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Um ano sem Zé Mauro, a dor 
ainda é grande

Completou um 
ano neste dia 03 de 
setembro de 2017, 
o cruel assassina-
to do secretário de 
Gerência Geral de 
I tapemir im,  José 
Mauro Sales. Ele foi 
covardemente as-
sassinado em sua 
casa, em Itaoca com 
seis tiros. A assas-
sina Carla Rogéria 
Ribeiro encontra-
-se presa, mas os 
amigos mais próxi-
mos e a família não 
acreditam que ela 
tenha t ramado e 
executado o crime 
sozinha apenas por 
vingança.

Certo é que Zé 
Mauro deixou uma li-
ção de amor e solida-
riedade, Itapemirim 
sente ainda a falta 
desse homem que 
se dedicou a servir 
ao próximo e a famí-

justiça do homem, 
mas confio na justi-
ça de Deus! Quem 
te conhecia sabia 
da  sua  devoção 
a Nossa Senhora, 
e hoje ela te tem 
nos braços, o céu 
t a m b é m  p r e c i s a 
de pessoas boas, 
e você era mara-
v i l h o s o  d e m a i s ! 
“(Romanos12,19) 
Não vos vingueis 

uns aos outros, ca-
ríssimos, mas deixai 
agir a ira de Deus, 
porque está escrito: 
A mim a vingança; a 
mim exercer a jus-
tiça, diz o Senhor 
(Dt 32,35)(Romanos 
12,21) Não te deixeis 
vencer pelo mal, mas 
triunfa do mal com 
o bem”, postou no 
facebook a sobrinha 
Thays Santos Sales.

lia chora inconforma-
da. Nas páginas das 
redes sociais muitas 
homenagens a Zé 
Mauro, um homem 
do bem.

 “Entre tantas ou-
tras coisas que con-
tinuam marcadas, 
não me esqueço 
da sua risada, ainda 
ouço você contando 
casos e rindo...

À s  v e z e s  m e 
pego sentada al-
moçando e parece 
que você entrará a 
qualquer momento 
tirando seu chapéu, 
indo lavar as mãos 
para almoçar tam-
bém, na sua cor-
reria de sempre... 
Como doeu e ainda 
dói, como você faz 
falta... Só Deus sabe 
do coração de cada 
um e cada dor, e é 
nEle que eu confio 
a justiça, espero a 

SAUDADES

Arquivo

Completou um ano o assassinato de 
Zé Mauro Sales

Da Redação

Nas redes sociais amigos e parentes prestam homenagens a José Mauro, 
assassinado há um ano
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Prazer mortal: um 
homem foi assassinado 
embaixo da ‘pontezi-
nha’ que dá acesso a 
Praça Doce, “Caminho 
da Santa”, em Piúma, 
próximo a Ilha do Gambá, 
na madrugada de sexta, 
31 para sábado.

A vítima foi alvejada 
com dois disparos de 
arma de fogo, um tiro 
acertou a testa o outro 
o rosto, próximo ao na-
riz. A ironia maior, ele 
estava nu, usando uma 
camisinha no pênis. O 
crime ocorreu na madru-
gada deste sábado, 01. 
Provavelmente a vítima 
foi atraída para o local 

do homicídio e o algoz 
o matou enquanto fazia 
sexo.

A Polícia Civil ainda 
não sabe quem é o ho-
mem que foi assassina-
do, disse primeiramente 
que era Paraíba, mas a 
PM disse que não é. 

A perícia técnica da 
Polícia Civil esteve no 
local, periciou o cadáver 
e o conduziu ao Instituto 
Médico Legal – DML, de 
Cachoeiro de Itapemirim, 
onde foi necrospsiado 
e liberado para sepulta-
mento. A identidade de 
Paraíba não foi informada 
a reportagem, bem como 
o seu lugar de residência.   

