
A dupla PlusFit acaba de lançar suas redes 
sociais como o Mundo PlusFit. O trabalho 
que une a Master Coach Gabriela Cosperie 
e o atleta Magno Vernersbach tem foco na 
abordagem de temas desses dois mundos 
além de tirar dúvidas mostrando o dia a 
dia e a rotina árdua de um atleta e de uma 
modelo Plus Size, provando que entre 
eles não há tanta diferença assim. Bem-
Estar e Qualidade de vida em dois estilos 
completamente diferentes.
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Da Redação  -  EMPODERADISSIMA a empresária 
Maria José Pereira, também advogada foi quem 
sonhou, acreditou e deu vida ao Spaço Vip, em 
Iconha. Zezé como é mais conhecida divide o tempo 
com o Spaço e a Câmara de Vereadores, onde 
desempenha sua função de diretora com maestria e 
elegância, além da competência já provada nestes 
últimos 19 anos.

O Spaço Vip é o local para você contratar a 
sua festa completa, do sapato ao vestido mais 

glamoroso. Tudo que você imagina para a sua 
festa Zezé tem no Spaço Vip. A parceria é o maior 
laço entre os profi ssionais: fi lmagem, foto, serviços 
gráficos, sonorização, ornamentação, buffet e 
alugueis de roupas, sapatos, além do espaço que 
cuida da sua estética por completo. Unha, cabelo, 
massagem, depilação... Top das galáxias, o olhar 
da empresária é surpreendente, gerou vários 
empregos na cidade e ainda eleva a autoestima 
dos clientes. Parabéns!

A empreendedora 
Ana Flávia e Vadinei 
Miranda entraram 
para o rol dos casais 
felizes na Cidade das 
Conchas unindo-se 
em matrimônio, no 
último dia 18. A data 
foi escolhida com toda 
preocupação de quem 
pensa em viver para 
sempre a união. O 
casamento foi realizado 
no dia 18/08/2018 data 
de aniversário da noiva, 
Ana Flávia, escolhido 

por ser símbolo do 
infi nito. Que amor, hein 
Valdinei, afi nal foste tu 
que decidiu o grande 
dia. O casal recebeu 
os seletos convidados, 
no Magnifico Espaço 
Delta, no Scherrer, foi 
uma cerimônia singela 
para a assinatura do 
compromisso no civil. 
Tudo perfeito, da data a 
felicidade do casal que, 
desejamos felicidades 
todos os instantes até 
que a morte os separe! 

Social

Spaço Vip - tudo por completo

Unidos 
para sempre

Zezé 
administra o 

Spaço Vip em 
Iconha com 

maestria.
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Projeto Ambiental 
Cuidando dos “Pets”

Ações da Estratégia Saúde da Família realizada em Itaipava

A  P r e f e i t u r a 
M u n i c i p a l  d e 
Mara ta ízes  a t ra -
vés da Secretaria 
de Meio Ambiente 
em parceria com o 
Projeto Catadores 
da Esperança, lançou 
nesta quarta-feira (22) 
oprojeto Cuidando 
dos “Pets”, dentro do 
Programa Municipal 
d e  E d u c a ç ã o 
Ambiental.

A ação ambiental 
consiste na confec-
ção de camas eco-
lógicas para cães 
e gatos, feitas de 
pneus reciclados que 
poderão ser adquiri-
dos pela população 
com a entrega de 
50 garrafas pets, na 
secretaria de meio 
ambiente de segun-
da a sexta-feira, das 

Por Marcos Kito

O municipal de 
I t a p e m i r i m ,  p o r 
meio da Secretaria 
de Saúde realizou 
nesta terça-feira, 21 
de agosto, Ações 
da Estratégia Saúde 
da Família na Praça 
Antônio Bianchi, em 
Itaipava. O evento 
aconteceu de 8;30 
às 15 horas e con-
tou com diversos 
p ro f i s s iona i s  da 
Secretaria de Saúde 
e alguns voluntários. 

