada”!

De acordo com a 
nota da Prefeitura, “o 

jantar será oferecido 
para 40 família assisti-
das pelo Cras, tem como 
único objetivo promover 
a união e estreitar os 
relacionamentos fami-
liares, valores poucos 
valorizados nos dias de 
hoje. Informa ainda que 
50% do valor do jantar 
será custeado com ver-
ba federal especifica 
para este tipo de ação, 
não podendo ser usa-
da para comprar ces-
tas básicas. Os outros 
50% são de recursos 
arrecadados entre os 
próprios profissionais 
do Cras. O convite feito 
aos vereadores foi com 
único objetivo de pos-
sibilitar ao Legislativo 
acompanhar de perto 
ações como esta que 
valorizam acima de tudo 
o núcleo familiar”. 
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METONÍMIAS
Deu crônica

Por: Fabiani Taylor

Para os alunos da Escola Municipal Manoel dos 
Santos Pedroza

Visitar uma escola para poder falar de Literatura é 
um fato importante e interessantíssimo. Importante 
porque muitos alunos só têm o contato com o escritor 
através dos livros. Parece algo distante, inacessível, 
pois alguns autores que já leram, provavelmente, 
estão mortos. Outros podem estar bem distantes 
geografi camente que, muitas vezes, é até impossível 
conhecê-los e direcionar perguntas aos mesmos 
para, assim, sanar as curiosidades que qualquer leitor 
tem. Interessantíssimo porque observamos algumas 
partes sensitivas do ser humano e percebemos que 
ainda há esperança de um mundo melhor.

Ah, os olhos! Como é bom trocar olhares. Quantos 
olhares! Todos direcionados para a escritora, apreen-
sivos, ansiosos, curiosos... pois era preciso perguntar 
e esperar a resposta. Quão desejado foi esse mo-
mento! Havia muito para observar e tudo aquilo que 
a menina dos olhos captava, já ia se estacionando 
na memória, formando uma imagem para o futuro, 
para ser reativada, assim que necessário, quando o 
nome da escritora se tornasse vivo novamente entre 
aqueles que nem piscaram durante aquele momento 
eternizado pelos olhares.

Ah, os ouvidos! Foi preciso muito silêncio para ouvir 
perguntas tão inteligentes, carregadas de muita emo-
ção. Afi nal de contas, a boa leitura anda esquecida 
em nosso país. É verdade que tudo pode ser lido hoje, 
mas a qualidade que não é a mesma, direcionando 
nossos jovens para um péssimo vocabulário, para 
leituras de fundo de quintal que não trazem a grandio-
sidade de imaginar, fantasiar, navegar por caminhos 
nunca antes navegados e o mais importante: formar 
cidadãos que, ao saírem da escola, ainda terão um 
livro na cabeceira para cada vez mais ampliarem seus 
conhecimentos e tornarem-se leitores cada vez mais 
competentes. Assim, é preciso ouvir com ouvidos bem 
abertos e atentos para, principalmente, guiá-los para 
o que é bom e, dessa forma, levar para nossas vidas 
e direcionar nossos futuros caminhos para aquilo que 
realmente nos será importante.

Ah, o paladar! Quantas perguntas interessantes 
foram proferidas por bocas que apenas se iniciam 
para o mundo! Não foram perguntas nem muito 

doces, nem muito salgadas, mas no ponto certo para 
que esse momento de conversa fosse eterno. Mesmo 
para aquelas bocas que fi caram quietinhas, no canto, 
só observando, tenho certeza de que para elas 
nada passou despercebido, todos os sentidos foram 
ativados e puderam tirar suas próprias conclusões, 
também, depois, no bate-papo descontraído com 
os outros colegas e assim criar novas palavras ou 
levá-las para outros que não estavam presentes, mas 
que através desse saboroso paladar, as conversas 
se tornariam outras, alimentando sonhos que antes, 
talvez, fossem impossíveis até de serem sonhados.

