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Cadeia para mais cinco

Cinco pessoas, 
entre elas uma mu-
lher grávida, foram 
p resas  na  ta rde 
desta terça-feira (4), 
em Atílio Vivacqua. 
Com o  g rupo ,  a 
polícia encontrou 
armas, drogas, mu-
nição e um rádio 
comunicador. 

S e g u n d o  a 
Polícia Militar, uma 
denuncia de que 
homens circulavam 
armados levou os 
militares até o bair-
ro Niterói. Os po-
liciais perceberam 

crack;  10 buchas 
de maconha;  um 
rádio comunicador 

e dois aparelhos 
celulares. 

O grupo foi leva-

do à 7ª Delegacia 
R e g i o n a l  d e 
C a c h o e i r o  d e 

uma movimentação 
estranha em uma 
residencia próxima 
à Pestalozzi do mu-
nicípio e abordaram 
os suspeitos no lo-
cal. 

Dois adolescen-
tes, de 16 e 17 anos 
estão entre os de-
tidos.  

Foram apreendi-
dos um revólver ca-
libre 32; um revól-
ver calibre 38; uma 
espingarda calibre 
20; 44 munições, 
de calibres 32, 38 
e 12; 18 pedras de 

Itapemirim onde fi-
cou à disposição da 
Justiça.
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Beto Barbosa

Cinco pessoas foram em cana com drogas, armas e dinheiro

Da Redação

A Força Tática da Polícia Mililitar prendeu cinco pessoas em Atílio Vivácqua com 
drogas e armas  
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Itapemirim onde fi-
cou à disposição da 
Justiça.

Majesk que varredura nas 
contas do governo

POLÍTICA

A falta de trans-
parência com alguns 
dos gastos sigilo-
sos do Governo do 
Estado pode estar 
com os dias conta-
dos. O deputado es-
tadual Sergio Majeski 
(PSB) apresentou 
requerimento para 
que a Assembleia 

entre os anos de 
2015 e 2018.

São gastos com 
passagens aéreas, 
combustível  para 
veículos e aerona-
ves,  gêneros al i -
mentícios e loca-
ção de veículos da 
Secretaria da Casa 
Militar, que atende 
a Governadoria e a 
Vice-governadoria 
do Estado.]

De acordo com 
o requerimento de 

Legislativa solicite 
formalmente que o 
Tribunal de Contas 
d o  E s t a d o  d o 
Espírito Santo reali-
ze inspeção e audi-
toria num conjunto 
de despesas que 
consumiram cerca 
de R$ 40 milhões de 
recursos públicos, 

Majeski, aprovado 
na sessão desta 
segunda-feira (03), 
a prerrogativa de 
manter em segre-
do informações do 
Poder Público é ex-
clusiva para casos 
em que a publici-
dade dos  dados 
coloque em risco a 
segurança nacional, 
o que não se aplica 
aos gastos sigilo-
sos mencionados 
na proposta.

Assessoria de Imprensa

Majesk quer auditoria do Tribunal e 
Contas nos gastos sigilosos do Governo

Assessoria de imprensa

Deputado Majeski propõe auditoria do Tribunal de Contas nos gastos sigilosos do Governo 
do Estado 



VEJA COMO FORAM AS 
QUATRO VOTAÇÕES PARA A MESA:

Resultado da votação para presidente:  Alexon 10 x 09 Brás
Votaram em Alexon: Alexandre Andreza Macedo (DEM); Alexandre Bastos (PSB); Alexandre Maitan (PDT);  

Alexon Cipriano (PROS); Allan Ferreira (PRB);  Delandi Pereira Macedo (PSC);  Edison Valentim Fassarela (PV);  Ely 
Escarpini (PV); Paulo Sérgio de Almeida (PRP);   Sílvio Coelho (PRP);

Votaram  em Brás:  Antônio Geraldo (PP); Bras Zagotto (SD); Dario Silveira Filho (PSDB); Diogo Lube (PDT); Elio 
Carlos Silva de Miranda (PDT); Higner Mansur (PSB); Renata Fiório (PSD); Rodrigo Sandi (PTN); Wallace Marvila (PP)

