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Há Menos de um mês pagava não 
menos que mil dólares em uma diária de 
um hotel de luxo em Dubay, a quem diga 
que o hotel tinha sete estrelas. Dizem que 
sobrevoou a cidade mais linda de helicóp-
tero.  Na viagem internacional, ostentava 
em avião, comia caviar e tirava onda. 

Na Casa de Leis não adentrava ao 
gabinete se o mesmo tivesse um indício 
de poeira. A sala tinha de estar impecável, 
nas mãos, álcool gel para não pegar uma 
bactéria, se cheirasse a mofo qualquer 
ambiente, meu Deus! Enfi m, o moço cheio 
de não me toque, para a medicina TOC, 
agora vive outra realidade. A fi cha caiu. 
O que lhe sobrou e terá de levantar as 
mãos aos céus é uma bela de uma ‘feia’ 
cascuda. Aquela marmita igual servida e 
paga com o dinheiro de todos que traba-
lham honestamente, sabia Jefi nho, sabia 
senhor vereador, sabia nobre secretário 
de Meio Ambiente? Somos todos nós que 
pagamos para o estelionatário confesso 
comer aquela cascuda lá no CDP.

E tem outra, não é só ele que vai comer 

essa cascuda não, clonagem, 
fraude – estelionato, 171, é uma 
quadrilha com vendedores, 
compradores e distribuidores. 
Apostamos que nem uma agu-
lha passa hoje pelas entranhas 
de muitos que comungavam 
das práticas ilegais do senhor 
assessor. 

Ao senhor vereador, vir com 
essa de que não sabia, é sa-
canagem! Como diz o policial 
da mais alta patente, até os 
cachorros da rua sabiam das 
práticas delituosas do senhor 
assessor do vereador.

Nota de esclarecimento é legal, mas 
devia ter atendido as ligações do jornal e 
ter explicado, se iria exonerar o assessor. 
O jornal entendeu como ameaça Ranieri 
Miranda a sua conversa com o vereador, 
mas quer entender a jornalista se você 
consegue escrever e citar o nome na hora 
covarde que diz que há uma extorsão 
silenciosa. Afi nal de contas foi a jornalista 

que tentou passar o carro de um morto 
em um negócio na compra e um imóvel?  
Faça seu trabalho com menos hipocrisia 
que é mais bonito.

A cadeia existe para quem comete 
crimes, e criminoso tem família, mas se 
não quer virar manchete, não esnoba com 
câmera Canon, sete fritadeiras, frigideiras 
importadas, panelas de pressão, ar con-
dicionado e Iphones. Passe bem e bom 
apetite com a cascuda!

COME A CASCUDA!
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Caretela e muito mais 
em Pongal

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 
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 

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 percor-
re ,  du ran te  do is 
dias,  41 qui lôme-
tros até a comu-

n i d a d e  d e  A l t o 
Ponga l ,  onde os 
part icipantes são 
recepcionados. As 

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.

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-

inscrições para a 
caminhada dever 
ser feita no Centro 
Cultural Anchieta.

FESTA

Imperdível a Festa da Imigração Italiana em Alto Pongal

Assessoria de Comunicação

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

apresentação do grupo de dança 
Di’Ballo – Nova Trento

12h- Desfile 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- Desfile da Caretela da Imigração 
Italiana

17h- Show com Giocco di Mora
19h- Show com banda KS10
20h- Tradicional Sopão do Nonno

Confi ra a programação
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Vida da jornalista Maria Nilce 
em espetáculo de dança contemporânea

Após circular por 
cidades do interior do 
Estado, o espetáculo 
de dança contempo-
rânea Poison chega 
à Vitória nesta sexta-
-feira (31), em sessão 
única, às 19h30, no 
Centro Cultural Sesc 
Glória. No palco, as 
ba i la r inas  Thayná 
F a b i a n o ,  P r i s c i l a 
L a g e s ,  K a r o l l y n e 
Tr i s t ã o ,  Po l y a n n a 
Senna e  Rayanne 
Guimarães vão retra-
tar trechos da vida da 
colunista social Maria 
Nilce Magalhães, as-
sassinada no dia 5 de 
julho de 1989.