Ah, todos esses olhos, ouvidos e bocas que, dentro 
da Literatura, formam, numa linguagem expressiva, 
uma metonímia. Porém, não é só da parte que preci-
samos para alcançar nossa tão desejada ascensão 
da leitura entre aqueles que visamos o todo: nossos 
alunos. Mas, para isso, é necessário mais uma parte 
- as mãos. Essas mesmas que seguraram um livro 
e passarão para mais uma e mais uma... E assim, 
acredito que uma andorinha sozinha não faz verão, 
mas um monte de andorinha pode tornar todas as 
estações mais suportáveis para qualquer ser humano, 
pois é necessário ter esperança de que a leitura ainda 
modifi cará o rumo do nosso país. 

Bem, a sementinha já foi plantada...  

E A LÍNGUA PORTUGUESA 
GARIMPANDO NOVOS 

TALENTOS...

MAELLEN JULIÃO SOARES

Homens pretos
Homens brancos

todos eles
podem ser francos

Ladrão, honesto
Pretos ou brancos

Pra quê essa diferença?
Num país de trancos e 

barrancos

Onde está a igualdade?
No Brasil de vantagens,

Ou o homem
Só se vive de imagem?

Barulhos de correntes
No navio negreiro

Lembrando de suas famílias
O tempo inteiro

Sua cor de pele
comparada ao mal
que mundo é esse?
Não é nada normal

Preto ou Branco
Não tem importância

Porque já deveria ter acabado
Essa tal de intolerância!
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Arquivo

Cultura e arte esbanjam no 
IV CASA ABERTA

Indiscutivelmente, 
a grande pedida du-
rante todos os fi nais 
de semana do mês 
de junho acontece no 
Sítio Histórico de São 
Pedro do Itabapoana, 
em Mimoso do Sul. 
Para quem ainda não 
conhece é um bucó-
lico sítio histórico. 
Terra de muitos artis-
tas, principalmente 
na música raiz e na 
arte popular. Recebeu 
d a  A s s e m b l e i a 
Legislativa do Espírito 
Santo o título “Capital 
Estadual da Sanfona 
e da Viola”. E pelas 
bandas de lá ocor-
re o IV Evento Casa 
Aberta.

De acordo com 
um dos idealizadores 
do Evento, Balbino 
Miguel a ideia princi-
pal do Casa Aberta é 
resgatar a cultura do 
local e claro promover 
a ocupação do Sítio 
Histórico. O evento 
surgiu em 20115 pre-
tendendo atrair pes-
soas e turistas para o 

isso se sentem valo-
rizados e motivados 
no universo em que 
vivem. Cada casa par-
ticipante é sinalizada 
com o produto que 
produz, e as portas 
abertas é um convite 
para entrar. O projeto 
inclui a abertura de 
aproximadamente 20 
espaços com a parti-
cipação estimada em 
30 artistas, cobrindo 
todo o perímetro do 
Sítio Histórico, com 
uma produção diver-
sificada. São cinco 
finais de semana de 
extensa programação 
cultural, onde se pode 
encontrar artesanatos, 
bordados, arte popular, 
literatura, música em 
diversos segmentos, 
além de uma gastrono-
mia variada.

Na sua quarta edi-
ção, o projeto conta 
com um público esti-
mado em 2000 pes-
soas, que vem a cada 
ano vendo espaços 
culturais multiplicados, 
moradores motivados 
e casas renovadas, 
contribuindo assim 
para a revitalização do 
Sítio Histórico de São 
Pedro do Itabapoana, 
um berço de arte e cul-
tura que remete parte 
da história do Estado 
do Espírito Santo.

da  Redação

O evento acontece 
em todos os fi nais de 
semana do mês de 
junho, num cenário 
com exposições ao vivo 
de obras de artes, arte-
sanato, antiguidades, 
comidas e bebidas, e 
atrações culturais que 
revelam a identidade 
de um povo ligado as 
suas raízes.

