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40ª Expoagro de Itapemirim 

A comemora-
ção do aniversá-
rio dos 203 anos 
de Emancipação 
P o l í t i c a  d o 
M u n i c í p i o  d e 
Itapemirim contou 
com uma vas ta 
programação en-
tre os dias 05 e 
09 de setembro, 
para variados ti-
pos de públ ico, 
com destaques 
para os desfiles 
escolares, shows 
regionais  e  na-
cionais,  at iv ida-
des no Pavilhão 
Família Agrícola, 

dada do evento 
f o i  o  s h o w  d a 
dupla sensação 
do momento, Zé 
Neto e Cristiano, 
que no domingo 
(09), fechou com 
chave de ouro a 
programação ar-
tística. 

Durante os dias 
de festa a cidade 
recebeu turistas 
vindo de diversas 
cidades vizinhas, 
além dos empre-
sários de outras 
regiões que apro-
veitam para expor 
suas at iv idades 
e produtos nos 
espaços reserva-
dos pela Feira de 
Negócios. 

Concurso 
Leiteiro e apre-
sentações cultu-
rais na Feira de 
Negócios.

Segundo o pre-
sidente da comis-
são de festas, Dr. 
Edvaldo Peçanha 
mais de 250 mil 
pessoas passa-
ram pelo Parque 
de Exposição Dr. 
Airton de Moreno, 
durante os c in-
co dias de festa. 
Segundo os orga-
nizadores da 40ª 
Expoagro, a atra-
ção mais aguar-

ITAPEMIRIM 

Assessoria de Comunicação

O evento agitou o fi m de semana na cidade
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Paralisação na obra do 
contorno em Iconha

Moradores das co-
munidades de Itinga, 
em Piúma, Beira Rio 
e Laranjeiras em 
Iconha fizeram uma 
paralisação na obra 
do Contorno da ECO 
101 na tarde desta 
segunda-feira. Eles 
queimaram pneus e 
fi zeram barricadas im-
pedindo o tráfego de 
caminhões e máqui-
nas a obra que já está 
praticamente sendo 
concluída o asfalta-
mento.

De acordo com 
Daniel Polonini, presi-
dente da Associação 
Comunitária e de 
Agricultores Familiares 
de Itinga (Acafi ), a ECO 
101 primeiro fez o pro-
jeto de duplicação da 
obra do contorno de 
Iconha, aprovou pela 
Associação Nacional 
d e  Tr a n s p o r t e s 
Terrestres (ANTT), o 
prefeito de Iconha, 
João Paganini assinou 
o mesmo e a obra foi 
iniciada. Ou seja, não 
foi realizada nenhu-
ma Audiência Pública 
com as comunidades 
atingidas pelas obras, 

dá acesso a estrada 
que liga Itinga”, disse.

Daniel frisou que 
a Acafi protocolizou 
um requerimento na 
ANTT através do pre-
sidente da Comissão 
P a r l a m e n t a r  d a 
ECO no Congresso 
Nacional solicitando a 
passagem lateral a BR 
101 para atender veícu-
los, ciclistas, animais e 
pedestres e corrigir um 
erro que eles comete-
ram, fi zeram audiência 
com as comunidades 
após o projeto ter sido 
aprovado e assinado, 
quando aprovaram as 

comunidades perce-
beram que as passa-
gens não contempla-
vam. “Fomos a uma 
reunião em vistoria 
com o presidente da 
Eco e ele afi rmou que 
a ideia do projeto era 
cortar todos os aces-
sos as comunidades, 
elas teriam que usar os 
dois contornos, e os 
dois viadutos, os dois 
túneis para Beira Rio e 
Laranjeiras foram con-
seguidos e Itinga fi cou 
desassistida”, afi rmou 
Daniel.

