
Transito desviado, a destruição não para. A maré engole o 
asfalto, o calçadão, os quiosques, todos perdem...

TRAGÉDIA ANUNCIADA
PIÚMA

PIÚMA/ES  •  ANO 2
Nº 181  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
SÁBADO
18 AGOSTO 2018



SÁBADO
18 DE  AGOSTO 2018

02Polícia

79 KG de maconha e 3 em cana

Cerca de 20 poli-
ciais do 9º Batalhão 
da Polícia Militar – 
PM de Cachoeiro 
de Itapemirim e da 
Polícia Rodoviária 

A ação foi reali-
zada na BR 101, no 
pedágio de Mimoso 
do Sul. Dois veícu-
los envolvidos tam-
bém foram apreen-
didos: um i30, com 
placa de Marataízes 
e um Jetta, com pla-
cas de Cachoeiro 

de Itapemirim.
F o r a m  p r e s o s 

El ion Melo Neto, 
22 anos, André Luiz 
Sant’na Fi lho, 29 
anos, e R. O. S, 17 
anos.

C o n f o r m e  i n -
formou a PRF, um 
dos veículos eram 

usados para verifi-
car se havia fisca-
lização na rodovia, 
como batedor,  e 
outro para o trans-
porte dos entorpe-
centes.

A droga estava 
no Jetta,  que foi 
a b o r d a d o  p e l a 

Federal prenderam 
três homens com 79 
quilos de maconha 
na divisa do Estado 
na madrugada des-
ta sexta-feira. 

Força Tática, for-
mada por policiais 
do 9º Batalhão de 
Polícia Militar.

Detidos, drogas 
e materiais apreen-
didos já entregues 
na Delegacia  de 
Pol íc ia Judiciar ia 
(DPJ) de Cachoeiro.

XILINDRÓ

PM

Os três homens foram presos na divisa do estado e estavam com a droga

Da Redação

PM e PRF apreende 79 quilos de maconha e prende três bandidos
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Força Tática, for-
mada por policiais 
do 9º Batalhão de 
Polícia Militar.

Detidos, drogas 
e materiais apreen-
didos já entregues 
na Delegacia  de 
Pol íc ia Judiciar ia 
(DPJ) de Cachoeiro.

Peão Kennedense monta em Barretos

Neste sábado, os 
corações de Dilzerly 
M a c h a d o  T i n o c o , 
Damires,  Rominho e 
toda família, além dos 
conterrâneos da comu-
nidade de Jaqueira, em 
Presidente Kennedy sal-
tarão o peito, o jovem 
peão boiadeiro, Rômulo 
M i r a n d a  M a c h a d o 
Tinoco, 23 anos, com-
pete no maior Rodeio 
do Brasil, em Barretos, 
na busca por uma vaga 
no Rodeio Mil ionário 
de Arlingtn no Texas 
– Estados Unidos da 
América – EUA.

Ro m u l o  e n c h e  a 
cidade de Presidente 
Kennedy de orgulho, 
ele é um vencedor nato, 
o peão sabe onde quer 
chegar e monta em touro 
bravo em rodeios pelo 

do mundo, são mais de 
dois milhões de dólares. 
“Eu tenho 50% de chan-
ce de estar neste rodeio 
dos Estados Unidos, só 
preciso vim cá fazer meu 
trabalho, são dois touros 
que tem aqui que eu vou 
montar no sábado, se 
eu me classifi car eu vou 
para os EUA’, frisou.        

Determinado e obe-
diente, ‘Zé Bedeu’, as-
sim chamado pelo tio 
Machadinho ouviu o so-
nho que teve e entrou 
há três anos para as 
arenas montando em 
touros e trazendo prê-
mios para casa.  “Eu 
comecei tem três anos 
e meio. Eu e meu primo 
Décio tivemos um sonho 
no mesmo dia com meu 
tio Machadinho, que ele 
me via treinando, mon-
tando em boi, eu nunca 
tinha montado, acho que 
nunca tinha passado isso 
na minha cabeça, eu 
mexia com laço só, eu 

sempre gostei do meio, 
mas eu não estava por 
dentro. Eu liguei para 
minha mãe para contar, 
minha mãe chorou, pelo 
mesmo sonho do filho 
de Machadinho, o Décio. 
Eu sonhei que eu estava 
treinando em casa e tio 
Machadinho me vendo 
treinar, ele falava: gar-
ra nesse boi ‘Bebeu’, 
ele me chamava de Zé 
Bedeu, foi isso. Eu come-
cei treinando em casa”. 

