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Bolsonaro fala pela 1ª vez após 
ataque: Nunca fi z mal a ninguém’

Homem acorda durante a própria 
autópsia após ser declarado morto

O deputado e 
candidato à presi-
dência do Brasil Jair 
Bolsonaro apareceu 
em uma foto e um 
vídeo feitos na UTI 
do hospital em que 
ele está internado 
em Minas Gerais 
após ser atacado 
com uma faca nesta 
quinta-feira (6).

A foto foi publi-
cada pelo filho do 
deputado, o senador 
Flavio Bolsonaro, 
nesta sexta-feira (7). 
Na imagem, o depu-

Filipe Siqueira, 
do R7

Imagina ter sido 
declarado ofi cial-
mente  mor to  e 
acordar durante 
sua própr ia au-
tópsia! Isso foi o 
que ocorreu com 
o  venezue lano 
C a r l o s  C a m e j o 
em setembro de 

decer  méd ico  e 
enfermeiros,  que 
me viram desde o 
começo. Eu estava 
muito preocupado. 
Parecia apenas uma 
pancada na boca 
do estômago. Eu 
me preparava para 
um momento como 
esse, porque você 
corre riscos. Nunca 
fi z mal a ninguém.

Bolsonaro ainda 
lamenta não poder 
participar de desfi le 
em comemoração 
ao dia 7 de setem-
bro, Independência 
do Brasil.

Outro fi lho de Jair 

anos, começou a 
sangrar e o legis-
ta precisou correr 
para fechar o corte 
que fez no ros-
to dele. Segundo 
Carlos, ele acor-
dou porque a “dor 
era insuportável”, 
contou ao jornal 
El  Universal ,  na 
época.

Além disso, o 
m é d i c o  t o m o u 

tado aparece fazen-
do sinal de “positivo” 
com as mãos. Na 
legenda, Flavio dis-
se que o pai estava 
“mais forte do que 
nunca”.

— Obrigado a to-
dos que nos deram 
força nesse momen-
to muito difícil!

E m  u m  v í d e o 
gravado pelo sena-
dor Magno Malta, 
Bolsonaro fala pela 
primeira vez após o 
ataque.

— Quero agra-

2007, num caso 
que até hoje cho-
ca a comunidade 
médica local. Após 
um acidente auto-
mobilístico, ele foi 
encaminhado ao 
necrotério e foi aí 
que tudo começou 
a dar errado.

O legista per-
cebeu que Carlos, 
e n t ã o  c o m  3 3 

Bolsonaro, o deputa-
do federal Eduardo 
Bolsonaro, publ i -
cou um vídeo em 
suas redes sociais 
falando mais sobre 
o estado de saúde 
do pai.

— Ele está con-
ciente, está se recu-
perando da cirurgia, 
já consegue falar um 
pouco. A gente tem 
evitado chegar per-
to para não cansá-
-lo. A faca entrou 12 
cm dentro dele. Se 
ele demorasse mais 
cinco minutos para 
chegar no hospital, 
ele teria morrido.

o maior susto e 
quase se cortou. A 
mulher, que havia 
sido chamada para 
reconhecer o cor-
po, também teve 
uma surpresa. Ela 
encontrou o ma-
rido no corredor 
do hospital, mas 
vivo. Os funcioná-
rios do hospital se 
recusaram a dar 
entrevistas. 
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Bolsonaro fala pela primeira vez 
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O deputado e candidato à presidência do Brasil também apareceu em foto publicada por um 
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Bolsonaro fala pela 1ª vez após 
ataque: Nunca fi z mal a ninguém’

Homem acorda durante a própria 
autópsia após ser declarado morto

Bolsonaro, o deputa-
do federal Eduardo 
Bolsonaro, publ i -
cou um vídeo em 
suas redes sociais 
falando mais sobre 
o estado de saúde 
do pai.