Anacarla Garcia 
A n h o l e t e  S i l v a , 

que representa a 
C o m u n i d a d e  d e 
Laranjeiras disse que 
é primeiro pensar na 
segurança das pesso-
as que trafegam pelo 
local. “Eles passam 
aqui a pé, a cavalo, de 
bicicleta, vão trafegar 
no meio dos cami-
nhões com que segu-
rança. Hoje cansamos 
da falta de diálogo e 
resolvemos fazer essa 
paralisação”. 

O que diz a Eco
A Eco 101 informa 

que já se reuniu di-
versas vezes com a 

antes do início, so-
mente depois que as 
mesmas começaram. 
“O prefeito sabia que 
as obras prejudicariam 
o acesso a estrada 
de Iconha das comu-
nidades de Beira Rio, 
Laranjeiras e Itinga, 
mesmo assim assi-
nou. Para Beira Rio 
e Laranjeiras a ECO 
construiu túneis de 
2 metros e meio que 
ligam as comunidades 
as estradas de acesso 
a Iconha. Porém, os tú-
neis ou galerias fi cam 
embaixo da terra e 
passam água, bichos, 
fi ca impossível transitar 
pelos mesmos. Itinga 
fi cou sem acesso, não 
fi zeram nem uma pas-
sarela, os moradores 
terão de transitar em 
cima da BR 101 com 
carros em alta veloci-
dade por um trecho 
enorme de quase 800 
metros até o retorno. 
Pessoas a cavalo, a 
pé, de bicicleta, motos 
e carros, será o trecho 
da morte. O engenhei-
ro da Eco alega que 
não tem condições de 
construir o túnel que 

comunidade, inclusive 
fez adequações no 
projeto de duplicação 
para atender melhor 
os moradores e re-
duzir os impactos da 
obra. Cabe esclarecer 
que as adequações 
possíveis já foram 
realizadas e que, no 
momento, a conces-
sionária está concen-
trada na conclusão 
das obras. Não há 
interdição da BR-101, 
visto que o Contorno 
passa por fora do 
Centro da cidade e 
veículos ainda não 
trafegam no local.

ICONHA

Laura Mion / Free Lancer

Moradores das comunidades de Iconha paralisam obra do Contorno e 
pedem acesso

Da Redação

Moradores de Itinga, Laranjeiras e Beira Rio param obra do Contorno de Iconha  
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Uma tarde fantástica de domingo, no Sitio Zé Tosi, artistas de várias bandas se encontraram para mostrar o que vem por aí na 
estação mais quente do ano. A casa fi cou lotada.

Tardezinha Fenomenal reúne artistas e amigos no Zé Tosi

O Sítio Zé Tosi foi palco neste domingo 
(09), de centenas de famílias, várias bandas e 
músicos diversos. O cantor vocalista da Banda 
Tomaê, Derik Ramos foi o responsável pelo 
evento que levou geral à Casa, decorada a 
caráter para receber os convidados. A música 
tomou conta de todos os espaços. Abrindo 
os trabalhos o Grupo Fá Maior de Itaipava, 
Itapemirim, depois a festa fi cou por conta de 
Derik Ramos que recebia as bandas da cidade 
e região. 

De acordo com o vocalista da Tomaê, a 
ideia da Tardezinha Fenomenal é fazer o encon-
tro dos músicos. “Apresentar o repertório novo 
já que está chegando o verão, é a oportunida-
de de as bandas da região mostrarem o seu 
trabalho novo, em uma temporada já que é o 
pré-verão, com isso, a gente promove encontro, 
onde as bandas trazem um repertório novo, com 
participações e tal. Neste domingo trouxemos 
músicos que não são habituados a tocarem aqui 
na Fabrícia, trouxemos Os Pateados, Santaréns, 
MC6, o objetivo é proporcionar uma tarde para 
os músicos mostrarem o seu repertório novo 
para o verão. E com isso trazer todo esse pú-
blico maravilhoso. Tô apaixonado”.