O peão contou que 
Joenes e Dedé da Fort 
West de Kennedy o le-
varam para no Centro 
de Treinamento do Toni 
para montar, “eu fui lá, 
montei nos bois, depois 
Antônio Siqueira Neto 
lá de São Francisco me 
ajudou muito a começar, 
me levou na casa dele 
para treinar, conseguiu 
uns rodeios para mim, 
ele estava mais entrosa-
do. Eu comecei, fui indo 
nos Rodeios do Falcão, 

fui entrando, ganhando 
uns prêmios, comecei a 
tomar amor pelo esporte, 
que é a minha profi ssão, 
graças a Deus, estou 
conseguindo realizar 
meu sonho, sabe? Fui 
campeão em Apiacá - ES, 
Camp Piúma, Barbacena 

Brasil afora. Às 20h00 
deste sábado, ele entra 
na arena de Barretos 
om 50% de chance de 
conseguir o passaporte 
para o Texas. 

Na cidade de Baixo 
Guandu, nos dias 03 a 
05 deste mês, Romulo 
participou do Circuito TR 
Produções onde cinco 
competidores estariam 
classificados para par-
ticiparem do Rodeio de 
Barretos, na Etapa De 
América. 

Por telefone Rômulo 
disse que 15 competido-
res montam em Barretos 
sábado, 18, depois vol-
tam os cinco melhores, 
desses cinco, saem dois, 
direto para Arlington no 
Estado do Texas EUA, 
para o Rodeio Milionário, 
o Rodeio mais premiado 

– MG, vice-campeão 
Santa Clara – RJ, vice-
-campeão em Nossa 
Senhora dos Remédios 
– RJ, vice-campeão em 
Baixo Guandu- ES e fi -
nalista do maior rodeio 
do ES, Carro de Boi em 
Afonso Cláudio”.

EITA!

Arquivo

Rômulo monta neste sábado em 
Barretos – SP e busca uma vaga 
ao Texas

Da Redação

Rômulo monta neste sábado em Barretos, o maior Rodeio do Brasil, ele é de Kennedy
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Transito da orla desviado, 
mas a destruição não para
A orla de Piúma está despencando um pedaço a cada dia, o calçadão já desceu, agora o 
Quiosques da Loira está caindo, ao invés de obra, desvio no trânsito

POLÍTICA

Entre as propostas de Manato ele promete proibir serviçais fi m de semana na residência ofi cial para trabalhar, disse que vai realizar um levantamento dos gastos da máquina administrativa, 
identifi cando pontos de desperdícios e compra de produtos considerados supérfl uos

Manato promete cortar cargos, implantar biometria

Carlos Humberto Manato 
é candidato ao Governo do 
Espírito Santo pelo Social 
Liberal - PSL. Ele é nascido em 
Alegre. A redação teve acesso 
ao plano de governo do candi-
dato e mostra um pouco nesta 
reportagem.

No programa de Governo 
de Manato diz que o gover-
nador deve cumprir o que 
determina a Const i tu ição 
Federal, Estadual e as leis des-
te Espírito Santo e do Brasil. 
Exercer o mandato de modo 
a estar presente em locais 
de grandes demandas para 
a sociedade, como hospitais, 
escolas, obras e ruas. “Não 
ficarei preso dentro de gabi-
netes. Irei para as trincheiras. 
Preciso ver tudo in loco para 
conhecer de perto a realidade. 
Esse será meu governo, o go-
verno nas ruas”, disse Manato.

E m  2 0 1 5  a s s u m i u  a 
Corregedoria Parlamentar 
na Câmara dos Deputados, 
órgão superior da Câmara 
dos Deputados que atua no 
sentido da manutenção do 
decoro, da ordem e da disci-
plina no âmbito da Câmara dos 
Deputados, cargo que ocupou 
até novembro de 2016. 

Consta também em seu 
histórico político a votação 
em 17 de abril de 2016 pela 

abertura do processo de im-
peachment de Dilma Rousseff. 
Posteriormente, votou a favor 
da PEC do Teto dos Gastos 
Públicos. Em abril de 2017 
vo tou  con t ra  a  Re fo rma 
Trabalhista. Em agosto de 
2017 votou a favor do proces-
so em que se pedia abertura 
de investigação do então 
Presidente Michel Temer.