Marvi la Peçanha, 
toda a equipe da se-
cretaria está envolvi-
da neste projeto que 
visa dar uma nova 
utilização para os 
pneus retirados da 
natureza. “A equipe 
customiza pneus de 
diferentes tamanhos, 

educador físico, e 
vacinação contra sa-
rampo e poliomielite.

desde a higienização 
até as pinturas cria-
tivas. Com o projeto 
temos a oportunida-
de de cuidarmos do 
meio ambiente e tam-
bém dos animais.” diz 
o coordenador.

“Pedimos ajuda da 
sociedade para reti-

A população de 
Itaipava aceitou bem 
os serviços ofereci-

rar o pneu, o plástico 
do meio ambiente, 
pois demoram mi-
lhões de anos para 
se decomporem e 
ainda vamos ajudar 
a cuidar dos nossos 
animais.” explica a 
Andre ia  Sequim, 
representante do 

dos e fi zeram ques-
tão de participar des-
ta ação importante 

8h as 17h.
“Esse projeto é 

uma oportunidade 
de retirar os pneus 
e o plástico do meio 
ambiente. A secreta-
ria dá continuidade 
ao trabalho iniciado 
desde o ano passado 
com a confecção das 
lixeiras ecológicas e 
as hortas escolares, 
feitas com pneus. 
Além disso vamos 
gerar renda para a 
associação e ainda, 
cuidar dos animais 
neste período de 
inverno.” avalia o 
secretário de meio 
ambiente, Tunicão 
Sader.

Segundo o co-
o r d e n a d o r  d o 
Programa Municipal 
d e  E d u c a ç ã o 
Ambiental, Rodrigo 

Entre os serviços 
prestados, houve 
aferição de pressão 
arterial, teste de gli-
cemia, teste rápido 
(sífilis, HIV, HbsAg, 
HCV), orientações 
para prevenção de 
doenças, palestras 
educativas, distribui-
ção de preservativos 
e panfletos educa-
tivos, orientações 
odontológicas, apli-
cação de fl úor, corte 
de cabelo, escova e 
barba, participação 
da fisioterapeuta, 

Projeto Catadores 
da Esperança.

O  p r o j e t o 
Cuidando dos Pets 
está previsto para en-
cerrar em setembro 
com a entrega de 30 
camas e a arrecada-
ção de 1500 garrafas 
pets.

para a prevenção da 
saúde. Muitas mães 
que não puderam 
levar seus fi lhos no 
dia da campanha de 
vacinação, aprovei-
taram essa ação e 
levaram seus fi lhos 
para tomarem as 
vacinas contra sa-
rampo e poliomielite. 
Segundo os organi-
zadores o número 
de atendimentos 
superou a expecta-
tiva. Eles prometem 
realizar outras ações 
no distrito.

MARATAÍZES

Assessoria de Comunicação

Muitos serviços foram ofertados entre estes: aferição de 
pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido (sífi lis, HIV, 
HbsAg, HCV)

Assessoria de Comunicação

Uma iniciativa da Prefeitura de Marataízes, lançar um projeto para cuidar dos Pets



Demonstrando muita disposição 
em sua campanha eleitoral, o candi-
dato ao Governo do Estado Carlos 
Manato (PSL – 17), participou, por vol-
ta das 7h30 de hoje, de uma reunião 
com lideranças políticas da cidade 
de Marataízes e regiões próximas. 
Os participantes foram recebidos por 
Manato durante o café da manhã, re-
alizado na cidade litorânea. Durante 
a reunião, Manato falou sobre seu 
programa de governo, recebendo 
apoio dos integrantes da coligação 
que reúne, além do PSL, o PR e o PRB.

