
ATÉ PELOS CORREIOS
OUSADIA

A malandragem não tem 
limite. A ousadia dos 
trafi cantes não poupa 
nem instituições federais, 
acharam uma brecha e não 
pensaram duas vezes, os 
acusados de Cachoeiro de 
Itapemirim recebiam pelos 
Correios, em envelopes, 
pacotes de drogas. Na 
‘croca’ dos suspeitos, pés 
de maconha ‘a rodo’, foram 
em cana dois. Vão ter de 
dar explicações à justiça 
de como funcionava o 
esquema deles.
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Tudo pronto para 13ª Festa 
da Imigração Italiana

Está tudo pronto 
para acontecer mais 
uma edição da Festa 
da Imigração Italiana 
em Alto Pongal, no 
interior de Anchieta. 
Os moradores da 
localidade estão se 
empenhando para 
preparar as comidas 
típicas, enfeitar as 
casas e a vila para 
o evento, além de 
confeccionar os car-
ros para o desfi le da 
Caretela Italiana. A 
festa irá acontecer 
nos dias 01 e 02 de 
setembro.

A pequena vila de 
descendentes italia-
nos estará enfeitada 
com as cores do país 
de origem dos seus 
ancestrais. Nesses 
dias haverá fartura 
de comidas típicas, 
vinho, além do tra-
dicional desfile da 
Caretela Italina.

A programação 
oficial  do evento 
será aberta com o 
tradicional tombo 

O desfi le é anima-
do com muita músi-
ca, regada a vinho 
e comidas típicas 
italianas. Os partici-
pantes que adqui-
riam o passaporte, 
desfi lam na caretela 
com direito a comi-
das típicas e vinho 
de graça durante 
todo o percurso.

Percurso dos 
Imigrantes

No mesmo final 

de semana aconte-
ce a 14ª Caminhada 
O s  P a s s o s  d o s 
I m i g r a n t e s ,  q u e 
inicia na sede de 
Anchieta e percorre, 
durante dois dias, 
41 quilômetros até 
a comunidade de 
Alto Pongal, onde 
os participantes são 
recepcionados. As 
inscrições para a 
caminhada dever 
ser feita no Centro 
Cultural Anchieta.

da polenta, às 10h 
do domingo (02), 
na praça gastronô-
mica. Durante todo 
o dia haverá shows 
e apresentações 
culturais, além do 
desfi le para escolha 
da ‘bela bambina’, 
a jovem mais bela 
que irá representar a 
comunidade. A pro-
gramação contará 
ainda com moda de 
viola e show com 
diversas bandas. 

A  Carete la  da 
Imigração, que tam-
bém acontece no 
domingo (02), é um 
desfi le Italiano, que 
reúne membros da 
comunidade e visi-
tantes vestidos à ca-
ráter. Eles passeiam 
em carros alegóricos 
decorados e con-
tam a história da vila. 
Nos últimos anos, a 
caretela vem con-
tando a origem da 
imigração na região. 
Nesta edição haverá 
novidades.

CARETELA

PMA

Evento acontece no mesmo fi nal de semana da caminhada Os Passos dos Imigrantes. 
Música, comidas típicas e desfi le fazem parte da programação.

Casagrande emociona atletas
Atletas renovam esperança e se emocionam em reunião com Casagrande
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Programação
Sábado – 01/09
07h- Início da 14ª Caminhada dos 
Passos dos Imigrantes (Praça dos 
Imigrantes, em Anchieta)
23h- Show com Musical Prateado e 
Serginho e seus teclados – ginásio de 
esportes de Alto Pongal
 
Domingo – 02/09
10h- Abertura do Espaço Gastronômico 
com o tradicional Tombo da Polenta
11h- Recepção dos Andarilho da 
Caminhada Passos dos Imigrantes
11h30- Almoço típico italiano com apre-
sentação do grupo de dança Di’Ballo 
– Nova Trento
12h- Desfi le das La Bellas Bambinas 
– escolha da rainha e princesas da 
edição 2018
13h- Apresentação do coral da escola 
local Tia Marlene Petri
14h- Show com Ney da Viola e Amarildo
16h- Desfi le da Caretela da Imigração 
Italiana
17h- Show com Giocco di Mora
19h- Show com banda KS10
20h- Tradicional Sopão do Nonno
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Tudo pronto para 13ª Festa 
da Imigração Italiana

Casagrande emociona atletas
Em noite como-

vente e com casa 
cheia, o candidato ao 
governo do Estado, 
Renato Casagrande 
(PSB -40), se reuniu 
com atletas, paratle-
tas e demais repre-
sentantes do esporte 
capixaba. O encontro 
“Vem com a Gente” 
fo i  rea l i zado no 
Cerimonial Premiére, 
no Clube dos Ofi ciais, 
em Vitória.

