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A Força Tática da Polícia Militar – PM prendeu na tarde 
desta terça-feira, 11, Elielson, vulgo Lili e Rafael, 
no bairro Acaiaca, em Piúma. Na casa de Elielson foi 
aprendida uma mochila com dez tabletes de maconha, 
uma bucha da mesma substancia, dois pedaços de 
crack similar a uma caixa de fósforo, além de 14 pinos 
de cocaína, um revólver da marca Taurus, calibre 32, 
com 5 munições intactas e dois rolos de fi tas utilizadas 
para embalar as drogas. Lili já é conhecido da PM por 
envolvimento no tráfi co de drogas na região e possui 
antecedentes criminais. Notícia completa no site www.
espiritosantonoticias.com.br
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Assessoria de Comunicação

Na tarde desta terça-fei-
ra (11), após a detenção de 
um homem no município de 
Guarapari por policiais militares 
do 10° Batalhão, militares de 
serviço no município de Piúma 
foram informados do fato e 
também que tal indivíduo pos-
sui residência no município. O 
suspeito estava transportando 
mais de 02 quilos de maconha 
e foi detido acusado de tráfi co 

de entorpecentes.
Os policiais militares realiza-

ram diligências e apreenderam 
um revólver calibre 32 com seis 
munições dentro da arma e 
mais 02 munições de mesmo 
calibre sobressalentes. Os 
materiais apreendidos foram 
encaminhados ao plantão poli-
cial da região, onde o acusado 
já se encontrava detido, para 
o registro dos fatos e serem 
tomadas as providências ca-
bíveis.

Suspeito de 
tráfi co detido

A Pol íc ia Civi l , 
com o apo io  da 
Polícia Militar do 9° 
Batalhão, cumpriram 
nesta terça-feira (11), 
um mandado de pri-
são temporária em 
aberto, contra Flávio 
de Assis Alcântara, 
23 anos. Flávio é 
acusado de tentar 
matar Sérgio Júnior 
Soares  Eugên io , 
conhecido como 
“Gordinho”, no dia 
24 de agosto, com 
dois tiros no abdô-
men com um revól-
ver calibre 38.

A polícia recolheu 
na residência uma 

bolsa com dinheiro, 
documentos e dois 
celulares, Flávio não 

Polícia Civil

Assessoria de Comunicação

Acusado de matar “gordinho” é preso

Revólver calibre 32, apreendido com suspeito de tráfi co 

Prisão, Busca e Apreensão
MIMOSO DO SUL

Da Redação

Acusado de tentar matar “Gordinho” é preso em Mimoso

resistiu à prisão, e foi 
encaminhado, juntos 
com os materiais re-
colhidos, para o DPJ 
de Mimoso do Sul, e 
depois para o CDP 
de Cachoeiro.
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10 tabletes de maconha 
apreendidos em uma mochila

A Força Tática da 
Polícia Militar – PM 
prendeu na tarde 
desta terça-feira, 11, 
Elielson, vulgo Lili 
e Rafael, no bairro 
Acaiaca, em Piúma. 
Na casa de Elielson 
foi aprendida uma 
mochila com dez ta-
bletes de maconha, 
uma bucha da mes-
ma substancia, dois 
pedaços de crack 
similar a uma caixa 
de fósforo, além de 
14 pinos de cocaína, 
um revólver da mar-
ca Taurus, calibre 
32, com 5 munições 
intactas e dois rolos 
de fitas utilizadas 
para embalar as dro-
gas. Lili já é conheci-
do da PM por envol-
vimento no tráfi co de 
drogas na região e 
possui antecedentes 
criminais.

A prisão foi rea-
lizada após denún-
cias anônimas dando 
conta que Elielson 
Calheiros Soares, 
Lili pratica o tráfi-
co de drogas e que 
chegaria uma gran-
de quantidade de 

local esperamos um 
momento oportuno 
para realizar a prisão 
de Elielson e Rafael e 
no momento que os 
dois saíram da casa 
para ir ao terreno ao 
lado anunciamos a 
presença da Polícia 
Militar e efetuamos 
a prisão de ambos”, 
narra o Boletim de 
Ocorrência – BO.

Na hora que foi 
preso, Lili engoliu 

uma bucha de ma-
conha e ofereceu 
pouca resistência 
à abordagem, por 
outro lado Rafael 
tentou evadir e dis-
simular a guarnição, 
porém foi detido. 