Maria Nilce foi uma 
mulher a frente do seu 
tempo. Essa afi rmação 
poderá ser conferi-
da nas passagens da 
sua vida em destaque 
no espetáculo, que 
também teve como 
base conversas com 
amigos e familiares 
da jornalista. Poison é 
um mergulho, através 
da dança, no passado 
da mãe e mulher, que 
escancara aos olhos 
do espectador a vida 
como ela é, com er-
ros, acertos, beleza e 
violência, tal como foi 
a vida de Maria Nilce. 
“Fomos em busca de 
detalhes e ficamos 
totalmente encanta-
dos com a ousadia 
dela, que teve uma 

Poison, idealizado pelo produtor cultural Artênio Dutra, estará em cartaz no Centro Cultural 
Sesc Glória, em sessão única, nesta sexta-feira (31)

Piúma realiza 1° Semana Municipal da Juventude e do Jovem Empreendedor

Jovens empreendedores de Piúma reconhecidos e condecorados

Os mais jovens empreen-
dedores de Piúma tiveram 
uma semana diferente na 
cidade. Foram reconheci-
dos, condecorados, partici-
param de cursos, ofi cinas, 
palestras e ao fi nal foram 
reconhecidos, premiados 
e elogiados pelo desem-
penho em suas atividades. 
Entre estes Jones, o farma-
cêutico Alexandre Marconi 
que recentemente inaugu-
rou na cidade uma mega 
farmácia de manipulação. 

A Semana teve apoio 
incondicional da Prefeitura 
de Piúma, por meio da 
Coordenação de Políticas 
Públicas de Juventude, 
realizou no mês de agos-
to, a 1ª Semana Municipal 
da Juventude e do Jovem 
Empreendedor.  Durante 
a semana os jovens parti-
ciparam de diversas ativi-
dades. 

De acordo com Mateus 
Mota o coordenador de 
Polícias Públicas, o tema 
juventude adquiriu uma vi-
sibilidade muito grande nos 
últimos anos em Piúma. “Os 

Da redação

SUCESSO

jovens ocupam o centro de 
questões que comovem a 
cidade, tanto no que diz 
respeito aos problemas 
gerados pelo agravamento 
das desigualdades, como 
no que se refere à espe-
rança de novos caminhos 
para nossa evolução social, 
com valores e padrões 
éticos superiores aos que 
predominam hoje”. 

Mateus assegurou que a 
Semana teve como princi-
pais objetivos desenvolver 
atividades artísticas, cultu-
rais, recreativas e empre-
endedoras que favoreçam 
a interação entre a juven-
tude de nossa cidade, e 
estimulem a convivência, 
o diálogo, a compreensão 
mútua, o companheirismo, 
a cooperação e o surgi-
mento de novas lideranças.

No dia 23, jovens em-
preendedores e alunos do 
curso de Dicção e Oratória, 
receberam os certifi cados 
de conclusão de curso e 
Premiação de Honra ao 
Mérito. A honraria home-
nageou jovens que se 
destacaram no empreen-
dedorismo, valorizando 
o trabalho e dedicação 
de personalidades que 
fomentam a economia do 
município. Para nós é grati-

fi cante realizar esse evento 
e fomentar o empreen-
dedorismo existente no 
jovem.

PLANO MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE

Aproveitando a semana, 
apresentamos o plano mu-
nicipal de juventude, que 
será um instrumento de 
planejamento que trata a 
política pública de forma 
intersetorial, estratégica e 
estruturada, para os jovens. 
O documento tem como 
subsídios as escutas feitas 
mais diversas reuniões e 
encontros do município.

IDENTIDADE JOVEM
A coordenação do even-

to real izou ação sobre 
o Programa Identidade 
Jovem. O documento pos-
sibilita acesso a benefícios 
como meia-entrada em 
eventos artísticos cultu-
rais e esportivos, e vagas 
gratuitas ou com desconto 
no sistema de transporte 
coletivo interestadual. São 
reservadas duas vagas 
gratuitas em cada veículo 
por linha e mais duas vagas 
com desconto de 50%. A 
ação trouxe a comunidade 
informações sobre o pro-
grama.

PMP
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Maria Nilce foi uma 
mulher a frente do seu 
tempo. Essa afi rmação 
poderá ser conferi-
da nas passagens da 
sua vida em destaque 
no espetáculo, que 
também teve como 
base conversas com 
amigos e familiares 
da jornalista. Poison é 
um mergulho, através 
da dança, no passado 
da mãe e mulher, que 
escancara aos olhos 
do espectador a vida 
como ela é, com er-
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a vida de Maria Nilce. 
“Fomos em busca de 
detalhes e ficamos 
totalmente encanta-
dos com a ousadia 
dela, que teve uma 

Nossa meta é mostrar 
ao público o furacão 
que foi esta mulher de 
coragem, uma figura 
realmente peculiar”, 
afi rma Artênio Dutra.