Durante a reunião, 
Casagrande desta-
cou os investimentos 
realizados na área 
esportiva durante sua 
gestão, como a cria-
ção de programas 
como o Esporte pela 
Paz,  Bolsa Atleta, 
Campeões de Futuro 
e Campo Bom de 
Bola.

“O que fizemos 
aqui foi uma presta-
ção de contas. O meu 
desejo de recordar o 
que a gente já fez é 
importante para dizer 
a vocês o que nós 
podemos fazer no 
futuro. Usaremos o 
esporte como instru-
mento de inclusão 
e de combate à vio-
lência”.

Casagrande ainda 
enfatizou que vai bus-
car parcerias e recur-
sos para o desenvol-
vimento de projetos 

pação da candidata 
a vice-governadora 
Jacqueline Moraes, 
do candidato ao 
Senado Marcos do 
Val, além de candi-
datos a deputados 
federais e estaduais.

 Saiba mais so-
b re  os  p ro je tos 
desenvolvidos por 
Casagrande:

O Esporte Pela Paz 
fez parte das ações 
desenvolvidas pelo 
programa Estado 
Presente, durante a 
gestão Casagrande. 
O projeto foi realiza-
do nas 20 regiões da 
Grande Vitória que 
apresentam os maio-
res índices de vulne-
rabilidade social. Em 
todo o Estado mais 
de 50 núcleos fo-

ram implantados por 
Casagrande. Além 
de materiais esporti-
vos, a Secretaria de 
Esportes disponibi-
lizou aos alunos do 
projeto profi ssionais 
de educação física e 
pedagogos, respon-
sáveis por coordenar 
as ações desenvol-
vidas em cada nú-
cleo. Dentre as mo-
dalidades oferecidas 
destacaram-se o bo-
dyboarding, karatê, 
futebol de campo, ta-
ekwondo, handebol, 
judô, ginástica rítmica, 
voleibol, futsal, jiu jit-
su, futebol de areia, 
futsal, kickboxing, 
boxe, vôlei de praia 
e capoeira. 

 O Bolsa Atleta 
incentiva fi nanceira-

mente esportistas de 
alto rendimento do 
Espírito Santo com o 
objetivo de auxiliá-los 
em seus treinamen-
tos, seja na compra 
de materiais esporti-
vos, pagamentos de 
profissionais da co-
missão técnica ou até 
mesmo em viagens 
para competições 
nacionais e interna-
cionais.  O benefício 
é direcionado aos 
atletas e paratletas 
que competem nas 
categorias estudantil, 
nacional, internacio-
nal e olímpica/para-
límpica, com bolsas 
que variam entre R$ 
500 a R$ 4 mil.   

 Já o Campeões 
de Futuro, até 2014, 
atendeu a mais de 

esportivos no Estado. 
“Não podemos igno-
rar a situação eco-
nômica do país, mas 
vamos fazer muito 
com pouco. Vamos 
buscar parcerias jun-
to às empresas, junto 
à bancada federal 
e com tantos outros 
parceiros. Vamos fa-
zer um investimento 
forte na área do es-
porte para o Estado 
voltar a crescer”, des-
tacou.

Atletas benefi cia-
dos pelos programas 
desenvolvidos por 
Casagrande também 
participaram do even-
to, e destacaram os 
benefícios dessas 
iniciativas para suas 
vidas. “Comecei na 
ginástica rítmica aos 
seis anos. Conquistei 
vários títulos esta-
duais e nacionais. O 
esporte pode mudar 
várias vidas, assim 
como mudou a minha. 
Agradeço ao senhor, 
Renato Casagrande 
pela chance que o 
senhor me deu de vi-
venciar coisa incríveis 
por meio do espor-
te”, afi rmou a ginas-
ta campeã nacional 
Giovana Santos,  be-
nefi ciada pelo projeto 
Campeões de Futuro.

O evento contou 
ainda com a partici-

30 mil crianças e ado-
lescentes entre 6 e 17 
anos, nas 18 modali-
dades oferecidas em 
219 núcleos esporti-
vos, distribuídos por 
todos os 78 municí-
pios capixabas.