Elielson confessou 
que na mochila tinha 
4 quilos de maconha 
e 50 gramas de cra-
ck, já o Rafael foi por 
diversas vezes alvo 
de denúncias que 

narravam sua asso-
ciação com Lili para 
o comércio ilegal 
de entorpecentes, 
tendo eles inclusive 
com ponto de ven-
da de drogas a ilha 
do Gambá na cida-
de de Piúma, local 
onde recentemente 
ocorreu um homicí-
dio por arma de fogo 
com o mesmo calibre 
da apreendida com 
Lili. Elielson e Rafael 

entorpecente nesta 
terça. A equipe da 
Força Tática, a bor-
do da RP 3490, rea-
lizou Patrulhamento 
Tático Móvel a pé 
e observou o en-
dereço de Elielson, 
que fi ca na Av. Beira 
Rio, precisamente 
no beco ao lado do 
Açougue de Carnes 
Suínas. Após alguns 
minutos de obser-
vação Lili foi visto 
entrando em sua 
residência carre-
gando uma mochi-
la, tendo logo em 
seguida chamado 
Rafael para ir até 
sua casa. Lá Lili e 
Rafael conversaram 
por alguns minutos 
e começou a olhar 
o que estava na 
mochila, momento 
que a PM conseguiu 
ter a certeza que o 
material dentro da 
mochila se tratava 
de vários tabletes 
de material análogo 
a maconha. “Com 
tranquilidade para 
não expor a qual-
quer tipo de risco os 
outros moradores do 

foram conduzidos 
com uso de algemas 
para evitar fuga e 
resguardar a integri-
dade física de todos 
e apresentados a 
Autoridade Policial de 
Plantão, na Delegacia 
de Itapemirim sem 
lesões ou maus tratos 
e estarão vendo o 
sol nascer quadrado 
a partir desta quarta-
-feira, 12. O crime, não 
compensa.

PIÚMA

Da Redação

Se deram mal Lili e Rafael, foram detidos com 10 tabletes de maconha. Estão no xilindró, a 
disposição da justiça
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LAURA MION

Luciana Máximo é professora, jornalista escritora, 
fundadora do Jornal Espírito Santo

Notícias. Nascida em Presidente Kennedy, radi-
cada em Piúma, defensora das classes excluídas. 
Aposta no empreendedorismo, do agroturismo, do 
agronegócio, da agropecuária, da agroindústria, da 
agricultura.

Defende a pesca, o artesanato, a cultura e suas 
vertentes. Defensora incondicional dos direitos da 
criança e dos adolescentes, briga pelos idosos, pe-
las pessoas especiais. Sofre com a falta de políticas 
públicas que defendam a mulher vítima de violência

doméstica. Denuncia todos os casos de abusos 
sexuais, agressão, homicídio e feminicídio.

Na poesia satiriza com a sociedade hipócrita, 
já realizou diversos eventos voltados aos jovens/
estudantes de resgate pelo gosto da poesia. Toda 
dedicação ao longo dos 20 anos de jornalismo foi 
na defesa dos direitos das pessoas e na busca por 
justiça, exibindo fatos e buscando respostas. Foram 
inúmeras notícias apuradas denunciando a falta de 
respeito com a saúde pública e o descaso com o sul 
do estado, principalmente com a falta de UTI no litoral.

Na educação a atuação sempre foi voltada a en-
sinar para a vida, desenvolvendo

inúmeros projetos envolvendo os alunos e comuni-
dades. “Eu acredito que é possível sim mudar o cená-
rio político, acredito que pessoas honestas, decentes 
e éticas podem buscar um espaço de poder para 
defender os interesses da população e não se conta-
minar com a podridão que se tornou a politicagem no 
Brasil. Eu acredito que podemos brigar de igual para 
igual cobrando soluções para nossa gente. Chegou 
a hora de buscar espaço onde nossa voz poderá ser 
ouvida. Agora, mais do que nunca, poderemos cobrar 
onde estão sendo investidos os recursos destinados 
a todos nós. Luciana Máximo quer o MÁXIMO para o 
ES. Lembrem-se, 40369 - PSB”.

Eu direi: Não admito, minha esperança é imortal.
Eu repito, ouviram? IMORTAL!
“Sei que não dá para mudar o começo, mas, se a 

gente quiser, vai dá para mudar o fi nal”.