Nu, homem 
assassinado
no Caminho da 
Santa em Piúma 
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Esposa teria mandado matar 
policial com ajuda do amante

Em cerca de 12 
horas, a polícia des-
vendou o assas-
sinato do policial 
civil Elias Borrette 
Mariano, executa-
do a tiros enquanto 
dormia, dentro de 
casa, em Cachoeiro 
de I tapemir im.  O 
cr ime aconteceu 
por volta das 2h00 
da madrugada des-
ta sexta-feira (31) e 
no início da tarde 
já estavam presos 
em f lagrante por 
homicídio qualifica-
do os três envolvi-
dos: o executor, o 
intermediário e a 
mandante.

Segundo a inves-
tigação da Polícia 
Civil – PC, o assas-
sinato foi encomen-
dado pela esposa 
do policial: Cristiane 
Caldeira Burock, 37 
anos. Ela teria tra-
mado a morte do 
marido, com o aman-
te Giovani Gama de 
Oliveira, 38 anos, in-
termediário na con-
tratação do executor 
Felipe Barbosa da 
silva, 19 anos.

Giovani conhecia 
Felipe - que já tinha 
passagens pela po-
lícia - e o contratou 
por R$ 1 mil para 
realizar o serviço, 
dinheiro providen-
ciado por Cristiane. 
Além disso, o pisto-
leiro fi caria com as 
armas do policial, 
para vendê-las.  

dou a colocar numa 
sacola as armas, mu-
nição e entregou as 
chaves da viatura, 
com a qual o bandi-
do escapou.

O  a s s a s s i n o 
abandonou o carro 
em Atílio Vivacqua, 
onde seria encon-
trado pela manhã, e 
seguiu para Muqui, 
m u n i c í p i o  o n d e 
mora. Lá, enterrou 
as armas e, na se-
quência, ligou para 
o 190, para passar 
pistas falsas à polícia 
e incriminar outra 
pessoa. Foi o que 
poss ib i l i tou  que 
fosse encontrado 
e preso. A polícia, 
com ajuda de ima-
gens captadas por 

sistema de vídeo-
-monitoramento da 
região, conseguiu 
reconstituir parte da 
trajetória.

 
Elucidação 

A polícia já des-
confiava do envol-
vimento da mulher, 
devido à impossibi-
lidade de o bandi-
do acessar a casa 
gradeada sem aju-
da ou ser notado. 
O relacionamento 
dela com o amante 
Giovani, que come-
çara há cerca de um 
mês em academia 
de ginástica, logo 
foi descoberto. Ela 
e ele foram levados 
para a delegacia, 
mas negavam par-

ticipação no crime, 
com versões confl i-
tantes.

Mas, com a prisão 
de Felipe, a história 
que contavam, fi cou 
insustentável. Foi o 
assassino que reve-
lou à polícia a parti-
cipação de cada um 
no crime e levou os 
investigadores até o 
local onde enterrara 
as armas. Restou aos 
outros dois confes-
sar. 

A mulher ainda 
tentou justifi car, di-
zendo ser vítima de 
violência doméstica, 
mas vizinhos não 
acreditam nessa ver-
são. Nem a polícia.

A v iatura e as 
armas, uma pistola 

O assassinato foi 
planejado. 

A mulher levara 
o executor dias an-
tes para conhecer 
a casa e, para faci-
litar o crime, deixou 
aberto o portão de 
entrada, da residên-
cia toda gradeada, 
no bairro Rui Pinto 
Bandeira.

Os detalhes so-
bre o caso foram 
revelados em en-
trevista coletiva, no 
fi nal da tarde de on-
tem, na Delegacia 
de Homic íd ios e 
Proteção à Pessoa 
(DHPP), pelo delega-
do Felipe Vivas, com 
participação da cú-
pula da Polícia Civil 
do Espírito Santo.

 
Execução  

Fe l ipe chegou 
a pé e desarmado. 
Pulou o muro da re-
sidência, pelos fun-
dos, e encontrou o 
portão aberto, como 
combinado. Foi re-
cebido por Cristiane 
que já o aguardava 
e mostrou onde o 
mar ido guardava 
as armas. Com uma 
delas, foi morto na 
cama.