— Ele está con-
ciente, está se recu-
perando da cirurgia, 
já consegue falar um 
pouco. A gente tem 
evitado chegar per-
to para não cansá-
-lo. A faca entrou 12 
cm dentro dele. Se 
ele demorasse mais 
cinco minutos para 
chegar no hospital, 
ele teria morrido.

o maior susto e 
quase se cortou. A 
mulher, que havia 
sido chamada para 
reconhecer o cor-
po, também teve 
uma surpresa. Ela 
encontrou o ma-
rido no corredor 
do hospital, mas 
vivo. Os funcioná-
rios do hospital se 
recusaram a dar 
entrevistas. 

Bombando, Divino Sabor, 
Cafeteria e Bistrô

Os jovens em-
presários, Sabrina 
de Souza Silva e 
Marcelo Carvalho 
inaugurara há uma 
s e m a n a  D i v i n o 
Sabor,  Ca fe ter ia 
e Bistrô, no bairro 
Jard im Mai ly  em 
Piúma.  A casa é 
linda, o cardápio é 
mara, o atendimento 
é vip e a propos-
ta do empreendi-
mento t i ra onda. 
Literalmente, um lu-
gar gostoso! Sábado 
por conta do feriado 
da Independência 
do Brasil, foi pro-
posto o Brazi l ian 
Day, pratos fazendo 
apologia ao Brasil. 
“Estamos promoven-
do o Brazilian Day, 
um evento especial 
comemorando o Dia 
Independência do 
Brasil fazendo uma 
homenagem aos 
sabores do Brasil”, 

da Papelaria Juliana 
e fi lho do Betinho da 
Cavalgada. 

“Ela sempre foi 
apaixonada por co-
zinha, fazendo para 
a faculdade, virou 
sucesso. Dali mon-
tamos uma empre-
sa, a Divino Sabor 
Deliveriy Fan e en-
tão surgiu a ideia da 
Cafeteria”.

A casa funciona 
de 14h00 às 20h00, 
aos sábados ha-
ppy hour a noite. 
Em breve Marcelo 
pretende abr i r  a 
casa para saraus. “A 
Divino Sabor é um 
projeto não só para 
trazer gastronomia 
e atendimento de 
qual idade, que é 
nossa prioridade, 

nosso chão,  mas 
e s t a m o s  c o m  a 
ideia de trazer al-
gumas novidades 
para Piúma e pro-
mover  a  cu l tura , 
po rque  o  nosso 
município precisa 
muito. Estamos nos 
organizando para 
promover o café 
com poesia, vamos 
abrir esse espaço 

disse Marcelo.
O Divino Sabor, 

Cafeteria e Bistrô 
é um sucesso. “No 
dia da inauguração 
acabou o estoque, 
a casa fi cou lotada, 
está dando muito 
certo”.

Como surgiu a 
ideia, fácil enten-
der, a Sabrina esta-
va desempregada 
e precisava pagar 
a  f a c u l d a d e  d e 
Administração, en-
tão, ela encontrou 
a saída preparando 
guloseimas e levan-
do para os universi-
tários, para vender, 
o negócio deu tão 
certo que ela resol-
veu investir em um 
Delivery, de lá pra 
cá a ideia brotou 
e ele abraçou. Se 
capacitaram, fi zeram 
cursos, juntaram a 
grana e montaram a 
casa. Ele é gerente 

para a arte, literatu-
ra, a cultura em ge-
ral”, frisou Marcelo 
Carvalho.

O Divino Sabor, 
Cafeteria e Bistrô 
funciona na João 
F e r n a n d e s  L i m a 
(rua da Praça Dona 
Carmem x Beira Rio), 
no bairro Jardim Maily, 
em Piúma, próximo a 
Padaria do Ivan.