Em seguida, Carlos Manato par-
ticipou de uma entrevista na Rádio 
Litorânea FM, em Marataízes, res-
pondendo a perguntas sobre vários 

assuntos, como segurança pública, 
educação e saúde, além de falar so-
bre outros pontos de seu programa 
de governo. “Nessa minha campanha 
eleitoral, só terei dois credores: Deus, 
a quem sempre entrego minha vida, e 
o povo capixaba. Meu governo será 
apenas para eles”, declarou Manato.

Depois, Manato saiu pelas ruas 
de Marataízes, junto com lideranças 
políticas e os candidatos a deputado 
estadual Bruno da Pesca e coronel 
Alexandre Quintino (ambos do PSL). 
Nas ruas, Manato recebeu muito 
apoio da população. A agenda do 
candidato ainda incluiu eventos em 
Itapemirim e Itaipava durante a tarde 
de ontem.
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Renato Casagrande faz corpo a corpo por bairros de Cariacica e Manato visitou o litoral

Candidatos não param, caminham, vão de encontro ao voto 

É tempo de gastar sola 
de sapato e fazer gargarejo. 
Muitos discursos, reuniões, 
caminhadas, a campanha 
começou e os candidatos 
ao Palácio Anchieta estão 
rasgando o Estado de nor-

te a sul. Enquanto Renato 
Casagrande abraçava a po-
pulação no reduto da can-
didata a vice-governadora, 
Jacqueline Moraes, em 
Cariacica, Carlos Manato 
sentia a brisa do mar no 

Da Redação

ANDANÇAS

Na crise, sem emprego, os jovens saem pelas ruas para vender doces e salgados, 
todos os dias

Se tem algo que 
m e r e c e  p a l m a s 
é para jovens que 
não tem vergonha 
de trabalhar. Vinicius 
Rodrigues e Edmilson 
estão desemprega-
dos, mesmo sendo 
rapazes cheios de 
vontade trabalhar 
não encontram va-
gas em Piúma

Os jovens decidi-
ram então pegar uma 
caixa de isopor e sair 
pelas ruas a pé para 
vender as delícias 
que as esposas pro-

Eles se viram como podem

MANATO ESTEVE EM MARATAÍZES

litoral sul.
Depois de iniciar a cam-

panha de rua em sua ci-
dade natal, o candidato 
ao governo do Estado, 
Renato Casagrande, par-
ticipou nessa terça-feira 
(21) deu continuidade às 
atividades em Cariacica. 
O socialista caminhou ao 
lado da vice de sua chapa, 
Jacqueline Moraes, que já 
foi vereadora no município, 
e demais candidatos em 
sua chapa. “A campanha 
está só começando. Quero 
agradecer às lideranças 
que estiveram conosco. O 
que queremos fazer é que 

este Estado volte a crescer. 
Precisamos estar nas ruas 
todos os dias até outubro”, 
destacou Casagrande.

Acompanhado por l i -
deranças comunitár ias, 
Casagrande aproveitou 
para apresentar suas prin-
cipais propostas para o 
futuro mandato aos comer-
ciantes e moradores dos 
bairros Flexal I e Flexal II. 
Jacqueline e toda a fa-
mília fizeram questão de 
participar e conversar com 
a população. Também es-
tiveram presentes na ca-
minhada aos candidatos 
ao Senado, Marcos do Val 

(PPS) e Ricardo Ferraço 
(PSDB).

Nesta quarta-feira (22), 
o candidato ao governo 
participa à noite de um 
encontro com profi ssionais 
da área do Esporte. As 
informações são do site 
esimprensalivre.com
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Na crise, sem emprego, os jovens saem pelas ruas para vender doces e salgados, 
todos os dias

Se tem algo que 
m e r e c e  p a l m a s 
é para jovens que 
não tem vergonha 
de trabalhar. Vinicius 
Rodrigues e Edmilson 
estão desemprega-
dos, mesmo sendo 
rapazes cheios de 
vontade trabalhar 
não encontram va-
gas em Piúma

Os jovens decidi-
ram então pegar uma 
caixa de isopor e sair 
pelas ruas a pé para 
vender as delícias 
que as esposas pro-

duzem.
Vejam que so-

ciedade massa: A 
Vanessa, esposa de 
Vinícius e Flávia, es-
posa de Edmilson 
com as mãos da 
Milena produzem 
bolos para aniversá-
rios, tortas salgadas, 
empadão, lasanha, 
feijão tropeiro, por-
ções de tira-gosto, 
feijoada, e na parte 
de doces, tudo que 
você imagina, até 
bombons recheados.