Resultado da votação para vice- presidente:  Ely 10 x 09 Sandi
Votaram em Ely: Alexandre Andreza Macedo (DEM); Alexandre Bastos (PSB);   Alexon Cipriano (PROS); Dario 

Silveira Filho (PSDB);  Delandi Pereira Macedo (PSC);  Edison Valentim Fassarela (PV);  Ely Escarpini (PV); Paulo Sérgio 
de Almeida (PRP);   Sílvio Coelho (PRP);

Votaram  em Sandi: Allan Ferreira (PRB);  Antônio Geraldo (PP); Bras Zagotto (SD);  Diogo Lube (PDT); Elio 
Carlos Silva de Miranda (PDT); Higner Mansur (PSB); Renata Fiório (PSD); Rodrigo Sandi (PTN); Wallace Marvila (PP)

Resultado da votação para primeiro-secretário:  Elio Carlos 10 x 09 Paulinho
Votaram  em Elio Carlos: Alexandre Maitan (PDT); Allan Ferreira (PRB);  Antônio Geraldo (PP); Bras Zagotto 

(SD);  Diogo Lube (PDT); Elio Carlos Silva de Miranda (PDT); Higner Mansur (PSB); Renata Fiório (PSD); Rodrigo Sandi 
(PTN); Wallace Marvila (PP)

Votaram em Paulo: Alexandre Andreza Macedo (DEM); Alexandre Bastos (PSB); Alexon Cipriano (PROS); Dario 
Silveira Filho (PSDB);  Delandi Pereira Macedo (PSC);  Edison Valentim Fassarela (PV);  Ely Escarpini (PV); Paulo Sérgio 
de Almeida (PRP);  Sílvio Coelho (PRP)

Resultado da votação para segundo-secretário:  Silvinho 11 x 08 Antônio Geraldo
Votaram  em Sílvio Coelho: Alexandre Andreza Macedo (DEM); Alexandre Bastos (PSB); Alexandre Maitan (PDT);  

Alexon Cipriano (PROS); Allan Ferreira (PRB); Dario Silveira Filho (PSDB);  Delandi Pereira Macedo (PSC);  Edison 
Valentim Fassarela (PV);  Ely Escarpini (PV); Paulo Sérgio de Almeida (PRP);  Sílvio Coelho (PRP)

Votaram em Antônio Geraldo: Antônio Geraldo (PP); Bras Zagotto (SD);  Diogo Lube (PDT); Elio Carlos Silva de 
Miranda (PDT); Higner Mansur (PSB); Renata Fiório (PSD); Rodrigo Sandi (PTN); Wallace Marvila (PP)
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Alexon vai presidir Câmara de Cachoeiro em 2019-2020

ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA: Alexon é o novo presidente

O  v e r e a d o r  A l e xo n 
Soares Cipriano (PROS) foi 
eleito nesta terça-feira (04) 
para ocupar a presidência 
da Câmara de Cachoeiro no 
biênio 2019-2020. Alexon 
obteve dez votos , ven-
cendo o outro candidato, o 
vereador Brás Zagotto (SD), 
que obteve nove votos.

No mesmo d ia ,  mas 
em eleições separadas, 
também foram eleitos os 
demais componentes da 
Mesa Diretora. Na disputa 
para vice-presidente,  Ely 
Escarpini (PV) obteve 10 vo-
tos e Rodrigo Sandi (PODE) 
obteve nove; para Primeiro-
secretário, Elio Carlos Silva 
de Miranda (PDT) foi elei-
to também com 10 votos, 
contra nove para Paulo 
Sérgio de Almeida (PRP);  e 

Por Célia Ferreira / Assessoria de Imprensa

CACHOEIRO

para Segundo-secretário, 
Sílvio Coelho (PRP) obteve 
onze votos, contra oito para 
Antônio Geraldo (PP).  