REFORMA 
ADMINSTRATIVA

Manato defende a redução 
em 20% das Secretarias de 
Estado, das subsecretarias e 
dos cargos comissionados, 
preservando as áreas de saú-
de, educação e segurança. 
O perfil do secretariado será, 
preferencialmente técnico. 
Deverá ter compromisso com 
a população e ser ficha limpa. 
Caso seja político, deverá 
ter um compromisso moral 
com o mandato, garantindo o 
equilíbrio laboral do Executivo, 
concordando em não se can-
didatar a cargo eletivo no ano 
de 2020. O secretariado só 
utilizará carros oficiais para 
tarefas ou compromissos ine-
rentes ao cargo público e de 
interesse público. “Não será 
permitido o uso de veículos 
oficiais para o percurso da 
residência para o trabalho e 
vice-versa ou qualquer outro 
percurso que não seja de 
interesse público”. Esta norma 
valerá, também, para institui-
ções, autarquias e empresas 

Da redação

dícios e compra de produtos 
considerados supérfluos.

Ponto eletrônico 
Será instalado ponto eletrô-

nico digital no Palácio Anchieta 
e na residência oficial da Praia 
da Costa para que o gover-
nador marque sua presença 
com a digital, no local em que 
estiver dando expediente. Em 
serviços externos, comprovará 
presença por meio de fotos, 
assinaturas ou comprovantes 
de comparecimento. 6 “Antes 
de tudo, sou médico e há 
16 anos trabalho na Câmara 
dos Deputados, em Brasília e 
tenho orgulho em dizer que 
sou um deputado assíduo. 
São 13 anos consecutivos sem 
falta, sendo que a última vez 

que estive ausente em uma 
sessão, foi no enterro do meu 
pai. Não tenho receio algum 
em ser fiscalizado, pois sei 
que estou lidando com o bem 
público. Quero levar para o 
Executivo essa minha boa 
conduta e transparência que 
sempre imprimi no Legislativo”. 

Casa dos prefeitos e 
vereadores

C r i a ç ã o  d a  C a s a  d o s 
Prefeitos e Vereadores que 
trabalhará no acolhimento 
e atendimento a prefeitos e 
vereadores. Em relação aos 
projetos do governo, Manato 
dispõe em todo o programa 
que deverá apresentar a po-
pulação capixaba ao longo da 
campanha eleitoral.

públicas. 
Manato que discutir com to-

das as categorias de servido-
res e com os sindicatos sobre 
as contas do Estado, no intuito 
de dar mais conhecimento e 
transparência, àquele que tra-
balha em prol do bem púbico 
e para a sociedade capixaba. 
Realizar estudo minucioso, 
nos meses de dezembro, para 
que o servidor tenha reajuste 
de perdas salariais, em de-
corrência da inflação anual. 
Valorizar o servidor público, 
por meio de capacitação, 
treinamentos e medidas que 
não onerem a folha de pa-
gamento. “Iremos valorizar o 
servidor público, mas não com 
promessas vagas. Não sou 
demagogo. Terei boa vontade 
em dialogar com todos os 
meus colaboradores e, juntos, 
encontrar uma solução para 
eventuais problemas. Com a 
economia do enxugamento 
da máquina, pretendo investir 
na valorização dos servidores 
com capacitação e treinamen-
tos. Entretanto, cuidarei do 
dinheiro público com mãos de 
ferro e 5 Realizar um estudo 
minucioso, com realização de 
auditorias, para observar o 
crescimento da receita e, des-
ta forma, ver a possibilidade 
de recomposição salarial para 
os servidores. Corte de 20% 
dos servidores que servem ao 
Palácio Anchieta e à residên-
cia oficial da Praia da Costa. 
Ficará proibida a compra de 

alimentos perecíveis, bebidas 
alcóol icas e refr igerantes 
para a residência oficial da 
Praia da Costa. A alimentação 
nesta residência será custea-
da pelo próprio governador. 
Os funcionários que servem 
esta casa receberão tíquetes 
alimentação. Ficará permitida 
a compra de material de higie-
ne, limpeza e reparos para a 
residência oficial da Praia da 
Costa.