O projeto propõe 
divulgar e valorizar 
a cultura local, com 
ações que expressam 
as raízes da região va-
lorizando as suas tradi-
ções. Tem por principal 
objetivo buscar atingir 
o público nos cinco 
finais de semana do 
mês de junho, atraídos 
pela diversidade da 
programação cultural 
e artística, com aces-
so gratuito a todas as 
atividades da progra-
mação, contribuindo 
assim para a política 
cultural do Estado do 
Espírito Santo.

O s  m o r a d o r e s 
abrem as portas de 
suas casas de forma 
mais bonitas e atrati-
vas, apresentam uma 
exposição do que pro-
duz com criatividade 
e o seu saber fazer, 
como o artesanato, a 
gastronomia, a arte 
popular, a música e o 
próprio artista, e com 

charmoso local.
O evento apresenta 

a cultura local através 
da produção diversifi -
cada de artistas locais 
que abrem as suas 
casas e os espaços de 
cultura.

“O “Casa Aberta” 
permite que muitas 
pessoas venham co-
nhecer e visitar São 
Pedro do Itabapoana, 
e com o olhar voltado 
para a apreciação do 
lugar ter uma vivência 
com a arquitetura pre-
servada, a música, a 
arte e a gastronomia. O 
projeto visa contribuir 
para o fortalecimento 
do patrimônio cultural 
e com isso, aumentar 
o fluxo de visitantes, 
contribuindo para o de-
senvolvimento local”.

08/06–Sexta-feira
18h-Abertura das Casas para visitação e com-
pras
20h-Apresentação do Grupo de Capoeira
21h-Quadrilha com participação dos turistas
22h-Show com Eloí Sanfoneiro
 
09/06–Sábado
10h-Abertura das Casas para visitação e com-
pras
12h-Almoço musical nos restaurantes locais
19h-Apresentação de Caxambu
21h-Leilão
22h – Show com o cantor Sérgio Rubens 
Cabral Grillo   e Maria José dos Santos Souza
23h-Show com Pedro e Luan e Banda
00h-Show com Zé da Viola e Banda
 
10/06–Domingo
10h–Abertura das Casas para visitação e 
compras
10h – Aula de Sanfona e Viola aberta ao pú-
blico no tablado
12h-Almoço musical nos restaurantes locais
13h-Palco livre para os “Músicos da Região”
15h-Torneio de Futebol
 
3ª SEMANA

15/06–Sexta-feira
18h-Abertura das Casas para visitação e com-
pras
19h-Quadrilha com participação dos turistas
20h – A Poesia em São Pedro do Itabapoana 
com a Academia MARIA ANTONIETA 
TATAGIBA
Artes-História-Letras.
Participação Especial do Poeta Campista 
ARTUR GOMES
21h-Show com Rudinho Barros
23h-Show com Zé da Viola
 
16/06–Sábado
10h-Abertura das Casas para visitação e com-
pras
12h-Almoço musical nos restaurantes locais
19h-Poesia Viva Poesia-Performance com o 
Poeta   Campista ARTUR GOMES
 
Domingo
10h–Abertura das Casas para visitação e 
compras
10h-Aula de Sanfona e Viola Aberta ao públi-
co no tablado
12h-Almoço musical nos restaurantes locais
13h-Palco livre para os “Músicos da Região”
15h-Torneio de Futebol

PROGRAMAÇÃO DA SEGUNDA SEMANA

Um dos locais 
mais frequentados 
durante o Evento é 

o Bistrô Histórico, 
gastronomia e boa 

prosa são marcas 
da casa
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Kennedy em Dia

Sessão da 
Câmara de 
Presidente 

Kennedy

Câmara de Kennedy 
APROVA O FUNDESUL

O projeto de lei 
Fundesul Presidente 
Kennedy foi aprovado 
na manhã desta quinta-
-feira (07), pela câmara 
de vereadores em duas 
sessões. O Kennedy 
em Dia transmitiu a 
sessão de aprovação 
(Veja vídeo abaixo).