Com designer de 
luz concebido por 
André Estefson, o es-
petáculo levará o pú-
blico a mergulhar na 
intimidade, devaneios, 
introspecções, o amor 
à família e a coragem 
desse furacão em tor-
no da personalidade 
multifacetada e pe-
culiar de Maria Nilce 
Magalhães, desvelan-
do sua trajetória pro-
fi ssional bastante polê-
mica no jogo dialético 
das relações sociais e 
de poder. Além, será 
abordado o uso do cor-
po e a importância que 
se dá à imagem e até 
que ponto estas rela-
ções podem se tornar 
nocivas e destrutivas 
hoje em nossa contem-
poraneidade. “Já na 

primeira coreografia, 
que representa a cruel-
dade de sua morte, a 
luz se apresenta como 
um elemento impres-
cindível que aproxima 
e afasta o espectador 
da cena, que oculta e 
revela. Seguindo assim 
por todo espetáculo, 
em uma iluminação 
que expõe minuciosos 
detalhes de uma rotina 
de vida intensa e ins-
tigante que não cos-
tumamos presenciar. 
Beleza e violência são 
as palavras-chave que 
traçam a dramaturgia 
de iluminação pensada 
por mim para a compo-
sição de Poison”, des-
taca André Estefson.  

A  t r i l ha  sonora 
de Anderson Bardot 
compostas única e 
exclusivamente para 
serem utilizadas nas 
apresentações do 
espetáculo de dança 
mostra no prólogo uma 
realidade de tensão e 

que deixará o públi-
co perplexo como os 
corpos são tratados 
de forma banal e sem 
valor após a morte. 
Poisontem direção ge-
ral de Karla Ferreira 
Pinto, direção artísti-
ca e supervisão de 
dramaturgia assinada 
por Eliane Miranda, 
direção coreográfi ca 
de Patricia Miranda 
e idealização e con-
cepção de Artênio 
Dutra. Conta ainda 
com a colaboração de 
Rubens Rocha (meitre 
em ballet e ensaia-
dor), Lygia Machado 
(assistente de produ-
ção), Anderson Bardôt 
(trilha sonora), André e 
Juliano Ferreira Pinto 
(cenário).

Violência contra a 
mulher em pauta
O idealizador do 

projeto, Artênio Dutra, 
expl ica que,  após 
exibição de Poison 

presença marcante na 
sociedade capixaba”, 
declara o produtor 
cultural Artênio Dutra, 
idealizador do espe-
táculo.

A cada movimento 
das bailarinas a luz 
provoca sensações e 
emoções através da 
intensidade, cores e 
ângulos. Escrevendo 
sua própria dramatur-
gia, dialogando com 
os demais elementos 
que compõe a esté-
tica do espetáculo e 
revelando os pensa-
mentos, prazeres e 
ideologias da inquie-
tante jornalista. Uma 
curiosidade: o nome 
do espetáculo é uma 
referência ao perfu-
me preferido de Maria 
Nilce.

O  f i g u r i n o  d e 
“Poison”,  assinado 
pela designer Dayse 
Maciel e pela fi gurinis-
ta Angela Mendes, traz 
referências obtidas via 
acervo fotográfi co da 
homenageada. E todo 
o processo de produ-
ção foi feito de forma 
colaborativa entre a 
equipe responsável 
pelo espetáculo, já que 
a troca de impressões 
sobre Maria Nilce foi 
intensa. “Construímos 
um perfi l baseado nas 
nossas percepções a 
cerca da mulher e pro-
fissional Maria Nilce. 

para alunos do cur-
so de jornalismo da 
Faculdade Estácio de 
Sá, em Vitória, foi le-
vantada a questão do 
feminicídio no Espírito 
Santo, que está entre 
os Estados com maior 
índice deste tipo de 
crime. “Mesmo não 
sendo essa a inten-
ção direta do traba-
lho, acreditamos ser 
conveniente abordar 
este assunto, já que 
casos como de Maria 
N i l c e  M a g a l h ã e s , 
A r a c e l i  C a b r e r a 
S á n c h e z  C r e s p o , 
Milena Gottardi Tonini 
Frasson e outras tan-
tas mulheres invisíveis 
pontua uma questão 
que deve ser sim con-
versada abertamente 
e que nos permite no-
vas reflexões, muito 
mais profundas sobre 
o assunto, tendo a 
arte como um meio 
de veiculação destas 
informações”, declara.