PIÚMA

Fotos/ Laura Mion / Free lancer     

Da Redação 

O Divino Sabor é uma casa nobre que serve café, chás e muitas guloseimas, 
e será palco da poesia
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O Empório Moderno está com peças belíssimas e preços superbacanas, exclusividade total

Sucesso absoluto 8º Liquida 
Não resta dúvida que o su-

cesso é total, a 8ª edição do 
Liquida Anchieta. Muita gente 
de vários lugares está apro-
veitando as promoções que 
chegam a 50%, peças únicas, 
exclusivas e top’s. Os lojis-
tas, comerciantes da Terra do 
Santo estão muito felizes com o 
evento que nasceu para salvar 
o comércio de uma crise que 
parece não ter fi m. O evento 
ocorre nos dias 7 e 8 no ginásio 
da Vila olímpica, no horário das 
09h às 22h.

O empresár io  Rafae l 
Salvarez, proprietário da 
Boutique Empório Moderno 
está muito satisfeito com o 
Liquida Anchieta, ele disse que 
a Loja sempre traz peças ino-
vadas. “O que a gente trabalha 
com a coleção, a gente traz 
sempre peças inovadas, tudo 
que é novidade, não fi ca nada 

Da Redação 

ANCHIETA

no estoque. A gente traz peças 
que é casual, que é moderna 
e que é aquilo que o clien-
te procura. Os preços super 
acessíveis, camisa de R$150.00 
por R$50.00”, disse Rafael 
que acrescentou, “o comércio 
passa por um momento muito 
difícil, o Liquida é uma forma de 
oportunizar uma renda a mais e 
gerar para o lojista um retorno, 
como um impulsionamento 
pra gente trazer coleção nova, 
nada fica agarrado, a gente 
liquida e traz nova coleção”. 

Segundo Rafaela Alpoim, 
secretária executiva do CDL, 19 
lojas estarão participando nes-
sa edição. O espaço do Liquida 
conta ainda com uma praça de 
alimentação, comercializando 
diversos produtos com ótimos 
preços. No local haverá mesas 
e cadeiras para dar mais confor-
to aos participantes. Nas duas 

noites haverá música ao vivo, 
a partir das 20h. O evento tem 
apoio da Prefeitura de Anchieta. 
“A intenção é queimar todo o 
estoque. Acredito que os des-
contos chegarão a 80%, pois 
em novembro iremos promo-
ver um novo evento expondo 
novas coleções e serviços. No 
ano passado movimento mais 
de R$ 150 mil e nossa intenção 
é superar isso”, disse o presi-
dente da Centro do Comércio 
de Anchieta (CDL), Vinícius 
Alcântara.

 “Além de dar mais visibilida-
de ao comércio de Anchieta, o 
objetivo do evento é aquecer 
bastante as vendas no municí-
pio, atrair consumidores do in-
terior e de municípios vizinhos”, 
destaca o prefeito Fabrício Petri.

O 8º Liquida Anchieta 
é realizado pela Câmara 
dos Dirigentes Lojistas de 
Anchieta (CDL) com apoio da 
Prefeitura de Anchieta, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Turismo.



Inscrições abertas para 
Lei Rubem Braga 2018 

Em evento pro-
mov ido na  Casa 
de Cultura Roberto 
Car los ,  na  no i te 
desta quarta-feira 
(5 ) ,  a  p re fe i tu ra 
de Cachoeiro de 
Itapemirim lançou o 
edital 2018 da Lei 
Rubem Braga, para 
seleção de projetos 
culturais a serem 
patrocinados. Os 
proponentes devem 
ser moradores do 
município. 

Podem concorrer 
propostas em 11 áre-
as culturais: Música; 
Dança� Teatro, circo 
e ópera� Cinema, 
fotografi a e vídeo� 
L i teratura� Artes 
p l á s t i c a s ,  a r t e s 
gráf icas e f i la te-
lia� Folclore e ca-
poeira� Carnaval� 
Artesanato� 
H i s t ó r i a �  e 
Preservação e res-
tauração de acervo e 
patrimônio histórico 
e cultural de museus 
e centros culturais. 
As inscrições vão 
até 22 de outubro e 
devem ser feitas sob 
duas formas. 