Na primeira sessão, 
foi apresentada uma 
emenda pela verea-
dora Tânia Corrêa, na 
tentativa de alterar 
o Art. 9º do projeto 
de lei, que institui o 
BANDES (Banco de 
Desenvolvimento do 
Espírito Santo) como 
o agente fi nanceiro do 

Assessoria de 
Comunicação

Fundesul é aprovado por unanimidade na Câmara, um salto para o futuro da cidade

abrir livre concorrência 
para que o agente que 
administrasse o fundo 
com menor taxa de 
administração fosse o 

fundo. Segundo a vere-
adora, a intenção era 
tirar o direcionamento 
para o BANDES como 
o agente fi nanceiro e 

da, Verinha Maitan, 
Antônio Picute, Timá, 
Mirian e Daniel Gomes, 
o BANDES já opera o 
Fundesul do governo 
do estado e já é um 
orgão financeiro ha-
bilitado para gerir o 
fundo, além de, apro-
vando a emenda, só 
aumentaria a demora 
e burocracia para colo-
car em funcionamento 
o fundo em Presidente 
Kennedy.

Após negada a 
emenda, o projeto de 
lei foi aprovado em pri-
meira sessão por una-
nimidade. Por ser um 
projeto de lei enviado 
pelo executivo em re-
gime de urgência, para 
o projeto ser aprovado, 
teria a necessidade de 

aprovação em duas 
sessões.

A segunda sessão 
teve início por volta 
de 11h30 e por una-
nimidade foi aprovado 
novamente o projeto de 
lei Fundesul PK.

Em entrevista, o 
presidente da câma-
ra municipal, Thiago 
Viana, disse que o 
projeto Fundesul é um 
grande passo para o 
desenvolvimento eco-
nômico kennedense e 
que os empregos ge-
rados pelo fundo irão 
aumentar a qualidade 
de vida da população. 
Acrescentou ainda, 
que está muito feliz 
de fazer parte deste 
momento importante 
para o município.

gestor. A emenda foi 
rejeitada.

Segundo os ve-
readores que vota-
ram contra a emen-
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Pernadas, menti ras, armações, promessas 
de cargos e muito mais, rolou na eleição da 
Mesa Diretora da Câmara de Piúma, até 
gato preto, no motor do carro/// Há quem 
queria a presidência a qualquer custo, 
sede de poder para emplacar protegidos 
que estão naufragando fora do tapete 
vermelho/// De fato, a população talvez 
não entenda quais são as vantagens de um 
presidente de uma Câmara e qual é seu 
real papel. Não é puxando saco para Berná, 
mas não a vejo como pedra no sapato do 
prefeito/// Em Marataízes deu sequestro de 
vereador, em Anchieta o acordo pode custar 
caro num futuro bem próximo, dinheiro 
e poder, tentações que levam o homem a 
um desti no cruel/// Em Itapemirim a farra 
é todo dia, quando não é a irmã que dá show 
pelos corredores, é a sobrinha no gabinete 
do deputado e agora o ex-cunhado///Em 
uma terra bem perto o que vamos ver 
brevemente é um comboio de camburões 
da Polícia Federal sair enjaulando umas 
dúzias de esperti nhos que apostam alto no 
mercado imobiliário e engana a sua pobre 

gente/// Vamos jantar romanti camente, 
pois a crise está ficando cada dia pior, 
acendam as velas///Almir Vieira vive seus 
últimos dias na Assembleia, devido a 
escândalos com suas contas de campanha, 
foi cassado pela Justi ça Eleitoral. Almir 
é uma pessoa humilde e boa, mas se 
cercou de pessoas com índole duvidosa 
a sua volta e sai da vida pública///Em 
Marataízes o prefeito Tininho Bati sta vê no 
seu retrovisor a chegada do Trio formado 
pelos deputados estadual Ferraço, Norma 
Ayub Federal e senador Ricardo Ferraço, 
eles já colocam aliados para pavimentar 
sua pré-candidatura a prefeita, mudando 
seu domicilio eleitoral de Itapemirim para 
Marataízes/// Em Alfredo Chaves, pai e 
fi lho, Armando Zanata e Zanati nha Junior 
fazem dobradinha de pré-candidatos a 
deputados estadual e federal. Na boca 
do inferno políti co, se diz que na verdade 
os dois fazem escadinha para destronar 
o decano prefeito local Doutor Fernando 
Lafaiete em 2020. Zanata é ligado ao 
mundo do futebol e dizem os fãs dos 
zanati stas, que a atual administração será 
botada para escanteio. ///   Em Anchieta o 
muro começou a pichar, em vários locais o 
“fora Fabrico” já se vê, com fotos nas redes 