RECONHECIMENTO

Assessoria de Imprensa

A cada movimento das bailarinas a luz provoca sensações e emoções através da 
intensidade, cores e ângulos

Por Márcia Almeida

Poison, idealizado pelo produtor cultural Artênio Dutra, estará em cartaz no Centro Cultural 
Sesc Glória, em sessão única, nesta sexta-feira (31)
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Os Incríveis envolvem alunos 
especiais no Cine Ritz

Uma empresa que 
abraça a educação 
está na frente de qual-
quer outra empresa. 
Ela demonstra sensibi-
lidade e respeito com 
o destino do outro. 
O Cine Ritz Piúma é 
assim, abraça todas as 
causas, a Educação, o 
carinho e a recepção 
é a parte. 

Na semana passa-
da e nesta semana, 
o Cinema de Piúma 
vem recebendo es-
colas, da Cidade das 
Conchas, Itapemirim e 
Anchieta, as Apaes e 
Pestalozzi’s, a entrada 
é por conta da casa, a 
contribuição das es-
colas é para pipoca e 
o Guaraná e os alunos 

mudar vários pensa-
mentos depois que ele 
entrou na minha vida. 
Cada vitória deles, 

cada independência 
que eles têm é como 
ganhar na mega sena. 
Eles não são diferentes 
de ninguém, apenas 
vivem num mundo di-
ferente, mas são muito 
mais inteligentes que 
a gente. Eu faço isto 
e faço muitas outras 
coisas e poucas pes-
soas sabem, eu não 
sou candidato e não 
quer ser candidato a 
nada, eu faço isto para 
me sentir bem, eu não 
faço isto pra agradar 
a certas pessoas po-
liticamente falando, 
eu faço para o meu 
ego,  para a minha pes-
soa, eu faço e não me 
amostro, eu penso que 
a população em si é 
uma população caren-
te de educação, social, 
cultura. Eu vejo, Piúma, 
a Apae de Piúma é 
uma guerreira, ela não 
é vista pela população 
da maneira que deve 
ser, essas crianças só 
precisam de carinho.  
Existem pessoas que 
tocam crianças espe-

ciais e passam álcool 
nas mãos, são pessoas 
hipócritas que não sa-
bem o dia de amanhã, 
porque eu tenho na 
minha casa e meu fi lho 
é um anjo, são anjos 
azuis. Eu penso da 
seguinte forma, não 
falando só de políti-
ca, mas de uma certa 
sociedade que se diz 
superior, que se diz 
boa, a gente deveria 
não só ajudar essas 
pessoas, colaborar 
com as instituições, o 
pouco que você faz 
é muito pra eles. Pra 
mim é insignificante 
eu dar uma seção de 
cinema para eles, mas 
pra eles é muito, pra 
mim não me faz falta, 
mas eu posso te con-
fessar: tem dia que 
eu me sinto mais feliz 
dando uma seção sem 
custo pra eles do que 
vendo o cinema lotado, 
o pouco que a gente 
faz é o sufi ciente para 
ver os olhos brilha-
rem por um instante”, 
ressaltou Aristótoles 

especiais estão curtin-
do muito Os Incríveis. 

“ To d o  a n o  e u 
t r a g o ,  p o r  e xe m -
plo, a Pestalozzi de 
I tapemir im,  Piúma, 
Anch ie ta  e  agora 
Alfredo Chaves. Esse 
ano eu resolvi fazer 
uma coisa diferente, 
resolvi fazer uma inte-
gração entre eles. Eu 
tenho um fi lho autista 
leve, a gente sente no 
coração que há um 
olhar diferente para 
essas crianças, a socie-
dade não respeita, tem 
certos ambientes que 
não estão preparados 
para recebê-los, só 
que essas crianças são 
anjos na vida de quem 
tem, meu filho e fez 

Sader Viana, o Kiko, 
proprietário do Cine 
Ritz Piúma. 

A  d i r e t o r a  d a 
Pestalozzi de Anchieta, 
Márcia Peçanha de 
Moura acompanhou 
os alunos nesta quinta 
no Cinema, ela disse 
que, esta semana é 
para refletir sobre a 
pessoa com defi ciên-
cia e o tema este ano 
é, “A inclusão Social 
começa pela família”. 
“Atitudes como esta, 
todas as nossas ações 
são para que as famí-
lias percebam que os 
seus fi lhos precisam 
participar de todos 
os setores da socie-
dade no geral. Hoje 
proporcionar a vinda 
deles ao Cinema é 
no sentido de que 
as famílias também 
possam estar sensibi-
lizadas para que em 
outros momentos elas 
podem estar trazendo 
os fi lhos, porque é 
possível traze-los ao 
Cinema”, explicou a 
diretora.