Proibições
Será proibido, auxiliares 

de serviços gerais, copeiros 
(as), cozinheiros (as), garçons, 
garçonetes, trabalharem na 
residência oficial do governa-
dor aos sábados e domingos 
e feriados. A carga horária 
destes servidores será de 44 
horas semanais, de segunda 
a sexta-feira. Caso necessite 
utilizar a residência nestes 
dias, o governador custeará 
seus próprios empregados. 

No dia 2 de janeiro de 
2019 uma comissão formada 
pelo Ministério Público, por 
um policial civil e um policial 
militar, acompanhado pela 
imprensa fará uma fiscalização 
na residência oficial da Praia 
da Costa e todos os itens 
alimentares que estiverem 
dentro desta residência serão 
retirados e transferidos para o 
Palácio Anchieta. Realizar um 
levantamento dos gastos da 
máquina administrativa, iden-
tificando pontos de desper-

Entre as propostas de Manato ele promete proibir serviçais fi m de semana na residência ofi cial para trabalhar, disse que vai realizar um levantamento dos gastos da máquina administrativa, 
identifi cando pontos de desperdícios e compra de produtos considerados supérfl uos

Carlos Humberto Manato 
é candidato ao Governo do 
Espírito Santo pelo Social 
Liberal - PSL. Ele é nascido em 
Alegre. A redação teve acesso 
ao plano de governo do candi-
dato e mostra um pouco nesta 
reportagem.

No programa de Governo 
de Manato diz que o gover-
nador deve cumprir o que 
determina a Const i tu ição 
Federal, Estadual e as leis des-
te Espírito Santo e do Brasil. 
Exercer o mandato de modo 
a estar presente em locais 
de grandes demandas para 
a sociedade, como hospitais, 
escolas, obras e ruas. “Não 
ficarei preso dentro de gabi-
netes. Irei para as trincheiras. 
Preciso ver tudo in loco para 
conhecer de perto a realidade. 
Esse será meu governo, o go-
verno nas ruas”, disse Manato.

E m  2 0 1 5  a s s u m i u  a 
Corregedoria Parlamentar 
na Câmara dos Deputados, 
órgão superior da Câmara 
dos Deputados que atua no 
sentido da manutenção do 
decoro, da ordem e da disci-
plina no âmbito da Câmara dos 
Deputados, cargo que ocupou 
até novembro de 2016. 

Consta também em seu 
histórico político a votação 
em 17 de abril de 2016 pela 

Da redação
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Transito da orla desviado, 
mas a destruição não para

A orla da praia prin-
cipal de Piúma está 
literalmente despen-
cando cada dia mais 
um pedaço. Se a maré 
continuar batendo na 
praia a tendência é a 
destruição total, che-
gando até os prédios 
do outro lado da pista. 
Essa foi a conclusão 
que um engenhei-
ro internacional que 
está na cidade fez, 
após descobrir que 
toda a parte da praia 
central foi aterrada 
para a construção da 
Avenida Beira Rio.  
Só uma intervenção 
imediata pode salvar 
a orla por enquanto, 
lembrando que o mar 
deve querer o que é 
dele.

O asfalto já caiu, o 

tem como esconder 
a verdade, isto nos 
preocupa profunda-
mente. A nossa única 
fonte de renda aqui 
é o mar, o turismo, a 
praia, se este setor 
está sendo afetado 

desta forma, prejudica 
profundamente”, sa-
lientou o presidente 
da Associação dos 
Moradores do Bairro 
Jardim Maily, Carlos 
Alberto Delaroli.

Para o empresá-
rio Aristóteles Sader, 
sócio proprietário 
do Cine Ritz, locali-
zado em frente ao 
Quiosque da Loira, 
o fechamento da via 
não evita o perigo e 
ainda prejudica o co-
mércio. “É um fecha-
mento sem nenhum 
benefício, estão fe-
chando para esperar 

cair tudo, nada está 
sendo feito há tempo, 
não será surpresa se 
Piúma desaparecer e 
se tornar uma cidade 
fantasma nos próxi-
mos cinco anos. A 
situação vaia piorar, 
será que teremos ve-
rão, a próxima atração 
será um barco elétrico 
ao invés de trio, já era 
orla, já era”, satirizou o 
empresário.