Uma é a presen-

fomento às propos-
tas a serem contem-
pladas e, também, 
para o pagamento 
dos avaliadores. O 
valor máximo a ser 
concedido por pro-
jeto escolhido será 

de R$ 18 mil.
A novidade deste 

ano é a contempla-
ção de, no mínimo, 
29 projetos, poden-
do variar nos casos 
em que se aplique o 
previsto no edital (no 

item 5.6, especifi ca-
mente). Outro ponto 
inovador é que, em 
caso de recursos re-
manescentes, bem 
como vacância de 
projetos em alguma 
área cultural, pode-

c ia l ,  na sede da 
Secretaria Municipal 
de Fazenda, com 
toda a documenta-
ção exigida no edi-
tal, que pode ser 
acessado no site 
da prefe i tura de 
Cachoeiro (www.ca-
choeiro.es.gov.br), 
na área da Secretaria 
Municipal de Cultura 
(em Editais). A ou-
tra, que passa a vi-
gorar neste ano, é 
a digital, em que o 
proponente deverá 
comparti lhar uma 
pasta, com os docu-
mentos cadastrais, 
via plataforma de 
transferência de da-
dos (Google Drive) 
com o endereço lrb.
semcult@gmail.com, 
até as 18h do último 
dia de inscrição.

Os projetos ins-
cri tos serão sub-
metidos a análise 
documental e ava-
liação cultural pe-
las comissões de 
Gerenciamento 
e F isca l ização e 
Julgadora, respec-
tivamente. Ao todo, 
serão destinados R$ 
575.915,00 para o 

rão ser selecionados 
projetos que tenham 
alcançado nota para 
aprovação, de quais-
quer outras áreas, 
seguindo critério de 
ordem de classifi ca-
ção por nota.

CACHOEIRO 

PMCI

Inscrições abertas para Lei Rubem Braga 2018 

Assessoria de Comunicação

Edital foi lançado em evento promovido na Casa de Cultura Roberto Carlos, nesta quarta (5)

SÁBADO
08 DE SETEMBRO 2018

06Cultura
Sucesso absoluto 8º Liquida 



ColunaSÁBADO
08 DE SETEMBRO 2018

07

Bem Brasil te 
aguarda

Durante todo esse fi nal de 

semana no boteco Bem Brasil, 

na Praia Central de Marataízes, 

a agenda foi extensa e neste 

sábado, a participação é pra lá 

de especial com o cachoeirense 

Robson Castro. Venha e traga 

sua famíl ia! Um ambiente 

familiar e super agradável! 

Pagode no Pier II
E o point mais badalado dos amantes 

do samba e pagode fi ca em Marataízes 
a beira mar .... E é nesse lugar lindo de 
frente para o mar que fi ca o Píer 2, onde 
todos os sábados e domingos 

á tarde os clientes saboreiam deliciosos 
pratos ao som da melhor música. Neste 
fim de semana as participações de 
Pedrinho Barba Azul e cia. Vem que vem!

Samba
de Brother 

É samba que você quer? 

Então neste fi nal de semana 

você vai ter em dose dupla! 

Roda dupla de samba com os 

Brother. Onde? 

Em P iúma de f rente  o 

quiosque 38 e o som fi ca por 

conta da cantora Eliana Sabino 

e Cleber de Madureira. 

Você vai  dançar até. . . . 

Venha fazer parte deste mega 

momento especial.

Agenda
Manu Ferreira e Alex Maresia estarão 

em várias casas neste fi m de semana, a 
festa é certa, confi ra.

POR LAURA MION
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Agenda
Manu Ferreira e Alex Maresia estarão 

em várias casas neste fi m de semana, a 
festa é certa, confi ra.