GERAL 

divulgação

Da Redação 

O Cine Ritz abriu as portas aos alunos especiais que estão curtindo uma seção de cinema 
nestas semanas, estão apaixonados, envolvidos e felizes
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REFLEXÕES SOBRE 
ARTES VISUAIS

As justificativas para: O 
Estudo das Artes Visuais - O 
poder e a abrangência das 
experiências estéticas en-
contradas nas Artes Visuais 
contribuem para a qualidade 
de vida. As Artes Visuais in-
corporam aspectos físicos, 
culturais e espirituais da vida. 
Elas funcionam como um im-
portante sistema de comu-
nicação através do qual os 
significados são construídos 
de maneiras diferentes de ou-
tros sistemas de linguagem. O 
estudo das Artes Visuais ajuda 
o sujeito a explorar intuições e 
atitudes em relação ao mundo 
e à experiência humana que 
não podem ser exploradas por 
outros meios. O estudo das 
Artes Visuais contribui para 
o desenvolvimento de habi-
lidades cognitivas que são 
particularmente relevantes na 
medida em que convidam a 
perspectivas e interpretações 
imaginativas e diversas. O 
estudo das Artes Visuais pro-
move o desenvolvimento de 
habilidades para pensar além 
dos modos de investigações 
certas ou erradas e a capa-
cidade de lidar com múltiplas 
perspectivas, fazer críticas em 
situações ambíguas, entender 
as relações entre partes para 
o todo, resolver problemas 
qualitativos e exercitar o auto-
monitoramento e a autocons-

ciência.
Por que estudar Artes 

Visuais? Motivação!
Os Artistas Visuais são 

movidos pela paixão de se ex-
pressar através de seu traba-
lho e são motivados por tudo 
que está ao seu redor, pois 
esta é a maneira de perceber 
e interpretar o mundo. Os 
estudos em Artes Visuais são 
baseados em estudos e imer-
sivo na Arte Contemporânea 
e, com este aparato, explora-
-se a cr iat iv idade através 
de diferentes áreas da Arte 
Visual, como: Arte têxtil/fibra; 
Cerâmica; Desenho; Escultura; 
Fotografia; Gravura; História da 
Arte; Cultura Visual; Instalação; 
Novas mídias e imagens digi-
tais; Pintura; Práticas basea-
das no tempo; Vídeo, Cinema; 
Arquitetura; (artes cênicas, 
arte conceitual) que envolvem 
aspectos das Artes Visuais, 
assim como Artes de outros 
tipos. e muito mais... A apren-
dizagem exige que os sujeitos 
tenham uma experiência pes-
soal, direta e que participem 
ativamente de atividades ba-
seadas em questionamentos, 
teorias e práticas. Além disso, 
também são incentivados a 
formar comunidades de apren-
dizagem de arte nas quais 
aprendem como se comunicar 
e colaborar com os outros, 
aprender com crescente, auto-

estima, autonomia, iniciativa e 
autorreflexão, desenvolvendo 
habilidades e atitudes para 
a aprendizagem ao longo da 
vida.  

Os objetivos de apren-
d izagem são categor iza-
dos nos seguintes aspectos: 
Conhecimentos, Experiências, 
H a b i l i d a d e s ,  Va l o r e s  e 
Atitudes. O estudo em Artes 
Visuais apoia os sujeitos em 
sua jornada para encontrar os 
materiais, processos e práticas 
que melhor atendam às visões 
artísticas. Ajuda a aprimorar 
habilidades técnicas enquanto 
desenvolvem intenção criativa 
e também apresenta práticas 
de Arte Contemporânea e a 
oportunidade de trabalhar e 
conhecer celebrados artistas 
nacionais e internacionais.

Resultados: Oportunidades 
de Carreiras: 

Existem muitas oportu-
nidades de carreiras para 
os graduados no Curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, 
incluindo: Administrador e/
ou Professor  (a )  de Ar te ; 
Animador ;  Ar t is ta ;  Ar t is ta 
Terapeu ta ;  Comun icação 
Visual; Conservação de Arte; 
Curador; Designer de jogos 
de vídeo; Dono de Galeria; 
Designer gráfico; Ilustrador 
entre outras inúmeras habili-
dades. 