A situação não é 
de agora, entra ano 
sai ano, apenas obras 
paliativas, que não 
resolve o problema 
de fato. A tentativa 

calçadão foi engolido 
junto, e os quiosques 
estão comprometi-
dos.  O badalado 
Quiosque da Loira 
com mais de 30 anos 
de sucesso a cada ve-
rão está despenando 
aos poucos. A parte 
nobre da Praia está 
sendo engolida pela 
maré, com as chu-
vas o perigo aumenta 
mais.

A destruição ame-
aça a alta tempora-
da e compromete o 
verão, prejudicando 
muito os comercian-
tes e principalmente 
os corretores de imó-
veis, que vivem de 
aluguel e vendas. “As 
pessoas estão vendo, 
hoje com a internet 
todo mundo sabe não 

de evitar acidentes, 
a Prefeitura desviou 
o trânsito com cones, 
permitindo o tráfego 
apenas por uma mão, 
ainda assim trafegar 
em um sentido pela 
orla está perigoso. Os 
veículos que seguem 
em direção ao Monte 
Aghá entram a direi-
ta na rua do Colégio 
Paulo Freire e quem 
vem para o centro se-
gue a Beira Mar, cor-
rendo riscos no trecho 
que engloba a Feira do 
Sol ao Quiosque Chá 
de Picão, mesmo na 
contramão. 

TRAGÉDIA ANUNCIADA

Luciana Maximo

Da Redação  

A orla de Piúma está despencando um pedaço a cada dia, o calçadão já desceu, agora o 
Quiosques da Loira está caindo, ao invés de obra, desvio no trânsito

Entre as propostas de Manato ele promete proibir serviçais fi m de semana na residência ofi cial para trabalhar, disse que vai realizar um levantamento dos gastos da máquina administrativa, 
identifi cando pontos de desperdícios e compra de produtos considerados supérfl uos

Manato promete cortar cargos, implantar biometria
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Sem dinheiro e sem homologação de decretos
a obra da orla de Piúma fi ca mais distante

A redação  do 
Jorna encaminhou 
questionamentos 
ao prefeito Ricardo 
Costa para que ele 
explicasse o que já 
fez para resolver o 
problema, o que vem 
sendo feito. Confi ra: 

 
JORNAL 

-  Q U A N T O S 
D E C R E T O S  D E 
EMERGÊNCIA 
J Á  F O R A M 
PUBLICADOS 
PELO SENHOR EM 
RELAÇÃO A ORLA 
DE PIÚMA?

Um no ano passa-
do e outro esse ano!

A L É M  D O S 
D E C R E T O S  D E 
EMERGÊNCIA, O 
SENHOR TAMBÉM 
F E Z  O  O U T R O 
DECRETO? 

Realizamos con-
tratação de estudo 
preliminar de topo-
grafi a e sondagem, 
o projeto está pronto 
e foi encaminhado 
consulta ao IEMA, 
que  es tá  sendo 
aguardado resposta.

QUANTO FICA A 
OBRA DO MURO E 
QUAL O TRECHO 

QUE A MESMA VAI 
ATINGIR?

O valor da cons-
t r u ç ã o  d o  m u r o 
de  conc re to  a r -
mado f ica em R$ 
3.551.877,54. O muro 
começa em frente 
a KK Embalagens 
e  va i  a té  a  pra-
ça Dona Carmen. 
Ressaltando que os 
recursos não sendo 

suficiente, o muro 
seguira o trecho de 
maior erosão.

PARA O VERÃO, O 
SENHOR ACREDITA 
QUE ESSA OBRA 
DE CONTENÇÃO 
ESTEJA PRONTA?

Estamos fazendo 
de tudo para a obra 
começar antes do 
verão.

EM CO NTATO 
COM A ASSESSORIA 
D A  D E P U TA D A 
FEDERAL NORMA 
AYUB PARA SABER 
SE A DEPUTADA 
F E Z  A L G U M A 
I N D I C AÇ ÃO  D E 
EMENDA À ORLA 
D E  P I Ú M A ,  A 
ASSESSORIA 
D I S S E  Q U E 
EMENDA NÃO, MAS 
DIVERSAS OUTRAS 
SOLICITAÇÕES, 
I N C L U S I V E  D E 
R E C U R S O S  A 
E D U C A Ç Ã O  E 

CALAMIDADE?
Não!