Da Redação 

FENOMENAL



Negociação de dívidas 
em Cachoeiro

C o m e ç a  n e s -
ta terça-feira (11 ) , 
o  5º  Mut i rão  de 
N e g o c i a ç ã o  d e 
Dívidas do Procon 
de Cachoeiro, em 
comemoração 
aos  28  anos  do 
Código de Defesa 
d o  C o n s u m i d o r. 
Até sexta-feira (14), 
os consumidores 
que passarem pela 
p r a ç a  J e r ô n i m o 
Monteiro no centro, 
onde será realizado 
o evento, vão ter 
a oportunidade de 
negociar a quita-
ção de seus débitos 
com 20 empresas, 
incluindo bancos e 
financeiras, opera-
doras de telefonia, 
instituições univer-
sitárias e conces-
sionárias de servi-
ços públicos.

Funcionando 
das 9h às 16h, sem 
in ter rupção para 
horário de almoço, 
o mutirão terá dis-
tribuição de, pelo 
menos, 700 senhas 
diárias de atendi-
mento, sendo 120 
delas preferenciais, 
somando a quan-

de o consumidor 
reorganizar a vida 
financeira”, comen-
t a  o  c o o r d e n a -
dor do Procon de 
Cachoeiro, Marcos 
Cesario.

“A expectativa é 
um grande público 

na praça, incluindo 
pessoas que vãa 
comparecer mais 
para se informar, 
o que também é 
muito importante. 
A proposta do mu-
tirão não é apenas 
negociar dívidas, 

mas promover edu-
cação f inancei ra 
para os consumido-
res”, complementa 
Cesario.

O  P r o c o n 
Cachoeiro publ i -
cou um documen-
to  com todas as 

t idade a ser dis-
ponibilizada pelas 
empresas. Assim, a 
expectativa é aten-
der cerca de 2.800 
pessoas nos quatro 
dias de evento.

Pa ra  negoc ia r 
com as empresas, 
será preciso apre-
sentar  documen-
tos de identidade, 
CPF, além de outros 
que comprovem a 
dívida, tais como 
notas ficais, bole-
tos pagos, não pa-
gos, protocolos ou 
quaisquer outros 
que possam cola-
borar para o acor-
do. O atendimento 
será feito apenas 
para o titular da dí-
vida, obedecendo à 
ordem de chegada, 
sem possibilidade 
de reservas de se-
nhas.

“É um momento 
difícil para o país, 
com mui tas  pes-
soas tendo dificul-
dades para manter 
as contas em dia, 
e por isso estamos 
realizando mais um 
mut i rão para dar 
a  o p o r t u n i d a d e 

orientações sobre 
o mutirão, incluindo 
normas gerais e o 
tipo de atendimento 
que será realizado 
por cada empre-
sa, disponível no 
site da Prefeitura 
Municipal.

ECONOMIA

assessoria prefeitura de cachoeiro

Estrutura do mutirão de negociações 

Assessoria Prefeitura

Mutirão para negociar dívidas com empresas começa nesta terça
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Tardezinha Fenomenal reúne artistas e amigos no Zé Tosi
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Candidatos percorrem o estado
A corr ida pelo 

Palácio do Governo 
continua a todo va-
por, nessa segunda-
-feira (10), Renato 
Casagrande, Rose 
de Freitas e Carlos 
Manato percorreram 
algumas cidades do 
estado em campa-
nha de rua, as elei-

população e ouviu 
os pedidos da socie-
dade para o próximo 
governante. Na terça 
Renato faz caminha-
da em Jaguaré, e 
a noite participa de 
sabatina da Diocese 
de Linhares.

Já Rose de Freitas 
(Podemos), gravou 

entrevista para na 
RedeTV, e nesta ter-
ça-feira (11), a previsão 
é de que a candidata 
participe do encon-
tro da Associação 
d o s  M u n i c í p i o s 
do Espírito Santo 
(Amunes), de uma 
s a b a t i n a  n a  T V 
Gazeta e de encon-

tro organizado pela 
Diocese de Colatina, 
em Linhares.