HISTÓRICO

No Céu Azul, Luciana declama poesia Só de Sacanagem, explica a campanha, conta sua história e ganha apoio
Luciana Maximo com base no 
texto de Elisa Lucinda

Candidata lança mão de poesia
A partir de hoje, o Jornal 

Espírito Santo Notícias, vai 
trazer um panorama dos can-
didatos à eleição de Piúma. 
Contando a história, forma-
ção, propostas e diferenciais 
de cada um, para que o elei-
tor possa analisar de forma 
mais profunda, auxiliando 
na boa escolha do próximo 
representante na Assembleia 
Legislativa, Congresso e 
Senado.

Começamos com a es-
critora, jornalista, professora 
e poeta, também candidata a 
deputada estadual, Luciana 
Maximo (PSB). Luciana pas-
sou a manhã deste sábado, 
08, no bairro Céu Azul, em 
Piúma. O coordenador da 
campanha no bairro, o em-
preendedor, André Luís R. 
Machado levou a candidata/
poet isa a res idência do 
casal, Fábio e Sinésia, lá 
um grupo de pessoas foi se 
achegando para conhecer a 

Da Redação 

ESPECIAL

jornalista que tanto escreve 
sobre o bairro.

Antes de iniciar a fala, 
Luciana fez questão de decla-
mar o poema mote da cam-
panha ”Só de Sacanagem”, 
de Elisa Lucinda, em seguida 
explicou os trechos do poema 
e disse que não dá mais para 
aguentar tanta sacanagem, 
mi-mi-mi, conversa fi ada de 
políticos mentirosos e que 
prometem a cada quatro 
anos, enganam a população 
e somem. Luciana enfatizou 
que o poema vai de encontro 
à própria história: “devolva 
o lápis do coleguinha, esse 
apontador não é seu mi-
nha fi lha”, (apanhava quando 
criança se aparecesse com 
um material em casa que não 
lhe pertencia). 

Os moradores participa-
ram da conversa e compreen-
deram que eles organizados 
têm mais força do que sozi-
nhos. Luciana falou da impor-
tância de uma associação de 
moradores organizada e forte.  
Frisou que a comunidade 

precisa estudar e se capacitar 
para conseguir inserção no 
mercado de trabalho. Disse 
que embora seja jornalista 
há 20 anos, não sente alegria 
estampar um pai de família em 
uma capa de jornal porque 
o mesmo praticou um crime. 
Salientou que se preocupa 
com a saúde das pessoas que 
estão aguardando há anos 
por revisão de cirurgia, por 
uma consulta especializada, 
por exames e outros. 

A jornalista ressaltou que 
estará vendo com a secre-
taria de Educação de Piúma 
a possibilidade de estender 
a Educação para Jovens e 
Adultos (EJA), a comunidade, 
para que os jovens e adultos 
que não concluíram o Ensino 
Médio possam voltar a estu-
dar. Durante o bate papo com 
a comunidade, Luciana desta-
cou pontos da sua trajetória 
como educadora, os prêmios 
que ganhou enquanto profes-
sora e os destaques na área 
jornalística. 

“Foi sensacional, vi nos 
olhos de cada um a sua dor, 

sei que a comunidade sofre 
com o preconceito, muitas 
pessoas nivelam os mora-
dores pela minoria. O Céu 
Azul precisa mesmo de uma 
Associação de Moradores 
forte, que consiga cadastrar 
todos eles e identifique as 
suas demandas, de saúde, 
lazer, educação. São muitos 
desempregados que pre-
cisam estar cadastrados, 
que precisam ser capaci-
tados. O bairro precisa de 
cooperativas, onde todos 
consigam produzir e ganhar. 
Foi a manhã mais proveitosa 
que passei durante toda a 
campanha. Nós vamos vol-
tar lá daqui uns dias, vamos 
cobrar da municipalidade o 
cumprimento do dever, ou 
seja, as pessoas precisam 
do mínimo: educação, ca-
pacitação, oportunidade de 
trabalho, exames, consul-
tas, precisa ser orientada. 
Muito obrigada a todos que 
nos ouviram e participaram 
conosco, obrigada André e 
família, obrigada Céu Azul”, 
agradeceu Luciana. 

Para explicar o jingle que as pessoas não 
entendem, no primeiro momento, Luciana 
declamou o poema e explicou a poesia

Tam tam tam tam tam tam – Meu coração está aos pulos!
Só de sacanagem,
Tam tam tam tam tam tam – Quantas vezes minha esperança será 
posta a prova?
40.369!
Só de sacanagem, 
Tam tam tam tam tam tam

To chegando, 
devolva o lápis do coleguinha,

Tam tam tam tam tam - Esse apontador não é seu
Tam tam tam tam – 40369...