Ela pegou a fi lha 
do casal, de 5 anos, 
e entrou no banhei-
ro enquanto o as-
sassino executava 
o policial, no quarto. 
Depois do crime, 
Cristiane ainda aju-

.40, da Polícia Civil, 
e uma 380, de uso 
particular da vítima, 
munições, carrega-
dor, algema, dentre 
outros objetos leva-
dos da casa, foram 
recuperados. A res-
posta ao homicídio 
envolveu mobiliza-
ção das polícias Civil 
e Militar.

 
Despedida

O velório do ins-
petor da Polícia Civil 
ocorre na Câmara 
Municipal, em Muqui. 
Neste sábado,  o 
cortejo sai às 8h00, 
deste sábado (1), do 
local para Mimoso 
do Sul, onde o corpo 
será enterrado.

ENCOMENDA

montagem Fato

A mulher do policial Cristiane Caldeira Burock, 37 anos é acusada de mandar 
mata-lo

Fonte: Jornal Fato

Em menos de 12 horas polícia desvenda assassinato e põe na cadeia, em fl agrante, 
mandante, assassino e intermediário
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Festa Italiana mais de 
15 mil pessoas

Cerca de 15 mil 
pessoas, segundo 
os organizadores, 
passaram ontem 
(03) pela vila de Alto 
Pongal, no interior 
de Anchieta, para 
participarem a 13ª 
Festa da Imigração 
Italiana. O evento, 
que comercializou 
cerca de 600 kg de 
polenta, 700 litros 
de vinho e 150 kg 
de queijo, reuniu 
cultura, animação 
e gastronomia.

O tombo da po-
lenta foi a primeira 
atividade da pro-
gramação. Em se-
guida aconteceu a 
eleição da rainha 
da festa, que ele-
geu a jovem Bianca 

O evento aconteceu ontem (02), em Alto Pongal, no interior de Anchieta, e atraiu um número 
recorde de visitantes

Luciana Maximo

Oito pessoas morrem no fi m de semana em acidentes, afogamentos, atropelamento

Tragédias sangram e marcam o fi m de semana 

O final de semana foi 
muito doloroso para di-
versas famílias no Sul do 
Estado. Muitas perderam 
ente quer idos em aci -
dentes, afogamentos e 
atropelamento. Pelo me-
nos cinco pessoas foram 
a óbito por acidente e 
atropelamento e três afo-
gadas. 

Sábado, 01, três pesso-
as de uma mesma família 
morreram afogadas, em 
um lago artificial locali-
zado no distrito de Santa 
Cruz, em Irupi. 

De acordo com a Polícia 
M i l i t a r  e  o  C o r p o  d e 
Bombeiros, trata-se de 
uma mãe, filho e tio. 

O menino ent rou no 
lago e, ao tentar socorrê-
-lo, a mãe e o tio da crian-
ça também morreram afo-
gados. O corpo da mulher 
foi encontrado boiando 
pela equipe da PM.

Em seguida, com a che-
gada dos Bombeiros, as 
buscas prosseguiram e, 

por volta das 20h20 de 
sábado, os outros dois 
corpos foram encontra-
dos.  (Informações Folha 
Vitória)

Domingo, 02, o litoral 
acabou ficando manchado 
de sangue, dois acidentes 
vitimaram três pessoas. O 
pedreiro Renato Arariba 
Bento, 48 anos, perdeu 
o controle da moto que 
p i lo tava por  vo l ta  das 
4h30,  em uma reta da 
Rodovia Rafael Vale dos 
Reis,  perto do “Centro 
de Treinamento Armando 
Zanata” e morreu no local. 

O pedreiro seguia da 
Vila de Itapemirim com 
destino ao bairro Campo 
Acima, onde moram seus 
familiares.