Nesta terça-feira 
Carlos Manato con-
cede entrevista para 
a ADIES, faz caminha-
da no Bairro Jardim 
Limoeiro na Serra, 
part icipa de uma 
Sabatina na Amunes 

ções acontecem no 
dia 07 de outubro em 
todo Brasil.

Renato 
Casagrande (PSB), 
fez ‘corpo a cor-
p o ’  p e l a s  r u a s 
de Marata ízes  e 
Guarapari. Na cami-
nhada o candidato 
recebeu apoio da 

em Vitória, o candi-
dato participa tam-
bém de reunião com 
lideranças religiosas 
em Linhares, de uma 
sabatina da Igreja 
Católica e finaliza o 
dia com uma sabatina 
na Associação para o 
Desenvolvimento de 
Linhares.

POLÍTICA

Casagrande, Rose e Manato cumprem agenda de campanha

Piúma se despede de 
Dona Marolina

Morreu na manhã 
desta segunda-feira 
(10), em casa, Dona 
Marol ina Mendes 
Ramos, 101, anos, 
residente no bairro 
Limão, em Piúma. 
Uma das primeiras 
marisqueiras da ci-
dade, ela dedicou 
pelo menos 76 anos 
a lida, catando maris-
cos nas pedras, sus-
tentou literalmente 
sete filhos a base 
de sururu e educou 
a todos para serem 
homens e mulheres 
de bem.

Piúma está de luto 
pela partida da mu-
lher que fez um bo-
cado de coisa nesta 
vida. Foi babá do 
tenente da Polícia 
Militar (PM), Paulo 
Cola, carregou cen-
tenas de latas d’água 
na cabeça para ven-
der aos mais ricos, la-
vou roupa e vendeu 
no prato sururu de 
casa em casa. Tudo 
digno de aplausos. O 
jornal Espírito Santo 
Notícias teve a honra 
de contar um pouco 
da história desta mu-
lher guerreira. O cul-
to fúnebre está mar-
cado para as 7h30 
desta terça-feira (11), 
e o sepultamento, às 

DESPEDIDA

Dona Marolina faleceu aos 101 anos, em casa, por volta das 7h00 desta segunda-feira
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esposas dos pesca-
dores.

Quando não ca-
tava mariscos e con-
chas, carregava lata 
d’água na cabeça, 
das cacimbas do 
Scherrer às casas 
dos mais favoreci-
dos economicamen-
te, onde ganhava 
algum trocado. Dona 
Marolina, que com-
pletou 101 anos no 
dia 23 de julho, es-
tava acamada, mor-
reu na manhã desta 
segunda.

A família de dona 
Marolina viveu lite-
ralmente do mar. O 
marido trabalhou a 
vida toda jogando 

rede, tarrafa, anzol 
e o puçá. As cinco 
fi lhas, exceto Nelzeli 
dos Santos, foram 
marisqueiras, todas 
l imparam peixes, 
descascaram cama-
rão ou venderam 
pelas ruas de Piúma 
o sururu no prato. Ela 
tem os cinco gen-
ros pescadores, 19 
netos, 25 bisnetos 
e 10 tataranetos, a 
história é digna de 
novela.

Não ter o que 
comer

Já teve dias que 
não tinha o que co-
mer, em outros, far-
tura na mesa. Dona 

Marolina viveu com 
pouco em uma casa 
simples de telha, 
mas fez grandes 
amizades ,  como 
por exemplo, Dona 
Carmem Muniz, re-
ferência maior no ar-
tesanato de Piúma. 
Com a reportagem, 
no ano de 2016, ela 
chorou ao se lem-
brar de trechos da 
sua história, disse 
que no meio da sau-
dade, a dor de se 
lembrar das difi cul-
dades, dos desafi os 
e da pobreza. A fe-
licidade de ter visto 
tanta coisa bonita 
sair do mar, feitas 
pelas mãos delas 

8h00, no Cemitério 
Local, no Centro de 
Piúma.