Cinco jovens que 

Vinicius e Edmilson vendem salgados e doces nos comércios 
de Piúma

Eles se viram como podem
EMOCIONA

Da Redação
trabalham na infor-
malidade e que se 
sustentam. Exemplo 
para tantos que se 
arriscam nas esqui-
nas se permitindo a 
marginalidade.

Quando  veem 
os dois jovens pas-
sando pelas ruas 
respeitem o traba-
lho deles e de suas 
esposas, valorize, 
comprem, ajudem 
as famílias deles a 
se manterem com 
dignidade. Todos 
os dias eles saem 
do bairro Piuminas 
e cortam a cidade 
para vender. Se vo-

cês comprarem eles 
vão ganhar mais e 
mais e mais e assim, 
não estarão nas ruas 
correndo riscos de 

serem mortos nas 
mãos de bandidos 
ou aliciados pelo 
tráfi co. Anota o fone 
da Vanessa e peça 

o seu kit festa, ou 
encomende um de-
licia dessas, garanto 
que ela caprichar. 28 
– 999564800.
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PlusFit comanda na capital

A dupla PlusFit 
acaba de lançar suas 
redes sociais como 
o Mundo PlusFit.

O ob je t ivo  do 
trabalho, que une 
a  Mas te r  Coach 
Gabriela Cosperie 
e o Atleta Magno 
Vernersbach, é abor-
dar temas desses 
dois mundos além 
de tirar dúvidas mos-
trando o dia a dia 
e a rotina árdua de 
um atleta e de uma 
modelo Plus Size, 
provando que entre 
eles não há tanta di-
ferença assim. Bem-

Estar e Qualidade de 
vida em dois estilos 
completamente dife-
rentes.

E m  V i t ó r i a , 
Gabriela e Magno 
estão desf i lando 
para grifes famosas 
que va lor izam o 
consumidor na sua 
essência. Gabriela 
está aberta a bate 
papos sobre esse 
universo que acaba 
de tomar conta das 
lojas mais badala-
das da Capital do 
Estado do Espírito 
Santo. Instagram: @
mundoplusfi t

VISÃO

Divulgação

Da Redação

Gabriela e Magno estão roubando a cena na Capital do Estado, é a moda Plus Size no 
mundo Fit roubando a cena nas grifes mais poderosas
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Eles são em quase 120 cavaleiros e 
cavaleiras, compõem a Comitiva Ratos 
e Gatas de Santo Amaro, interior de 
Itapemirim.  Domingo último eles trotaram 
e tiraram onda saindo de Itaipava destino 
ao Sítio em Santo Amaro. 

É diversão garantida e o hobby dos 
membros da Ratos e Gatas fazerem 
passeios como este e no fi nal, festa. 
Vestidos a caráter, os cavaleiros e 
cavaleiras exibiram além de esporas, 
acessórios, chapéus e um look completo 
que arrasaram por onde passaram. 

Todo ano tem a cavalgada feminina 
onde elas exibem beleza, charme e 
elegância, sempre montadas em belos 
animais. Ao fi nal, se juntam a outras 

comitivas convidadas.
De acordo com o presidente, Ozimar, 

a segunda quinta de todo mês é feita 
uma reunião com os 40 sócios para 
organizarem alguma programação ou 
até para ajudar alguém que precise 
também. 