Só de sacanagem!
Não roubarás
Cadê a reforma das escolas?

Tam tam tam tam, 
Só de sacanagem
40369!

Tam tam tam tam tam tam

Habeas corpos preventivo?
Coisa da qual nunca tinha ouvido falar
Tam tam tam tam tam tam

Só de sacanagem
40369

Malas, cuecas que voam
entupidas de dinheiro, do meu dinheiro
tam tam tam tam tam
só de sacanagem
40369!

E os leitos de UTI
Cadê a verba que tava aqui?

Tam tam tam tam tam
To chegando
40369

Tem que ter respeito

Só de sacanagem
Tam tam tam tam

Vou sacanear, mais honesta ainda eu vou fi car

Só de sacanagem
40369
Acabou,

40369

Só de sacanagem, mais honesta ainda eu vou fi car

40369

Tam tam tam tam tam tam



“O Silêncio Às Vezes Grita” 

U m a  o b r a  d e 
ficção, com muito 
romance e reche-
ada de suspense, 
o livro “O Silêncio 
Às Vezes Grita“, do 
escritor Kennedense 
Willian Sizote está 
pub l i cado  como 
ebook, no site da 
Amazon. Segundo 
Sizote, há tempos 
ele tinha esse título 
em mente, só preci-
sava de uma história 
à altura, até que no 
fi nal de 2017 veio à 
ideia, que resultou 
na obra. 

O  ebook  es tá 
publicado no site 
da Amazom apenas 
com capa e texto, 
porém o livro físico 
terá uma capa di-
ferente da versão 
onl ine e contará 
com 100 páginas. 
Esse é o terceiro 
livro de Sizote, o pri-

do inteiro ouvir. Até 
mesmo no trabalho, 
no seio familiar, são 
várias as situações 

que, por um motivo 
ou outro, temos que 
esconder os nos-
sos gritos em um 

silêncio que, muitas 
vezes, jamais será 
interpretado”, afir-
mou Willian Sizote.

meiro, “A Luz Dos 
Pensamentos”, foi 
lançado no ano de 
2000, e o segundo, 
“Uma Lágrima de 
Saudade”, lançado 
em 2002.

“Há muitas for-
mas de ouvir o si-
lêncio, basta estar 
atento. É muito difícil 
falar desses “gritos” 
sem entregar um 
pouco do que está 
no livro. Basta imagi-
nar quantas crianças 
hoje são abusadas 
e nunca saberemos 
por não termos a 
sensibilidade de in-
terpretar o que o 
silêncio muitas ve-
zes quer nos falar. 
Assim como idosos, 
enfermos e muitas 
outras pessoas que 
são “obrigadas” a 
s i lenc ia r  mesmo 
quando a vontade 
é gritar para o mun-

O lançamento do 
livro está previsto 
para o primeiro se-
mestre de 2019.

PRESIDENTE KENNEDY

Da Redação

Obra do escritor Kennedense Willian Sizote
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Candidatos concedem entrevistas, fazem ‘corpo a corpo’ e ouvem eleitores 
Divulgação
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A corrida pelo Governo do 
Espírito Santo

Os candidatos 
a o  G o v e r n o  d o 
E s t a d o  c o n t i n u -
a m  p e r c o r r e n d o 
as ruas do Espírito 
Santo em campa-
nha eleitoral a pou-
cos dias da eleição 
que acontece no 
próximo dia 07 de 
ou tub ro .  Depo i s 
de uma terça-fei-
r a  a g i t a d a ,  c o m 

vár ias sabat inas , 
campanha de rua 
e reuniões, nesta 
quarta-feira (12) os 
candidatos conti-
nuam cumprindo a 
agenda política.

Car los  Manato 
(Solidariedade) 
faz caminhada em 
Fundão, Ibiraçu e 
Aracruz. Participa 
d e  s a b a t i n a  e m 

POLÍTICA

Da Redação
Aracruz e de en-
contro com corre-
ligionários também 
em Aracruz.

Re n a t o  C a s a -
grande par t ic ipa 
de encontro com 
os candidatos ao 
governo na Praia do 
Canto pela manhã, 
concede entrevista 
à imprensa 12h00, 
faz caminhada em 
Aracruz e participa 
de encontro com os 
candidatos ao go-
verno no município.