Equipados com 
g rama s in té t i ca , 
alambrado e ilumi-
nação,  o  Campo 
Bom de Bola ofere-
ce oportunidades 
de inclusão social 
e garante atividade 
esportiva no contra-
-turno escolar, alian-
do educação e es-
porte, como forma 
de levar oportuni-
dades para aqueles 
que mais precisam e, 
acima de tudo, para 
reduzir a taxa de 
criminalidade.

POLÍTICA

Hélio Filho

Atletas se emocionam om Renato Casagrande que fala de renovação e apoio 
ao esporte

Assessoria do candidato

Atletas renovam esperança e se emocionam em reunião com Casagrande
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Divulgação

Família e Escola juntas contribuem para o sucesso do aprendizado do aluno. A ideia de presentear o Jorge se deu para que servisse de exemplo a 
outras famílias, incentivarem os fi lhos a estudar e se comprometer com a educação deles

Aluno fecha simulado e é presenteado na escola pelas mães

O aluno do 1º ano 
B, vespertino, da 
Escola Municipal de 
Ensino Fundamental, 
Manoel do Santos 
Pedrosa, no bairro 
Niterói, em Piúma, 
Jorge Henrique 
Filipino da Silva, 07 
anos foi aplaudido 
pelos colegas, pro-
fessores, pedagoga, 
diretor, ele ganhou 
presentes das ma-
mães, a professora 
Ana Cláudia Siqueira 
da Silva e a jornalista 

tura e história infantil, 
caixa de lápis de 
cor e giz de cera, 
um quebra-cabeça 
entregues na sala 
de aula, na tarde 
desta quinta-feira, 
23, na presença dos 
colegas com direito 
a discurso. “Sabia 
que Jorge estuda to-
dos os dias em casa, 
duas horas, uma 
pela manhã, meia 
hora à tarde a noite 
mais 30 minutos? 
Jorge cumpre com 
todas as atividades 
escolares, os deve-
res de casa, cuida 
da Larica, a gatinha 

Luciana Maximo, por 
ter acertado todas 
as 20 questões do 
Simulado. Além de 
ganhar presentes 
das mamães, a es-
cola também vai 
homenageá-lo e 
presenteá-lo pelo 
desempenho. Não 
somente a Jorge, 
mas a todos os alu-
nos que carimbaram 
20 pontos fechando 
a prova.

Entre os presen-
tes, um livro de pin-

pontos. Outros po-
deriam ter fechado 
também, mas a falta 
de atenção de uns 
não possibilitou que 
conseguissem, só 
Jorge fechou”, disse.

Destacou a pro-
fessora que o resul-
tado de Jorge no 
Simulado é muito 
amor e dedicação 
da família: “O acom-
panhamento familiar 
e pedagógico, creio, 
é a base de tudo”, 
pontuou.

Avanço da Escola
A  p e d a g o g a 

Jaqueline Surrage 
assegurou que o 
Simulado é mais um 
avanço da escola. “ 
Todos os nossos alu-
nos participam de 1º 
ao 9º ano. Os alunos 
de 1º ano e 2º ano 
são 20 questões, 
os de 3º ao 9º, 50 
questões, incluindo 
todas as disciplinas 
mais uma produção 
de texto. Isso é para 
que o nosso aluno 
da escola pública 
numa concorrência 
com aluno da es-
cola particular pode 
competir de igual 
para igual. A escola 
particular faz o simu-
lado surpresa e nós 
ainda vamos chegar 
a esse ponto, o nos-
so é marcado, o dia 

e a hora. Nossos 
alunos terão mais 
capacidade numa 
concorrência com 
alunos particulares a 
chegar de igual para 
igual no ENEM, no 
Ifes”, frisou Surrage.

Família
Para a pedagoga, 

o envolvimento da 
família é o fator pri-
mordial no sucesso 
da aprendizagem 
da criança. “Isto é 
nítido, a gente sente 
isso na sala de aula, 
o professor recebe 
isto no primeiro ins-
tante, o aluno que a 
família se dedica. O 
aluno que a família 
participa, o dever de 
casa é cumprido à 
risca, o aluno tem o 
hábito do estudo no 
contraturno e, a pre-
sença família dentro 
da escola nos ajuda 
a motivar e a trans-
formar nossa escola 
cada vez mais numa 
escola pública de 
qualidade, porque 
a família tem a obri-
gação de estar nos 
cobrando isso e nós 
temos o dever e o 
direito de dar o me-
lhor. Nós do Manoel 
acreditamos numa 
educação pública 
de qualidade”, sa-
lientou emocionada 
a pedagoga.