Antes da votação, Alexon 
exaltou os avanços con-
quistados pela atual Mesa 
Diretora , ressaltando, no 
entanto, que ainda há mui-
to a ser feito na Casa. 
Afirmando estar atento aos 
anseios da população por 
uma Câmara mais aber-
ta. Segundo ele, uma de 
suas preocupações é dar 
respaldo aos mandatos 
dos vereadores estudan-
do questões importantes, 
como a revisão salarial de 
servidores e vereadores, 
a necessidade de melho-
rias na infraestrutura e os 
investimentos em acessibi-
lidade nas instalações da 

Câmara.
“A Câmara é responsá-

vel pelo desenvolvimento 
de todo o município, nas 
áreas urbanas e rurais, e  
precisa ter uma relação 
independente, republicana 
e responsável com todos os 
organismos sociais”, disse.

Após a  escolha dos 
componentes da Mesa, 
houve mais quatro vota-
ções, tendo sido defini-
dos, para ocuparem car-
gos no próximo biênio, 
os seguintes vereadores: 
para a Corregedoria, Brás 
Zagotto; para a Ouvidoria 
Legislativa, Wallace Marvila 
(PP); para  continuar na 
Ouvidoria Racial, Rodrigo 
Sandi (PODE); e para per-
manecer na Ouvidoria da 
Mulher, Renata Fiório (PSD).  
Todos foram candidatos 
únicos e foram eleitos por 
unanimidade.
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ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA: Alexon é o novo presidente

Festão
Começa nesta quinta, 05, o evento mais esperado do ano, a 40ª 

Festa da Exposição de Itapemirim, e na abertura a atração musical 
gospel fi ca por conta do cantor Davi Sacer.... Venha, sua noite será 

só bênção!

Forró
E no dia 14/09 o forró vai pegar fogo no Bar da Jessica em Santo 

Amaro.
O bicho vai pegar e a cobra vai fumar, vem curar a ressaca da Festa da 

Exposição 2018, com o cantor Clayton Bahia! Te vejo lá. 

Balada sertaneja .....
#Camp Bar Fest no bairro Céu Azul – Piúma/ES. 

E sexta, 07, a promete porque, quem a comandará é a Banda 
Santaréns, pode ter certeza que é show!

Imperdível essa, heim!  Cola que é sucesso.                                                                                                                                        

Parabéns, Cleiton, 
um ano de sucesso na estrada
A festa do primeiro aniversário de sucesso de Cleiton Lima rola no Mirante 

do Frade em Rio Novo do Sul. Vem que ‘cê’ vai curtir muito, a festa é nossa!

POR LAURA MION

COLUNA
@NABALADA

#
Coluna

POR LAURA MION

COLUNA
@NABALADA

#
Venha ‘panelar’....

E o panela da Barra não para! 
E neste FDS não será diferente, a Casa estará de portas abertas 

com muito som e música boa. Sexta quem faz a festa é o cantor Niumar 
Santiago e no sábado, o show é do cantor Pepê Martins. Bora panelar?
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H
á muito tempo, problemas relacionados à 
aceitação da mulher na sociedade vêm se 
agravando devido aos recentes aconteci-

mentos de feminicídio. Mulheres têm se tornado as 
principais vítimas em todo o Brasil. Como destaque, 
temos o Espírito Santo que, mesmo sendo pequeno, é 
o estado que mais mata mulheres no país.

Todas as mortes e agressões ocorridas até hoje 
quase sempre têm os mesmos perfi s: homens que 
tratam suas mulheres como propriedades e não como 
companheiras, acham que têm o direito de mandarem 
e desmandarem nelas, e sempre matam ou agridem 
por motivos machistas, como por exemplo, não aceitam 
a separação ou possuem um ciúme excessivo. Não 
podemos deixar de considerar que o ato de matar ou 
agredir uma mulher é totalmente doentio e errado.

Esses e outros casos não aconteceriam se a justiça 
tomasse medidas drásticas como penas mais severas, 
deixando de defender os agressores com penas simples 
que permitam esse indivíduo estar solto, depois de 
um curto período, trazendo, assim, perigo para nossa 
sociedade.