sociais./// Nos mutirões ou mentirões,  
como disse o vereador Beto Caliman, que 
F. P. tenta fazer nos bairros, só vai alguns 
“gatos pingados”. /// E o jantar românti co 
promovido pela Prefeitura de Anchieta ou 
“Anchita” como divulgado no convite, deu 
azia e foi difí cil de engolir pela população, 
que “pichou” o “regabofe” de carnes nobres, 
bebidas fi nas, sobre mesa delicadas, música 
ao vivo e a alta sociedade da Prefeitura 
dançando junto com poucos pobres, e a 
população sem cestas básicas, estradas 
esburacadas, corte de vale refeição e outras. 
Como afi rmam os vereadores de aposição/// 
A sessão solene na Câmara de Anchieta 
deu repercussão estadual quando o atual 
governador Paulo Hartung foi convocado 
pelo vereador Beto Caliman a entregar 
uma comenda a seu desafeto Teodorico 
Ferraço. P.H aceitou a missão, mas Ferração 
não gostou e agora, Beto vai no Palácio 
Anchieta pegar a comenda? Ferraço vai 
fazer as pazes com P.H? Se sito acontecer 
seria um milagre de São Anchieta? ///Na 
Copa do Mundo tem políti cos que fogem 
de eleitores que pedem dinheiro para fazer 
churrasco, cervejada e outros. Dizem que 
a seleção o Tite não está bem e saem de 
fi ninho. /// Um abraço e fui!  
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O Fundesul era 
um dos projetos 
com maior inte-
resse de aprova-
ção do executivo 
nos últimos tem-
pos. Na política, 
Amanda e José 
Augusto mostra-
ram sua força de 
articulação para 
vencer as barrei-
ras  e  en t raves 
que amarravam a 
aprovação do pro-
jeto. Foi uma longa 
jornada, mas foi 
vencida.

Empregos serão 
gerados, a arreca-
dação do municí-
pio irá aumentar 
e o comércio será 
fortalecido.

C o m  a  a p r o -
vação do fundo 
pela Câmara de 
Kennedy,  muita 
gente de fora irá 
a p a r e c e r  c o m 
olhos grandes, a 
fim de, abocanhar 
uma fatia do di-
nheiro do fundo. 

FUNDESUL

Espera-se que 
quem conseguir 
d i n h e i r o  d e s -
se fundo, sejam 
bons  gesto res , 
capacitados e fa-
çam bom uso do 
dinheiro público, 
diferentemente do 
que temos visto de 
alguns dos nos-
sos governantes 
a nível nacional 

atualmente. 
Esse fundo não 

será a resolução 
dos problemas de 
empregabilidade 
do município, mas 
ajudará a curto e 
médio prazo.

N a  h i s t ó r i a 
do município,  a 
prefeita Amanda 
Quinta é a primei-
ra  gestora  que 

cria algo para ten-
tar fazer com que 
a população não 
dependa somente 
dos empregos que 
a Prefeitura oferece, 
que toda economia 
e dependência, não 
fique em volta da 
Prefeitura. 

Esse valor não re-
solve os problemas 
estruturais do mu-

nicípio, na verdade 
não influencia. No 
geral, é um grande 
avanço  econômi -
co para Presidente 
Kennedy.

Essa é a grande 
chance para o ken-
nedense que sempre 
quis empreender. A 
hora é agora!