Parceria
A parceria da fa-

mília com a escola é 
fundamental asse-
gurou a pedagoga. 
“O presente que as 
mães do Jorge trou-
xeram para ele na 
escola faz uma dife-
rença, você vê pelos 
alunos. No momento 
em que instigamos 
aos alunos de como 
é o Jorge. O Jorge é 
um aluno que quan-
do ele acaba a tarefa 
dele, ele auxilia o 
outro. Isso é uma 
participação familiar. 
Em casa ele é cobra-
do isso e ele dá o re-
sultado. O exemplo 
da família refl ete no 
dia a dia do nosso 
aluno”, disse. 

Ressalta-se que, 
Ana Cláudia mãe do 
Jorge é professora 
de Educação Infantil 
alfabetizadora, com 
pós-graduação em 
psicopedagogia e 
Luciana Maximo é 
formada em Letras/
Literatura com pós-
-graduação em 
Gestão Escolar, cuja 
tese de monografi a 
foi: Desestrutura da 
Família = Fracasso 
Escolar.

A Escola também 
vai premiar os alu-
nos destaques no 
simulado.  

e joga o lixo fora. 
Ele é obediente, e 
não xinga e por isso, 
conseguiu aprender 
direitinho, o que a 
tia Fabiola ensinou 
e conseguiu acertar 
todas as questões. 
Todos vocês podem 
ganhar presentes, 
mas é preciso se de-
dicar como o Jorge 
se ser obediente, 
fazendo também o 
dever de casa”, ga-
rantiu Luciana.

A mãe coruja Ana 
Cláudia abraçou o 
Jorge e afirmou 
aos alunos que o 
fi lhote é dedicado, 
atencioso e respon-
sável. “Jorge tem 
brinquedos, tem 
TV, tem pipa, jogos, 
mas ele sabe que 
tem hora para tudo, 
ele brinca como vo-
cês, mas não deixa 
de cumprir com as 
atividades. Nós o 
amamos muito e 
estamos aqui para 
presenteá-lo porque 
ele fez bonito no 
simulado, acertou 
tudinho”, comentou 
Ana.

A  pro fessora 
Fabíola falou que a 
turma participou do 
segundo Simulado 
e Jorge Henrique 
foi o único aluno da 
turma que fechou 
o simulado com 20 

Da Redação

SIMULADO
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Assessoria de Comunicação
Produtores e profi ssionais da agricultura aprendem um pouco mais sobre fruticultura

Produtores rurais e 
profissionais da agri-
cultura de Presidente 
Kennedy participaram, 
nos dias 20 e 21 de 
agosto, de uma excur-
são técnica promovi-
da pelo Incaper e a 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
da Agricultura e Pesca, 
em três municípios do 
norte do Espírito Santo.

A viagem foi uma 
ação complemen-
tar ao Seminário de 
Fruticultura, realizado 

no município no dia 03 
de julho, e teve como 
objetivo promover para 
os produtores e pro-
fissionais técnicos a 
experiência prática na 
atividade da fruticultura.

Participaram da ex-
cursão 16 produtores 
rurais e dois técnicos. 
Eles tiveram a oportu-
nidade de observar a 
diversifi cação agrícola 
em propriedades rurais 
que vivem exclusiva-
mente do cultivo de 
frutas perenes. 

Produtores de Presidente Kennedy 
aprendem mais sobre fruticultura

Produtores kennedenses 
aprendem sobre fruticultura

KENNEDY

Por André Jordão
Foram visitados o 

viveiro de mudas da 
Frucafé e mais quatro 
propriedades rurais nos 
municípios de Linhares, 
Itarana e Laranja da 
Terra. Eles puderam 
observar ainda os sis-
temas de produção, 
processamento e co-
mercialização de frutas, 
entre elas, o abacate, 
acerola, araçá-boi, ca-
cau, cajá-manga, anão, 
cambuci, goiaba, gra-
viola, manga, laranja, 
limão, pinha, pitanga e 
rambutão. 