Renato Casagrande e Jacqueline Moraes percorrem o ES 
de norte a Sul
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Expoagro, sucesso 
das parcerias 

Após o sucesso, 
inquestionável, da 
40° ExpoAgro de 
Itapemirim, come-
morando os 203 
anos do município 
é hora de falar dos 
números. A combi-
nação de parceria 
público/privada, 
Termo de Ajuste de 
Conduta (TAC) com 
Ministério Público 
e a boa gestão por 
parte da Comissão 
de Festas, presidida 
pelo Subsecretário 
da Gerência, Edvaldo 
Andrade Peçanha 
fez com que esta 
edição fosse a mais 
barata dos últimos 
15 anos, sem perder 
em qualidade e ain-
da com ampliação 
de atrativos, como o 
Pavilhão da Família 
Agrícola, que levou 

é o de ocorrências 
policiais. Não foram 
registradas nenhu-
ma ocorrência rela-
cionada à Segurança 
Pública da Expoagro 
de Itapemirim nos 

cinco dias de festas 
que reuniram mais 
de 250 mil pessoas.

Para o prefeito, Dr. 
Thiago, o sucesso 
se deve a maneira 
inovadora de gestão 

da comissão, que 
se aproximou dos 
órgãos de fi scaliza-
ção e controle bem 
como do povo. “A 
festa foi construída 
e pensada para o 

o nome do saudoso 
José Mauro Sales. 

Este tripé foi ca-
paz não apenas de 
economizar,  sem 
perder qualidade, 
como também im-
pulsionar a econo-
mia do município, 
fazendo com que as 
atrações musicais 
fossem parte de um 
conglomerado de 
entretenimento pro-
pulsor da economia, 
e não um fi m em si 
mesma. O fomento a 
economia do peque-
no produtor e das 
associações agríco-
las foi tão grande 
que vários exposi-
tores do pavilhão já 
confi rmaram presen-
ça para a próxima 
edição.

Ou t ro  número 
que chama atenção 

povo de Itapemirim, 
em primeiro lugar, 
nossa gente precisa 
antes de tudo ser 
reconhecida, valori-
zada e promovida”, 
afi rmou.

ITAPEMIRIM

Assessoria de Comunicação

Itapemirim fez uma festa e deu um show, agora vamos às notas



Feira da Bondade

De almoço com-
pleto a um pequeno 
lanche, o público 
que comparecer 
à  35ª edição da 
Feira da Bondade 
de Cachoeiro terá 
boas opções para 
comer e beber en-
quanto aproveita a 
programação. As en-
tidades participantes 
elaboraram cardá-
pios diversificados 
para o evento, que 
será realizado de 
sexta a domingo, 14 
a 16 de setembro, no 
Parque Exposições 
do Aeroporto.

A venda de co-
midas e bebidas na 
Feira da Bondade é 
uma forma efi ciente 
de as 52 entidades 
participantes arreca-
darem recursos para 
as suas atividades 
ao longo do ano. 
Algumas instituições 
também comerciali-
zarão outros produ-

um gesto de solida-
riedade na Feira da 
Bondade: doar um 
quilo de alimento 
não perecível como 
forma de entrada 
para acompanhar as 
atrações no Parque 
de Exposições.

Os itens arreca-
dados serão repas-

sados, pelo Banco 
de Al imentos do 
município, a enti-
dades socioassis-
tenciais e para fa-
mílias em situação 
de vulnerabilidade 
nutricional cadastra-
das pelos Centros 
de Referências da 
Assistência Social 

(Cras).
Atrações

Serão 16 atrações 
musicais e culturais 
diversas, entre sho-
ws de artistas locais 
e nacionais e apre-
sentações de enti-
dades nos três dias 
do evento.  Entre 
os artistas que vão 

tos, como artesanato 
e roupas.

“A  F e i r a  d a 
Bondade é importan-
te para as entidades 
arrecadarem recur-
sos com comerciali-
zação de produtos, 
para elas divulga-
rem seus trabalhos 
para  um públ ico 
mais amplo e para 
trocar experiências 
entre si”, explica a 
secretária municipal 
de Desenvolvimento 
S o c i a l ,  M á r c i a 
Bezerra. A 35ª Feira 
da Bondade é uma 
realização da pre-
feitura de Cachoeiro, 
p o r  m e i o  d a 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Socia l  (Semdes) . 
Para este ano, o 
tema escolhido foi 
“Tempo de Doar”.