Renato saiu da estrada 
com a moto e caiu de al-
tura aproximada de dois 
metros. Morreu no local. 
Sua mãe, Maria,  foi  ao 
local reconhecer o cor-
po. Há cerca de um mês 
ela perdera outro fi lho, 
com infecção generaliza-
da. ( Informações e foto 
Marcos Kito)

Da redação

MORTES

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAURA MORREM NA 
RODOVIA DO SOL EM MARATAÍZES

Duas pessoas morreram em um acidente na manhã deste domingo (2), na Rodovia do Sol, em Marataízes. As vítimas são 
o professor Marcelo Marvila de Oliveira, 34 anos, e Laura Cominote, 74 anos. O Gol G6 conduzido pelo professor colidiu 
de frente contra o Renault Clio, guiado pela mulher, que também não resistiu. Outro homem Héricles Cardozo, que estava  
de carona com Marcelo, fi cou ferido e foi levado para o hospital.

Os dois amigos seguiam para Lagoa do Siri, onde Marcelo morava, depois de virar a noite em bares de Marataízes. A 
colisão ocorreu a cerca de 200 metros do trevo de acesso ao bairro Lagoa Funda, por volta das 8h30. Antes do acidente, 
o Gol foi visto andando em zigue-zague pelas ruas de Marataízes. Segundo o socorrista que atendeu a ocorrência, no 
momento do acidente, Marcelo não usava cinto de segurança, diferente de Héricles, que sobreviveu e foi encaminhado a 
hospital de Cachoeiro com suspeita de trauma na coluna. A mulher chegou a ser socorrida com vida e foi levada para o 
Pronto Atendimento, mas não resistiu.

Marcelo Marvila de Oliveira era professor no município de Itapemirim, educador físico e proprietário de academia em 
Lagoa do Siri. De família tradicional, solteiro, ele deixa um fi lho. É irmão da ex-vice-prefeita do município, Dilcéia Marvila.

Laura Cominote era de Cachoeiro do Itapemirim e passava o fi nal de semana na casa de parentes na localidade de 
Sol Nascente, Alto Lagoa Funda, em Marataízes. (Informações Marcos Kito)

MULHER É ATROPELADA 
POR ÔNIBUS EM 
CACHOEIRO E MORRE

Uma mulher, identificada até o momento como 
Eltevina, foi atropelada por um ônibus da Flecha Branca e 
morreu na tarde deste domingo (02), na Linha Vermelha, 
bairro Guandu, próximo à antiga Estação Ferroviária, em 
Cachoeiro de Itapemirim.

A equipe do Corpo de Bombeiros, que assumiu o 
plantão de hoje, não soube informar como o acidente 
aconteceu, porém explicou que o resgate foi acionado, 
mas, apesar disso, ela não resistiu aos ferimentos graves 
e veio a óbito. O atropelamento aconteceu por volta das 
17h.

A reportagem entrou em contato com a empresa, que 
disse que “lamenta o ocorrido e está apurando as causas 
do acidente para que as providências cabíveis sejam 
tomadas”. 9Fonte Jornal Fato)
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i ta l ianas e mui to 
vinho. Este ano, o 

desf i le  destacou 
a gastronomia ita-

liana presente no 
cotidiano da vida 
dos moradores da 
região.

Segundo o pre-
sidente da associa-
ção organizadora 
do evento, Márcio 
Ceccon, a festa su-
perou às expectati-
vas. “Foi uma festa 
ordeira, familiar e 
muito animada, que 
transmitiu ao públi-
co o carinho que 
temos pelos nossos 
ancestrais. O públi-
co a cada ano vem 
superando nossas 
expectativas”, disse 
Ceccon satisfeito 
com o resulto.