O produtor Carlos 
Henrique Lima des-
tacou que “todos os 

cultivos que foram visi-
tados são de primeira 
qualidade”. “Fiquei mui-
to impressionado com 
o que vi”, resumiu. A 
troca de informações e 
o aprendizado foram in-
tensos e os produtores 
terminaram a excursão 
experimentando a real 
viabilidade econômica 
da produção de frutas 
perenes e comprovan-
do a importância da 
diversifi cação agrícola 
na propriedade rural.

Presidente Kenne-
dy é hoje o maior 
produtor de leite do 
Sul do Espírito Santo, 
mas a prefeitura quer 

incentivar a diversifi -
cação da produção e 
agrícola, garantindo 

mais oferta e mais ren-
da para as famílias do 
campo.

Família e Escola juntas contribuem para o sucesso do aprendizado do aluno. A ideia de presentear o Jorge se deu para que servisse de exemplo a 
outras famílias, incentivarem os fi lhos a estudar e se comprometer com a educação deles

Aluno fecha simulado e é presenteado na escola pelas mães
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por Fabiani Taylor • Mestra em Letras pela UFES

Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

NA SALA DE AULA
N

a XXXV Feira de Ciências da EEEFM Profª Filomena Quitiba, as 
turmas de 6º ano, coordenadas pela professora Mara Holdefer, 
apresentaram para a comunidade os temas “Água” e “Plantas 

Medicinais”. O fofurômetro foi lá em cima!

Q
uem arrasou no trabalho também foi o professor de Geografi a 
Cirineu de Athaydes Oss, que passou para sua turma 8ºV1, da 
EEEFM Profª Filomena Quitiba, um jogo da memória sobre a 

América Latina e Canadá. Os próprios alunos confeccionaram os jogos 
e foi só sucesso. Parabéns!



Droga enviada pelos Correios

Polícia Militar apreende armas 
de fogo e detém suspeitos 

Duas pessoas, 
que não t iveram 
os nomes divulga-
dos, foram presas 
em Cachoeiro de 
Itapemirim após uma 
operação conjunta 
entre as policiais 
civis do Acre e do 
Espírito Santo. Os in-
divíduos recebiam a 
droga pelos Correios 
que era enviada do 
estado acreano.

S e g u n d o  i n -
f o r m a ç õ e s  d o 
Departamento 
Especializado em 
Narcóticos (Denarc), 
as informações do 
transporte partiram 

Na tarde desta 
quarta- fe i ra (22) , 
policiais mil i tares 
da 10ª Companhia 
Independente apre-
enderam duas ar-
mas de fogo e de-
tiveram 04 (quatro) 
pessoas no bairro 
Céu Azul, município 
de Piúma.

Em patrulhamen-
to pelo bairro, uma 
guarnição da PM 
avistou um indivíduo 
suspeito próximo a 
um automóvel es-
tacionado na Rua 

deles era responsá-
vel por receber as 
correspondências 
via Correios em sua 
residência e repassá-
-la para o dono ofi -
cial. O proprietário 
dos entorpecentes já 
foi identifi cado pela 
polícia, porém ainda 
não foi localizado.

Na casa dos sus-
peitos, nos bairros 
Aquidabã e Ibitiquara, 
foram encontradas 
três correspondên-
cias com maconha, 
skunk e MD (droga 
sintética chamada 
Michael Douglas), 
plantio de maconha 
e várias cédulas apa-
rentemente falsas.

Um pacote com 
o material ilícito tam-

ções intactas. Foram 
ainda efetuadas di-

bém foi apreendido 
no centro de distri-
buição dos Correios. 

ligências que culmi-
naram na apreensão 

A dupla foi autuada 
por tráfico de dro-
gas e levados para o 

de outra pistola cali-
bre .40, vinte e cin-

do Denarc do Acre 
e de Vitória. A ope-
ração foi desenca-
deada em Cachoeiro 
após ocorrer a prisão 
do responsável, no 
Acre, por distribuir 
parte desta droga 
que era adquirida 
por meio das redes 
sociais. Oito inves-
tigadores fizeram 
parte da ação foi 
comandada pelos 
delegados Rômulo 
Carvalho Neto e 
Felipe Vivas.

Os indivíduos par-
ticipavam do esque-
ma interestadual de 
tráfi co de drogas: um 

Pinheiros. Durante 
a  abordagem ao 
cidadão e aos ocu-
pantes do veículo, 
um menor de idade 
tentou se evadir dos 
policias, no entan-
to, foi alcançado e 
abordado.