ARTIGO
Por Rozânia de Carvalho 

Menegussi (Artista 
Visual) - Acadêmica 

em Artes Visuais /
Universidade Federal 

do Espírito Santo - UFES 
(2014/2018)

Artes Visuais é um passo em frente respeitado na sua carreira; Demonstra 
pensamento criativo, resolução de problemas e inovação.

Os Incríveis envolvem alunos 
especiais no Cine Ritz

Sader Viana, o Kiko, 
proprietário do Cine 
Ritz Piúma. 

A  d i r e t o r a  d a 
Pestalozzi de Anchieta, 
Márcia Peçanha de 
Moura acompanhou 
os alunos nesta quinta 
no Cinema, ela disse 
que, esta semana é 
para refletir sobre a 
pessoa com defi ciên-
cia e o tema este ano 
é, “A inclusão Social 
começa pela família”. 
“Atitudes como esta, 
todas as nossas ações 
são para que as famí-
lias percebam que os 
seus fi lhos precisam 
participar de todos 
os setores da socie-
dade no geral. Hoje 
proporcionar a vinda 
deles ao Cinema é 
no sentido de que 
as famílias também 
possam estar sensibi-
lizadas para que em 
outros momentos elas 
podem estar trazendo 
os fi lhos, porque é 
possível traze-los ao 
Cinema”, explicou a 
diretora.
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31/08, Sexta-feira
 08h30- Caminhada no bairro Feu Rosa, 

em Serra, próximo à área da feira. 

13h30- Caminhada no bairro Planalto 

Serrano, em Serra, ao lado do supermer-

cado Rede Show. 

À Noite- Lançamento de candidaturas 

proporcionais em Ibiraçu e Aracruz.

Agenda

Casagrande apresenta 
propostas a saúde

E m  v i s i t a 
a o s  e x p o s i t o -
res da 46ª Feira 
Internacional do 
Mármore e Granito, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim, na tar-
de desta quarta-
-feira (29), o can-
didato ao governo 
do Estado, Renato 
Casagrande (PSB), 
aproveitou para 
conversar sobre 
a economia capi-
xaba e apresentar 
algumas de suas 
propostas de cam-
panha.

Aos empresá-
rios e lideranças 
políticas da Região 
Su l  do  Es tado, 
Casagrande, ex-
plicou que a go-
vernabilidade pre-
cisa estar pautada 
em cinco pilares 
básicos: transpa-
rência,  diá logo, 
responsabilidade, 
gestão moderna e 
sustentabilidade. 
“A gente tem que 
ter muita responsa-
bilidade para que 

nhar em direção à 
descentralização 
do atendimento 
hospitalar de mé-
dia e alta comple-
xidade. Fizemos 
investimentos nos 
hospitais aqui do 
Sul, como o Centro 
de Especialidades 
M é d i c a s  d e 
Guaçuí e o CRE 
d e  C a c h o e i r o , 
mas essas unida-
des são poucas, e 

o Estado precisa 
de parcerias com 
as instituições fi-
lantrópicas dessa 
região. Também é 
preciso consolidar 
parceria com os 
consórcios muni-
cipais para que os 
serviços de con-
sultas e exames 
sejam resolvidos 
próximos às ca-
sas dos pacientes”, 
ressaltou.

a gente possa de 
fato fazer uso do 
dinheiro público de 
forma adequada, 
sem gastar mais do 
que é arrecadado 
e a tender a quem, 
de fato, precisa da 
administração pú-
blica”, afi rmou.

Saúde
M a i s  c e d o , 

Casagrande se reu-
niu com represen-
tantes do Hospital 
Evangélico, 
San ta  Casa  de 
M i s e r i c ó r d i a  e 
Hospital  Infant i l 
d e  C a c h o e i r o . 
Na oportunidade, 
Casagrande ouviu 
as demandas do 
setor a apresentou 
propostas específi -
cas para a área da 
saúde da Região 
Sul, com foco na 
descentralização 
dos serviços, fa-
cilitando o dia a 
dia daqueles que 
precisam de aten-
dimento.

“Vamos cami-

CAMPANHA

Assessoria de Comunicação

Renato Casagrande visita Cachoeiro e apresenta propostas para a saúde

Assessoria de Imprensa

Renato Casagrande visita Cachoeiro, fala de economia, saúde, como sempre 
proõe o diálogo
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