ALGUM DESSES 
D E C R E TO S  F O I 
RECONHECIDO 
PELOS GOVERNOS?

Não!

HOUVE ALGUMA 
LIBERAÇÃO 
D E  R E S U R S O 
E M  O U T R A S 
INSTÂNCIAS 
PARA A OBRA DE 
CONTENÇÃO NA 
ORLA, A PARTIR DA 
PUBLICAÇÃO DOS 
DECRETOS?

Não!

Q U A I S  O S 
PASSOS DADOS 
PELA SUA GESTÃO 
E M  R E L A Ç Ã O 
A  O B R A  D E 
CONTENÇÃO DA 
ORLA?

S AÚ D E ,  M A S  A 
PREFEITURA DE 
PIÚMA ESTÁ COM 
PROBLEMAS DE 
DOCUMENTAÇÃO 
E  P O R  I S S O 
F I A  I N V I Á V E L 
DESTINAR 
QUAISQUER 
RECURSOS PARA 
CÁ. PROCEDE ESSA 
INFORMAÇÃO?

Realmente não há 
emenda de Norma 
Ayub. Quando fo-
mos a Bras í l ia  a 
mesma nos rece-
beu  mu i to  bem. 
Qualquer emenda 
ou recurso da de-
putada será muito 
bem-vindo. Estamos 
em condições de 
receber recursos, 
inclusive recebe-
mos e estamos tra-
balhando emendas 
de outros deputa-
dos. Procuraremos 
saber sobre qual 
documento a asses-
soria fez referência.

ENTREVISTA

Da Redação

O prefeito Ricardo Costa falou sobre a situação da orla, não há dinheiro, e urge resolver 
o problema

Surpresa a Jacqueline na 
sede do PSB

Antes das candi-
datas socialistas caí-
rem em campo para 
a campanha política 
que começou ofi-
cialmente neste dia 
15, a Secretaria de 
Mulheres do PSB re-
alizou na tarde desta 
quinta-feira, 16 uma 
reunião com todas 
as mulheres concor-
rentes para explicar 
alguns quesitos, como 
por exemplo, como 
será distribuída a ver-
ba que é destinada a 
elas, como deve ser 
usada, o que o partido 
coloca à disposição, 
abertura da conta e 

PARABÉNS

A candidata a vice-governadora de Rebato Casagrande completou idade nova nesta quinta, 
16, ganhou bolo e surpresa das candidatas
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S AÚ D E ,  M A S  A 
PREFEITURA DE 
PIÚMA ESTÁ COM 
PROBLEMAS DE 
DOCUMENTAÇÃO 
E  P O R  I S S O 
F I A  I N V I Á V E L 
DESTINAR 
QUAISQUER 
RECURSOS PARA 
CÁ. PROCEDE ESSA 
INFORMAÇÃO?

Realmente não há 
emenda de Norma 
Ayub. Quando fo-
mos a Bras í l ia  a 
mesma nos rece-
beu  mu i to  bem. 
Qualquer emenda 
ou recurso da de-
putada será muito 
bem-vindo. Estamos 
em condições de 
receber recursos, 
inclusive recebe-
mos e estamos tra-
balhando emendas 
de outros deputa-
dos. Procuraremos 
saber sobre qual 
documento a asses-
soria fez referência.

Surpresa a Jacqueline na 
sede do PSB

Antes das candi-
datas socialistas caí-
rem em campo para 
a campanha política 
que começou ofi-
cialmente neste dia 
15, a Secretaria de 
Mulheres do PSB re-
alizou na tarde desta 
quinta-feira, 16 uma 
reunião com todas 
as mulheres concor-
rentes para explicar 
alguns quesitos, como 
por exemplo, como 
será distribuída a ver-
ba que é destinada a 
elas, como deve ser 
usada, o que o partido 
coloca à disposição, 
abertura da conta e 

cada instante em todos 
os lugares. Jacqueline 
tirou dúvidas de to-
das, juntamente com 
Alceni Rocha e Tais 
Dockhorn que atua 
dando orientações 
aos candidatos.