A mudança começa pela mulher quando ela não 
permite mais que a tratem como objeto, que não aceita 
um salário menor mesmo cumprindo a mesma carga 
horária que o homem, que denuncia o ato de machismo, 
que não se assusta com o feminicídio e mostra que tem  
forças para vencer todo e qualquer tipo de violência.

Eduarda Scherrer
EEEFM Profª Filomena Quitiba

1ºM5
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Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

MINHA REDAÇÃO SOBRE: NA PONTA DO LÁPIS

H
á muito tempo, problemas relacionados à 
aceitação da mulher na sociedade vêm se 
agravando devido aos recentes aconteci-

mentos de feminicídio. Mulheres têm se tornado as 
principais vítimas em todo o Brasil. Como destaque, 
temos o Espírito Santo que, mesmo sendo pequeno, é 
o estado que mais mata mulheres no país.

Todas as mortes e agressões ocorridas até hoje 
quase sempre têm os mesmos perfi s: homens que 
tratam suas mulheres como propriedades e não como 
companheiras, acham que têm o direito de mandarem 
e desmandarem nelas, e sempre matam ou agridem 
por motivos machistas, como por exemplo, não aceitam 
a separação ou possuem um ciúme excessivo. Não 
podemos deixar de considerar que o ato de matar ou 
agredir uma mulher é totalmente doentio e errado.

Esses e outros casos não aconteceriam se a justiça 
tomasse medidas drásticas como penas mais severas, 
deixando de defender os agressores com penas simples 
que permitam esse indivíduo estar solto, depois de 
um curto período, trazendo, assim, perigo para nossa 
sociedade.

A mudança começa pela mulher quando ela não 
permite mais que a tratem como objeto, que não aceita 
um salário menor mesmo cumprindo a mesma carga 
horária que o homem, que denuncia o ato de machismo, 
que não se assusta com o feminicídio e mostra que tem  
forças para vencer todo e qualquer tipo de violência.

Eduarda Scherrer
EEEFM Profª Filomena Quitiba

1ºM5

Olha que arraso esse trabalho 
desenvolvido pela professora Adriana 

Tiago Lopes, na EEEFM Coronel Gomes 
de Oliveira, em Anchieta-ES! O objetivo, 
nas palavras da professora Adriana, era 

que “os alunos deveriam fazer a releitura 
e a recriação de uma famosa tela onde 
eles mesmos empregariam as técnicas 
preferidas e adaptações referentes às 
suas personalidades”. As telas fi caram 

maravilhosas! Parabéns!

Releitura de Lívia Poletto Bossois

Releitura de Lívia Poletto Bossois e 
Keyony dos Santos Custodio

“A resistência da violência contra a mulher na 
sociedade Brasileira”
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A coluna estreia 

com uma baita lordose, 
uma escoliose e alguns 
bicos de papagaio. 

Porque a arte não 
pode existir pela es-
tética, não deve ser 
alheia, sem propósito, 
cega, exibida, egocên-
trica, narcisista, burra.

“LAMA, 
TIRO E 
FOGO”

Itaipava, 04/09/2018.
Ilustração feita com caneta e lápis de cor em papel A4.

A colunista é Atriz, Radialista, Jornalista, Produtora Cultural e 
Licenciada em Língua Portuguesa. Residente na Praia de Itaipava 
há 6 anos, Ivny é natural de São José do Calçado, cursou Rádio 
e TV em Vitória, Direção Teatral em Ouro Preto e trabalhou com 

Teatro, Música e Poesia no Rio de Janeiro, em rádios, TV’s e jornais do 
ES. É atriz da “Cia Teatro Urgente” de Vitória, Gestora da Dona Música 
Produções Culturais e Comunicação, produtora responsável pelo projeto 
ART&CULTURA em Itaipava e pelo projeto “Dona Música & Seu Poema”- 
curso de poesia e sarau.