A  a g e n t e  d e 
v i a g e n s  P a u l a 
Francisco Cabral, 
m o r a d o r a  d e 
Vitória, f icou sur-

Nunes Sabino, de 
apenas  16  anos . 
O coral da escola 
local, Tia Marlene 
Petri, composta por 
jovens estudantes 
do ensino médio, 
fez  uma be l í ss i -
ma apresentação. 
At iv idades cul tu-
rais e muita música 
foram rea l izadas 
até o final da tar-
de, momento que 
iniciou o tradicional 
desfile da Caretela 
Italiana.

O desf i le  con-
tou com a  par t i -
cipação de cerca 
de 10 mil pessoas, 
que percorreram a 
avenida principal 
da comunidade ao 
som de  mús icas 

preendida com o 
que viu. “É a pri-
meira vez que ve-
nho  nessa  fes ta 
e observei que é 
muito organizada. 
A cultura italiana é 
o destaque mesmo. 
Os ideal izadores 
estão de parabéns, 
não esperava isso 
tudo”, disse.

As casas da pe-
quena vila de des-
cendentes italianos 
foram enfei tadas 
pelos moradores 
com as cores do 
p a í s  d e  o r i g e m 
dos seus ances-
trais. A festa teve 
apoio da Prefeitura 
de Anchieta,  por 
meio da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e 
Turismo e Gerência 
de Cultura.

RECORDE DE PÚBLICO

Assessoria de Comunicação

A XIII Festa da Imigração Italiana foi um sucesso, registrou o maior recorde de 
público

Assessoria de Comunicação

O evento aconteceu ontem (02), em Alto Pongal, no interior de Anchieta, e atraiu um número 
recorde de visitantes

Oito pessoas morrem no fi m de semana em acidentes, afogamentos, atropelamento

Tragédias sangram e marcam o fi m de semana 
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Artistas, poetas, jornalistas, professores
cantam parabéns à Luciana Maximo

Luciana Maximo, 
jornalista, poetisa, 
professora e can-
didata a deputada 
estadual completou 
48 anos neste últi-
mo dia 31. A festa, 
regada de muita po-
esia, música e prosa 
reuniu um público 
seleto, entre artistas, 
poetas e jornalistas e 
amigos especiais da 
aniversariante.

A festa solidária 
foi realizada no 2º 
Piso do Restaurante 
Onda, em Piúma. 
Durante a confra-
ternização o cantor 

ada/Pois metade de 
mim é amor/E a outra 
metade também” ...

Os amores da vida 
de Luciana, (Mylena, 
Ana Cláudia, Jorge e 
Agatha) surpreende-
ram-na ao montarem 
uma apresentação 
em vídeo com tre-
chos da sua vivência 
em família e socie-
dade. “A música de 
fundo, as fotos e as 
legendas, tocaram 
a minha alma”, disse 
Luciana.

Quem fez ques-
tão de parabenizar 
Luciana foi o presi-
dente da Fundação 
João Mangabeira, 
Odmar Péricles que 
aproveitou a oportu-

nidade para poetizar 
também. A advogada 
Ângela Felippe de-
clamou Vinícius de 
Moraes e falou do 
amor. “Tenho muito 
orgulho de repre-
sentar minha família 
aqui, não poderia 
deixar de vir abraça-
-la, Luciana é amor”, 
frisou.

A atriz, radialista e 
poetisa, Ivny Matos 
marcou presença na 
festa declamando 
Analfabeto Político 
de Bertolt Brecht, 
o poema cai muito 
bem no momento 
atual. 

Os jornalistas in-
vestigativos, Fabiano 
Peixoto e Rael Sérgio 

enalteceram a cora-
gem, ousadia e com-
promisso de Luciana 
com a notícia e o 
respeito que ela tem 
como o social, dando 
voz as pessoas.