“Estou muito feliz 
com o momento em 
que estamos vivendo. 
Fico grata a todo o 
carinho recebido de 
todas vocês, muito 
obrigada por tudo, 
estamos juntos em 
busca de novas con-
quistas. Boa sorte a 
todos, contem comigo, 
temos o Estado do 
Espírito Santo para 
andar, conhecer, apre-
sentar propostas, ouvir 
e pedir votos”, brincou 
Jacqueline Moraes.   

a assinatura ofi cial do 
registro da candidatu-
ra. Tudo isso foi feito 
na sede do partido 
com a presença da 
candidata a vice-go-
vernadora, Jacqueline 
Moraes.

Para descontrair 
e não deixar passar 
a data em branco, 
ao final da reunião 
Jacqueline foi surpre-
endida com uma sur-
presa, com direito a 
bolo, velas, salgados 
e sucos. Ela agrade-
ceu a todas o carinho 
e convidou para cair 
em campo. Disse que 
é preciso aproveitar 

PARABÉNS

Da Redação

A candidata a vice-governadora de Rebato Casagrande completou idade nova nesta quinta, 
16, ganhou bolo e surpresa das candidatas
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Os estudantes de 
cursos técnicos ou 
de graduação e pós-
-graduação do mu-
nicípio de Anchieta 
agora contam com 
um espaço para a 
apresentação dos 
seus projetos na 
Câmara de Anchieta. 

A Resolução Nº 
25/2018 foi publicada 

nados ao município 
de Anchieta e que 
tenha sido apresen-
tado no máximo em 
dois anos. 

“Notamos que os 
cidadãos anchieten-
ses têm participa-
do mais das nossas 
ações, especialmen-
te os jovens. Com 
a publicação desta 
Resolução, estamos 
oportunizando aos 
estudantes um es-

paço para apresen-
tar seus projetos, 

pesquisas e outros. 
Nosso objetivo é 

nesta segunda-feira 
(13) pelo presiden-
te da Casa, verea-
dor Tássio Brunoro 
(MDB), que é o autor 
da propositura. 

O  T r i b u n a 
Acadêmica é um es-
paço destinado aos 
alunos que tenham 
no objeto do traba-
lho, temas relacio-

que a abertura deste 
espaço estimule a 
produção de traba-
lhos científi cos com 
temas voltados ao 
desenvolvimento da 
nossa cidade, geran-
do uma fonte de da-
dos para os agentes 
públicos e oportuni-
dade de negócios 
que desenvolvam 
novas políticas públi-
cas para a cidade”, 
disse Brunoro. 

Assessoria de Comunicação

Brunoro assina a Resolução de sua 
autoria que cria a Tribuna Acadêmica

Tribuna Acadêmica criada 
na Câmara de Anchieta

POLÍTICA

Por: Fabiano Peixoto/Thiago de Barros

Um novo espaço aos estudantes acaba de ser criado na Câmara de Anchieta para 
dar voz a eles
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E ASSIM DISSE 
O POETA... N

a XXXV Feira de Ciências da EEEFM Profª Filomena Quitiba, 
a professora Hássima Lígia Rosa e os estagiários Gabriella 
Viana e Filipe Sutil apresentaram um excelente trabalho com 

as turmas de 8º ano. O 8ºV1 falou sobre o tema “Biotecnologia na escola: 
compostagem e horta vertical”. Já o 8ºV2 abordou o tema “A importância 
dos manguezais”. Foi um luxo!

Iluminus

Nada mais de fantasioso
Sem papo de imaginação

Quase tudo é inescrupuloso
Escurece a mente do povo

Afastando-os da razão.

É a época do Iluminismo
O “pensar” é a intenção

Pleno século dezoito,
E a França num período louco

Numa quase Revolução.

Liberdade, leis naturais,
Enciclopédias e empirismo

Características da Ilustração,
Atacando até a religião

Marcando o Anticlericalismo.

Sempre existem pensadores
Que possuem um modo novo 

de ver.
Batendo sempre de frente
Com a pobreza da mente

Como Voltaire e Montesquieu.

O Absolutismo é pressionado
E alguns reis são “demitidos”

Já outros bancam de 
espertos

Para não serem descobertos:
São os déspotas 

esclarecidos.

Pode ser que tenha mais 
infl uência

Num tão próximo futuro
É melhor racionalizar

Para trás não fi car
E depois não se ver no 

escuro.

Ronald Aquino
2ºM3

EEEFM Profª Filomena 
Quitiba