Entrada solidária
Neste ano, os ca-

choeirenses serão 
convidados a mais 

se apresentar es-
tão personalidades 
conhecidas do pú-
blico cachoeirense, 
como The Fevers, 
Aço Doce, Banda 
Lex Luthor e Grupo 
Koisa Nossa. Haverá 
também apresenta-
ção infantil do Show 
da Tina.

CACHOEIRO

Assessoria de Comunicação

Feira da Bondade em Cachoeiro

Assessoria de Comunicação

A feira é uma forma das instituições arrecadarem recursos 
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A Festa que já se tornou tradição em Alto Joeba começou em 2006 
e está na sua 13ª edição. Por ser um lugar mais alto do município e como 
já era reduto de alguns violeiros, o Amarildo Calezani e o Nei da Viola 
junto com integrantes da comunidade propuseram essa ideia ao prefeito 
na época, que gostou e acatou, nascendo assim à Moda De Viola ao 
Pé da Serra de Alto Joeba, no município de Anchieta. Tá imperdível, e 
vai rolar neste fi m de semana. Desfi le de muita gente bonita, ‘traiada’, e 
prontos pra causar. Te vejo lá!

Awooô trem bom ... É também Na Terra do Santo José de Anchieta, 
nos dias 22 e 23 próximos. O chão vai tremer nas comunidades de Portal 
de Anchieta e Canta Galo, com o 1º Encontro de Comitivas Montada com 
cavalgada saindo da Lagoa de Ubu, e várias atrações musicais, entre 
elas Cadillac de Luxo. Perde não heim!

E a Farra, Pinga, Forró e Foguete fi ca por conta da casa mais badalada 
do Sul do Espírito Santo, a Green House, marcadíssima para este sábado, 
o melhor do sertanejo bruto, rústico e sistemático, promete quebrar tudo. 
Bora lá!

Neste fi m de semana, começando sexta (14), o show fi ca por conta do 
cantor Sérgio Rodrigues, e no sábado é a vez do cantor cachoeirense 
Fábio Coelho, então, se você gosta de um som super bacana com 
ambiente agradável, aqui é o lugar certo. Panela de Barro, na Barra.

Essa é a mais nova opção para quem gosta de um bom queijo, vinhos, 
cafés e doces. A ideia dessa casa mara é de um grupo super antenado 
com a culinária mineira. Vamos contar tudinho desse local que promete 
ser massa!

COLUNA
@NABALADA

POR LAURA MION
#

Social
COLUNA
@NABALADA

POR LAURA MION
#

Moda de Viola ao pé da Serra

Encontro de Comunidades

Farra, Pinga, Forró e Foguete

O Panela da Barra não paraInauguração – Empório Mineiro
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Luciana Maximo

Novidade, “Passa Tempo 
Pamonharia”

Piúma recebe de 
bom grado novos 
empreendimentos 
que estão sendo 
abertos na Cidade 
das Conchas, prin-
cipalmente por jo-
vens que apostam 
no que sabem fazer 
e fazem com maes-
tria . Foi apostando 
no talento que tem 
com a culinária e 
tendo a pamonha 
já muito conhecida 
e apreciada, que 
Mila Ribeiro em par-
ceria com Maurício 
Ribeiro dos Santos, 
apostaram em um 
novo espaço gas-
tronômico, no centro 

Lacerda de Aguiar, 
e oferece um espa-
ço aconchegante 
para os c l ientes, 
com a qualidade e 

o bom atendimento 
de sempre.

Além dos sabores 
tradicionais, doce e 
salgada, a “Passa 

Tempo Pamonharia” 
oferece opções es-
peciais de pamo-
nha recheada.  O 
atendimento é de de Piúma.

A “Passa Tempo 
Pamonharia” chega 
como uma opção 
de lazer e ponto de 
encontro para bater 
um papo e degustar 
a melhor pamonha 
da região. “Eu já 
tocava uma pamo-
nhar ia na cidade 
próximo ao Monte 
Aghá, porém abri 
esse espaço para 
atender a deman-
da, principalmente 
de quem trafega 
pelo centro da ci-
dade”, afirmou Mila 
Ribeiro. A “Passa 
Te m p o”  f i c a  e m 
f r e n t e  à  E s c o l a 

segunda a sábado 
de 08 às 19h30, do-
mingos e feriados 
o atendimento é a 
partir das 13 horas. 

PIÚMA

A pamonharia fi ca no Centro da Cidade das Conchas

Mila abriu em frente ao Lacerda de Aguiar a Pamonharia Passa Tempo.

Da Redação