A festa teve bolo 
feito pelas prenda-
das mãos da empre-
sária Luciana Zetum 
– Savana Evento, o 
churrasco fi cou por 
conta de Alessandro, 
o atendimento foi 
de Brito, o garçom 
mais atencioso do 
Restaurante Onda. 
Tudo  marav i l ho -
so. “Gratidão a to-
dos, por tudo, pelo 
amor, pelas presen-
ças. Meus amigos 
de Cachoeiro de 

mineiro Henrique 
Cabral  recepcio-
nou outros músicos, 
Natália Menezes e 
a sambista Eliana 
Sabino, que fez uma 
belíssima homena-
gem a jornal ista, 
recitando trechos 
da letra Metade de 
Osvaldo Montenegro 
– a jornalista acabou 
em lágrimas. “Porque 
é preciso simplicida-
de pra fazê-la fl ores-
cer/Porque metade 
de mim é plateia /A 
outra metade é can-
ção /E que a minha 
loucura seja perdo-

Itapemirim, de Piúma, 
Anchieta, Itapemirim. 
L a u r a ,  o b r i g a -
da, Eliana Sabino, 
Joyce, Mylena, Ana 
Cláudia você a pes-
soa que eu escolhi 
para viver e morrer 
a seu lado), Jorge e 
Agatha, meus amo-
res eternos. Muito 
obrigada, Salário, 
Rosangela, Fabricia, 
Batista, Rocleisson, 
Jô,  S imone,  Eny, 
Taty,  Jac i ,  Mara , 
Andreia..., obrigada 
a todos (agora eu 
não lembro os no-
mes todos). Luciana 
Zetum e Saulinho, 
amo vocês de mon-
tão”, agradeceu a 
jornalista.

FESTA

Ana Cláudia S. Siqueira

Laura Mion/ free lancer



Famílias invadem área de APP e deixam o local após diálogo com a Defesa Civil, em Piúma

Defesa Civil retira famílias 
em área de APP

Cerca de 10 fa-
mílias de Piúma in-
vadiram uma Área 
d e  P r e s e r v a ç ã o 
Permanente – APP 
localizada no bairro 
Monte Aghá II, em 
Piúma, próximo ao 
Hotel ilkiara, logo 
acima da Fábrica 
d a  C o o p e r a t i v a 
d e  v a l o r i z a ç ã o , 
i n c e n t i v o  e  d e 
Desenvolvimento 
Agropecuário 
S u s t e n t á v e l  - 
Coopervidas, neste 
domingo, 04. Uma 
parte da invasão 
c o m p r e e n d e  a 
Reserva Particular 
d e  P a t r o c í n i o 
Nacional – RRPN 
Yara Brunini.

Os invasores es-
tavam com arames, 
cordas, barracas, 
fi os, facões e foices. 
Já haviam demar-

de APP.
 “Cerca de 30 

pessoas, 10 famílias. 
Chegamos ,  con-
versamos com eles 
e informamos que 
aqui é uma área de 
APP, falamos que 
estavam cometendo 
um crime ambiental. 

Pedimos por genti-
leza que deixasse o 
local. Já tinha barra-
cas montadas, eles 
estavam dispostos 
a permanecer no 
local, iriam construir. 
Disseram isto por-
que são pessoas 
que pagam aluguel, 

estão desemprega-
das e estão preci-
sando de lugar para 
ficar, acharam que 
podia. Infelizmente, 
ex is tem pessoas 
q u e  e s t ã o  s e m 
lugar para morar, 
passam por crise 
e necessitam, aca-

cado lotes e esta-
vam cercando os 
mesmos. Algumas 
barracas já estavam 
montadas no meio 
da APP. Eles estavam 
dispostos a desmatar 
a reserva e construir 
casas para residirem. 
Eles afi rmaram esta-
rem desempregados 
e pagando aluguel, 
por isso invadiram o 
local.