O p re fe i to  da 
cidade, Professor 
Ricardo Costa de-
clarou luto ofi cial em 
respeito a história 
de vida dessa maris-
queira que dedicou 
a vida a família e ao 
trabalho. 

Um pouco da 
história 

Aos 10 anos de 
idade dona Marolina 
começou na l ida, 
acompanhando os 
pais na lavoura. Aos 
20 anos se casou 
com o pescador 
Clarindo dos Santos 
e deixou a localidade 
de Boa Vista, zona 
rural de Anchieta 
com destino Piúma. 
N a  C i d a d e  d a s 
Conchas trabalhou 
em diversos servi-
ços, mas foi o mar 
que a encantou.  E 
foi nele, que durante 
76 anos se dedicou 
a catar conchas na 
areia e mariscos nas 
pedras. Caiu mui-
tas vezes, feriu as 
pernas e as mãos, 
se cortou nas facas 
l impando peixe e 
camarão, exercícios 
comuns diários das 

e dos artesãos da 
cidade, a satisfação 
de viver em Piúma 
e ser amada pela fa-
mília que cuida dela 
como um bibelô.

C o n t o u  d o n a 
Marol ina há dois 
anos  que t raba-
lhava para a mãe 
do tenente Paulo 
Cola e ele era bem 
pequeno. “Eu saía 
para catar conchas 
e ele batia atrás, ia 
para onde eu esta-
va, eu olhava para 
trás estava àquela 
criança praia afora, 
gritando, gritando, 
Lina, Lina, Lina. Fui 
catadeira de concha 
toda vida”.

DESPEDIDA

Arquivo

Dona Marolina faleceu nesta segunda-feira, 09, na foto ela está com o tenente 
Paulo Cola

Da Redação

Dona Marolina faleceu aos 101 anos, em casa, por volta das 7h00 desta segunda-feira



Festival de Moqueca Capixaba 

Três toneladas 
de peixes foram co-
mercial izadas em 
forma de moqueca 
em Castelhanos, no 
litoral de Anchieta, 
no último final de 
semana. Esse enor-
me  consumo se 
deve a realização 
do 2º Festival de 
Moqueca Capixaba, 
organizado por em-
preendedores do 
balneário com apoio 
da prefeitura.

De acordo com 
um dos organiza-
dores, Porphirio de 
Almeida, conhecido 
como Grandinho, 
por dia, na praia, 
passaram cerca de 
10 mil pessoas. “A 
nossa praia estava 
lotada todos os dias. 
Acredito que 60% 
das pessoas esta-
vam ali por conta do 
evento. Os empre-

que aproveitou para 
faz uma aula show 

com releitura do pra-
to capixaba.

endedores partici-
pantes estão satis-
feitos, assim como 
todo comércio local. 
O resultado superou 
em muito a nossa 
expectativa”, conta.

Durante o evento, 
que durou quatro 
dias, os visitantes 
puderam degustar 
a famosa moqueca 
capixaba em diver-
sas versões e com 
preços em torno de 
50% de desconto, 
nos quiosques e 
restaurantes do bal-
neário.

O ponto alto do 
festival foi o preparo 
da maior moqueca 
capixaba do mundo, 
com cerca de 250 
kg de ingredientes, 
segundo os orga-
nizadores. O even-
to teve a presen-
ça do famoso chef 
Francisco Pinheiro, 

GERAL

Assessoria de Comunicação

Além de gastronomia, o festival contou com música e campeonato de surf durante o 
fi nal de semana.
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A 40ª Expoagro em Itapemirim reuniu muita gente bonita, despojada, antenada 

e com cheia de energia para seguir os cinco dias de festa, de 4ª a domingo. Foi 

um sucesso! Confi ra algumas personalidades que registraram presença.

POR LAURA MION

COLUNA
@NABALADA
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