Ratos e Gatas participaram também 
da Cavalgada de Gargaú - Rio de Janeiro 
que se realizou em março e participam 
em todas no Sul do ES. É o momento de 
união, diversão, bate papo e festa, onde 
todos falam a mesma linguagem e estão 
na mesma vibe. Massa! Na verdade, 
a cavalgada acabou se tornando um 
evento que cresceu muito nos últimos 
tempos. 

TIME 
O PRESIDENTE OZIMAR, 

VICE-PRESIDENTE, JOCEIR,

 SECRETARIAS, LEIDIANE E LUCIANE

 TESOUREIROS, ANDRESSA E DIRCEU. 

Ratos e Gatas desfi lam charme e 
elegância na Cavalgada 

POR LAURA MION##



Até o Bolsa Família vira droga
Suspeito de furto disse usar o cartão Bolsa Família para comprar drogas em Mimoso
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Até o Bolsa Família vira droga

Quando se pensa 
que já viu de tudo 
nesta vida, chega 
uma nova notícia 
que na verdade não 
é nova, pelo país 
afora o crime já é 
praticado há tem-
pos, benefi ciados do 
Bolsa Família para 
satisfazer a o vício 
das drogas usa o be-
nefício e ainda con-
fessa a Polícia.   Em 
Mimoso um homem, 
N.F da S acabou indo 
parar no xilindró de-
pois de supostamen-
te ter furtado uma 
bicicleta. Pasmem, 
ele contou a Polícia 
Militar que utiliza o 
benefício do Bolsa 
Família para comprar 
drogas.

A declaração foi 
dada durante abor-
dagem da PM na 
manhã desta- quar-
ta-feira (22). Ao in-
vestigar denúncia 
do furto, os militares 
chegaram até um 
adolescente que es-
tava com a bicicleta. 
Ele disse que N. F. 
da S., teria tenta-
do vendê-la por R$ 
20,00 e usaria o di-
nheiro para comprar 
drogas.

A PM foi até a 
casa do suspeito, 

rança alimentar e nu-
tricional, combater 
a pobreza e outras 
formas de privação 
das famílias; além de 
promover o acesso 
à rede de serviços 
p ú b l i c o s ,  c o m o : 

saúde, educação, 
segurança alimentar 
e assistência social.

VALOR DO BOLSA 
FAMÍLIA 2019:
Em 2019 o valor 

do Bolsa Família a 

ser pago por famí-
lia varia de acordo 
com a composição 
familiar, ou seja, de 
acordo com os com-
ponentes. Famílias 
com renda de até 
R $ 1 7 0 ,0 0  r e c e -

que negou a versão 
do adolescente e 
disse que sustenta 
seu vício em drogas 
utilizando o dinhei-
ro que recebe do 
programa Social do 
Governo Federal.

Ele foi encami-
nhado para a de-
legacia para pres-
tar esclarecimento. 
Segundo a PC, ele 
tem passagens por 
posse de drogas e 
não comentou no 
depoimento de hoje 
que utiliza o bene-
fício.

Seu nome não 
consta na lista de 
beneficiários. A bi-
cicleta foi devolvida 
para a proprietária, 
e suspeito e adoles-
centes, liberados.

Combate à fome
O Bolsa Família 

2019, é um benefício 
social de transferên-
cia direta de renda, 
voltado para famí-
lias que estão em 
situação de pobreza 
e extrema pobreza 
em todo o Brasil, de 
modo que possam 
superar a situação 
de vulnerabilidade. 
O programa visa 
combater a fome, 
promover a segu-

bem um valor de 
R$85,00. Se pos-
suírem gestantes, 
crianças ou adoles-
centes ,  recebem 
um valor adicional 
para cada um des-
ses casos.

DEPENDÊNCIA

Beto Barbosa

No fi nal da ocorrência o homem foi liberado e a bicicleta foi devolvida ao dono

Da Redação

Suspeito de furto disse usar o cartão Bolsa Família para comprar drogas em Mimoso
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