A Defesa Civil da 
Prefeitura Municipal 
de Piúma foi orien-
tada pelo prefeito, 
José Ricardo Costa 
– PDT que solicitou 
que fosse ao local 
dialogar com os in-
vasores. Assim foi 
feito e logo após 
o dialogo eles se 
retiraram da área, al-
guns afi rmaram que 
não sabiam que era 
proibido invadir Área 

INVASÃO

Laura Mion

Os invasores já haviam demarcado os lotes no meio da 
Área de Proteção Permanente

Da Redação 
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Encontro 
Sertanejo

Sábado, 01, a noite foi 
top no Bar Campi, rolou 
um verdadeiro Encontro 
Sertanejo, comandado pelo 
Cantor Cenny Brasil, que 
levou 3 amigos amantes da 
música: O Zequinha, Carlos 
Henrique Nunes Lovate 
(fi lho) e Gilmax. A casa lotou, 
as pessoas super animadas 
registraram presença é 
dançaram até.... Tudo lindo!

Foto/ Encontro sertanejo

Nana 
rouba a 
cena

E domingo, 02, rolou 
no Sítio Zé Tossi Música 
ao vivo com a cantora 
Nana Nunes que deu um 
show, eta baiana retada, 
‘negoçô, coisô e roubou 
a cena completamente. 
Nana é radicada em Itaoca 
/Itapemirim ES. Fez o show, 
envolveu a todos com sua 
elegância e irreverência, no 
palco cantou sucessos de 
Zé Ramalho, Marisa Monte 
entre outros monstros da 
MPB ... Com presenças e 
participações de alguns 
amigos músicos como a 
cantora Janaíana da Banda 
Badalados de Cachoeiro de 
Itapemirim: Tudo de bom.

bam iludidas às ve-
zes por  pessoas 
maldosas”,  d isse 
o coordenador da 
Defesa Civil Alonso 
Xavier – Netinho. 

O  s e c r e t á -
r i o  d e  G o v e r n o 
e  P lane jamento , 
Vinicius Taylor fri-
sou que as famílias 
deixaram o local 
porque o diálogo foi 
feito com cautela. 
“Não teve violên-
cia, só na conversa 
mesmo. É assim que 
tem que ser”.

O coordenador 
d a  D e f e s a  C i v i l 
assegurou que o 
órgão está 24 ho-
ras a  d isposição 
d a  c o m u n i d a d e . 
“A Defesa Civil de 
Piúma funciona 24 
horas pelo telefo-
ne 28-999445046, 
qualquer denúncia 
pode ligar, é o meu 
particular, mas es-
tou à disposição da 
comunidade”, disse.
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a cena completamente. 
Nana é radicada em Itaoca 
/Itapemirim ES. Fez o show, 
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amigos músicos como a 
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Cavalgada top 
das galáxias

Mais uma vez, Jorge Maguru mostrou 
como é que se reúne cavalos, cavaleiros e 

amazonas. Neste sábado, 01, ele reuniu mais 
de 150 cavalos e pelo menos 700 pessoas, na 
maior cavalgada já realizada pelas bandas de 
cá. Eles saíram do Pier de Itaipava e seguiram 

para Vargem Grande, interior de Itapemirim, 
passaram pela Fazenda Velha, curtiram o 

visual pela beira da estrada e no ponto fi nal, a 
festa bombou. Garotos Tradição, Barrozinho, 

Musical Hastag, Léo Duarte, André Martins, Trio 
Sacode e Mateus Santana sacudiram geral. 

Top das galáxias! 

Marcou presença
Quem estava radiante na XIII Festa da 

Imigração Italiana, em Alto Pongal, Anchieta foi o 
queridíssimo amigo, Dioges Câmara, secretário 

de Cultura de Itapemirim. Que honra poder te 
abraçar, competente, elegante e simpatíssíssimo 

secretário. Adoro estar com você!  

Banda KS10 
arrasa na 

Festa Italiana
Parecia estar possuído com um 

espírito de uma artista inimaginável. 
Wellinton Ávila, o vocalista, vestido 

de rei, foi literalmente o rei, 
aclamado pelo público que foi à 
loucura com a apresentação da 

sua banda. Nunca vi Wellinton fazer 
um show com tanta animação. 

Geral pirou - Foi massa!

Cavalgada Maguru e cavalgada dois

Laura e Dioges
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