Com o apoio das 
equipes da Força 
Tática da Unidade, 
os militares reali-
zaram buscas no 
interior do veículo 
e localizaram uma 
pistola calibre .40 
com catorze muni-

Centro de Detenção 
Provisória (CDP) do 
município.

co munições, uma 
porção de maconha, 
valores em dinheiro, 
dentre outros mate-
riais.

Diante dos fatos, 
os suspeitos deti-
dos, dentre eles, 
dois menores de 
idade, as duas ar-
mas e demais mate-
riais apreendidos fo-
ram encaminhados 
ao plantão policial 
da região para o 
registro da ocorrên-
cia e providências 
cabíveis.

OUSADIA

PIÚMA – XILINDRÓ PRA MAIS 4 

FATO

PM

As drogas chegavam pelos Correios do Acre

Se deram mal os quatro indivíduos, perderam a droga e 
foram em cana

Por DAYANE HEMERLY / FATO

Dois são presos por tráfi co interestadual em Cachoeiro
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Você não pode fi car de fora dessa, 
é a 3ª Cavalgada de Jorge Maguru, 
confi rmadíssima para o dia 01/08 – Nos 
encontramos lá no Pier de Itaipava 
às 16h00. Depois seguiremos juntos 
montados até a pacata e bucólica 
Fazenda Velha, curtindo o visual. Claro, 
entrando pelo Gomes, a Lagoa estará de 
fundo a nos observar passando lindas, 
belas e charmosas! 

A Cavalgada de Jorge Magaru tira 
onda e você já sabe, tem shows e muita 
diversão por conta da organização, 
mara! Tipo, essa resenha você tem de 

• Tá chegando o dia, a hora mais 
esperada do momento, a Festa da 
Associação de Moradores de Vargem 
Grande, Itapemirim, sábado, 25/08. 

• Casaca, no STREET BEBLS ROCK 
BAR, 01 de setembro – 22H00, vem, vem 
coma gente.
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Você não pode fi car de fora dessa, 
é a 3ª Cavalgada de Jorge Maguru, 
confi rmadíssima para o dia 01/08 – Nos 
encontramos lá no Pier de Itaipava 
às 16h00. Depois seguiremos juntos 
montados até a pacata e bucólica 
Fazenda Velha, curtindo o visual. Claro, 
entrando pelo Gomes, a Lagoa estará de 
fundo a nos observar passando lindas, 
belas e charmosas! 

A Cavalgada de Jorge Magaru tira 
onda e você já sabe, tem shows e muita 
diversão por conta da organização, 
mara! Tipo, essa resenha você tem de 

dá as caras. Garotos Tradição, Musical 
Hashtag, Barrozinho, Midinho, Léo 
Duarte, André Martins, Trio Sacode 
e Matheus Santana estão na lista e 
prometem sacudir com tudo o evento. 

Além de muito forró, haverá rifa de 
uma cela manga-larga, troféu para as 
comitivas, jantar para os cavaleiros e 
amazonas, pula-pula, touro mecânico, 
sorteio de combos e vários brindes. 
A entrada será apenas R$10,00 (dez 
reais) e haverá estacionamento gratuito. 
Organização de Renato Cowboy e 
Matheus Alves. 

• Tá chegando o dia, a hora mais 
esperada do momento, a Festa da 
Associação de Moradores de Vargem 
Grande, Itapemirim, sábado, 25/08. 

• Casaca, no STREET BEBLS ROCK 
BAR, 01 de setembro – 22H00, vem, vem 
coma gente.

• Dia 26, domingão, as 16h00 BAR 
DA JÉSSICA.

• Pelas bandas da Cidade das 
Conchas, domingo, 26/08, às 12h00, 
Lucas Fantinato  se apresenta no 
delicioso Sítio Zé Tose Tose – Fabrícia 
te espera lá.

Se liga nesse camarim! A cantora Natália 
Menezes quando convida os amigos para 
cantar com ela gosta de fazer chamego e 
receber bem. “Muito obrigada aos nossos 
parceiros e patrocinadores por nos proporcionar 
essa mesa linda para nós e nossos convidados. 
Os Gonzagas Petiscaria, Pizzaria e Culinária 
Japonesa, restaurante D’ Angelis, Piumar Motel 
e ao apoio da Rádio Piúma FM”.

 #2°Noite das Brutas  #Caminho do Sítio - 
#ManuFerreira - #NataliaMenezes

Tudo que há, cavalgada de 
Jorge Manguru

Anota tudinho!!!!

ACONCHEGO

POR LAURA MION

COLUNA
@NABALADA
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