“Ação tão aguarda-
da por todos nós que 
almejamos o cresci-
mento, desenvolvi-
mento e o bem dessa 
cidade que amamos 
viver e que tanto já 
sofreu. Passaram-se 
alguns anos da luta 
da atual administra-
ção, e, ao olhar para 
trás, vejo que todo 
trabalho e esforço 
está valendo muito 
a pena, pois estamos 
trilhando o caminho 
certo. Quero agrade-
cer toda minha equi-
pe, em nome do nos-
so chefe de gabinete, 
José Augusto. Ao pre-
sidente do Bandes, 
Aroldo Natal, gran-

de profissional que 
compõe a brilhante 
equ ipe  do  nosso 
governador Paulo 
Hartung, ao qual te-
nho muito a agrade-
cer por todo carinho, 
empenho e parceria 
com nosso municí-
pio. Se não fosse o 
senhor, governador, 
não teríamos essa 
grande ferramenta 
de desenvolvimento 
que é o Fundesul. 
Meu muito obrigada! 
Agradecer também 
a  nossa  Câmara 
de Vereadores, e, 
em nome do nosso 
presidente Thiago 
Nicson, deixo o meu 
abraço a todos os 
parlamentares. Os 
benef íc ios  desse 
programa são enor-
mes  e  vão  levar 
Presidente Kennedy 
a um novo patamar 
de desenvolvimento. 
Agora, mãos à obra. 
Temos muito traba-
lho pela frente”, res-
saltou Amanda. 
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Arquivo

Dona Penha, 
mãe da deputada 

Norma, ex-
prefeita de 
Itapemirim 
faleceu na 

manhã desta 
quinta-feira 

MORRE DONA PENHA, 
mãe de Norma Ayub

Faleceu na manhã 
desta quinta-feira 07, 
no Hospital Evangélico 
d e  C a c h o e i ro  d e 
I tapemir im,  Dona 
Maria da Penha Ayub 
Alves, 97 anos, de in-
suficiência cardiorres-
piratória. Dona Penha 
é mãe da Deputada 
Federal Norma Ayub 
(Democratas ES) irmã 
de Yamato Ayub e sogra 
do Deputado Estadual 
Theodorico Ferraço.

O velório teve início 
ao meio dia na Capela 
de Itapemirim e sepul-
tamento ocorreu às 16 
horas, onde foi realiza-

a nossa líder. Uma pes-
soa muito amada por 
todos”, frisou.

Dona Penha tinha 

da  Redação

Aos 97 anos, faleceu no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, 
a mãe de Norma e Yamato Alves

tuação junto à Deputada 
Norma, lamentou com 
muita emoção e tristeza 
“morreu uma guerreira, 

da uma missa com o 
Bispo Dom Dario.

O Deputado Ferraço 
acompanhou toda a si-

97 anos, residia em 
Itapemirim onde criou 
seus 16 filhos e 25 
netos ao lado do seu 
esposo, saudoso Odilon 
Alves. Dona de um co-
ração bondoso, dona 
Penha teve uma vida 
ativa na igreja, e sem-
pre ajudou os mais ne-
cessitados.

De acordo com 
Yamato a mãe dele 
deixa uma lição de vida. 
“Ela cumpriu a sua mis-
são na terra. Era muito 
dedicada, teve 16 fi-
lhos e tratou todos com 
igualdade. Um exemplo 
de pessoa, amigam es-
posa, mãe, avó, bisavó, 
companheira. Temos 
que agradecer a Deus 
o tempo que ele nos 

permitiu viver ao lado 
dela. Sempre alegre e 
prestativa, vai deixar 
muitas saudades. Viveu 
para a amar a família 
e fazer o bem, gostava 
de ajudar a todos, es-
tava sempre tranquila 
e serena”, disse o fi lho 
Yamato.

A assessoria de 
imprensa da deputa-
da Norma Ayub e de 
Ferraço agradeceu 
o carinho de todos e 
as declarações nas 
redes sociais. “Em 
nome da Deputada 
e do Deputado, nós 
A s s e s s o r e s  d o s 
Parlamentares agra-
decemos todas as ora-
ções e o carinho com 
dona Penha”.


