
As comunidades de 
Laranjeiras, Beira Rio (de 
Iconha) e Itinga de Piúma 
foram informadas sobre 
a decisão da justiça em 
relação ao fi m do protesto. 
Elas já deixaram o local e 
a manifestação na Obra 
do Contorno acabou. 
Homens e máquinas dão 
continuidade aos serviços 
de duplicação da BR 101 
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Reforma do Santuário 
São José de Anchieta

A s  o b r a s  d a 
primeira etapa de 
r e s t a u r a ç ã o  d o 
Santuário Nacional 
de São José de 
Anchieta, localizado 
em Anchieta, no sul 
do Estado, já inicia-
ram e a mão de obra 
utilizada será 100% 
anchietense, segun-
do os responsáveis. 
A SP Engenharia, 
empresa que ven-
ceu o processo li-
citatório para reali-
zar o serviço, é de 
Anchieta e fará a 
primeira etapa da re-
forma, que consiste 
na troca do telhado 
do Santuário.

A empresa, junta-
mente com outras, 
também de Anchieta, 
participaram de uma 
concorrência promo-
vida pelo Instituto 
M o d u s  V i v e n d .  
“Conversamos des-
de o início com o 

etapa da obra seja 
fi nalizada em feve-
reiro, mas, segundo 

ela, as outras eta-
pas serão realizadas 
simultaneamente. 

Érika informa que 
os interessados em 
trabalhar durante a 

Instituto para que 
não só a mão de obra 
fosse local, como a 
empresa deveria ter 
sede em Anchieta 
e os materiais de 
construção também 
fossem adquiridos 
na cidade”, lembra 
o prefeito Fabrício 
Petri.

Conforme a di-
retora presidente 
do Instituto Modus 
Vivend, Érika Kunkel 
Varejão, a intenção 
durante todo o pro-
cesso de restaura-
ção é utilizar mão 
de obra local. “Toda 
mão de obra que pre-
cisarmos para a obra 
será de Anchieta, 
salvo não haver pro-
fissional habilitado 
em algumas áreas 
requisitadas durante 
o processo”, disse.

De acordo com 
Varejão, a previsão 
é que a primeira 

restauração devem 
se cadastrar no Sine 
de Anchieta.

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

Santuário Nacional São José de Anchieta passará por reforma

Assessoria de Comunicação

Símbolo da presença jesuítica no Brasil, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, será 
totalmente restaurado
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restauração devem 
se cadastrar no Sine 
de Anchieta.

Mutirão de Negociação

O  P r o c o n 
M u n i c i p a l  d e 
Cachoeiro deu iní-
cio, nesta terça-feira 
(11), ao 5º Mutirão 
de Negociação de 
Dívidas. O evento 
está sendo realizado 
na Praça Jerônimo 
Monteiro até a próxi-
ma sexta (14), das 9h 
às 16h. Logo no pri-
meiro dia de even-
to teve consumidor 
que conseguiu redu-
ção de até 96% no 
valor devido.

Esse foi o caso 
de uma pessoa que 
possuía um débi-
to em atraso de R$ 
16.984,41 .  Com a 
negociação, a conta 
caiu para R$ 520. 
Outra consumidora 
teve a dívida de R$ 
61.949,08 com uma 
fi nanceira reduzida 
para R$ 3.872, valor 
a ser pago em 15 
parcelas.

De acordo com o 

te para conseguir 
condições vanta-
josas para eliminar 
dív idas,  mas não 
se limita a isso. O 
objetivo do Procon 
é promover a edu-
cação f inancei ra 

dos consumidores”, 
destaca o coorde-
nador do Procon 
Cachoeiro, Marcos 
Cesario.

U m  d o c u m e n -
to com todas as 
orientações sobre 

o mutirão, incluindo 
normas gerais e o 
tipo de atendimento 
realizado por cada 
empresa, pode ser 
acessado no site da 
Prefeitura Municipal.

Por conta da re-

Procon Cachoeiro, 
foram real izados 
458 atendimentos, 
resultando em um 
montan te  de  R$ 
732.376,33 em dí-
vidas negociadas 
somente no primei-
ro dia. “A negocia-
ção foi muito boa 
pra mim. É a melhor 
oportunidade que 
eu tenho de l im-
par o meu nome”, 
a f i r m o u  U a r l l e y 
Correia, consumi-
dor que teve redu-
zida pela metade a 
dívida de R$ 800 
reais no cartão de 
uma loja varejista, 
com atraso de qua-
se quatro anos.

“O mutirão teve 
i n í c i o  n a  d a t a 
e m  q u e  o  c ó d i -
go de Defesa do 
Consumidor com-
pleta 28 anos, uma 
ocasião especial. O 
evento é uma opor-
tunidade excelen-

alização do evento 
na Praça Jerônimo 
Monteiro, o atendi-
mento ao público 
na sede do Procon 
Cachoeiro, no bairro 
Guandu, está sus-
penso até a próxima 
semana.

CACHOEIRO

Assessoria de Comunicação

Mutirão de Negociação na Praça Jerônimo Monteiro

Assessoria de Comunicação

Consumidores conseguem reduzir até 96% da dívida
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Renato Casagrande e Carlos 
Manato na correria

Casagrande: Recebido com 
clima de festa em Aracruz

Na agenda dos can-
didatos ao Governo, 
pela manhã, Carlos 
Manto do PSL partici-
pa de encontro com 
representantes do 
Sindicato dos Agentes 
Penitenciários em 
Vitória, marca presen-
ça no encontro com 
advogados no mes-
mo município, depois 
participa de sabatina 
na UVV, em Vila Velha. 
À tarde Manato tem 
um encontro com os 
servidores públicos 
estaduais e finaliza 
o dia de campanha 
com uma sabatina na 
TV Vitória/ Record, em 
Vitória.

Renato 
Casagrande participa 
de sabatina pela ma-
nhã na UVV, em Vila 
Velha. A tarde a sabati-
na é os servidores pú-
blicos, na Assembleia 
Legislativa, em Vitória, 
e concede entrevista 

Atento às princi-
pais demandas da 
população, o can-
didato ao governo 
do Estado, Renato 
Casagrande (PSB-
40), realizou mais 
u m a  c a m i n h a d a 

A redação não conseguiu ter acesso a agenda da candidatada do Podemos, Rose de Freitas 
e nem da Jacqueline do PT

Dudu é de uma geração de jovens preocupados em tornar 
nosso Estado um lugar mais justo e seguro de se viver, valori-
zando a união das classes sociais, combatendo a corrupção 
e trazendo um novo modelo de governo com diálogo perma-
nente, junto a todos os setores públicos e com a população 
em geral. Assim é o plano de governo do Futuro Deputado 
Estadual, Carlos Eduardo Santamarinha Misságia, ou Dudu, 
com 36 anos, formado em direito pela FDCI em Cachoeiro 
de Itapemirim, foi aprovado na OAB em 2011, autêntico fi lho 
de Piúma onde reside até hoje, neto do saudoso senhor 
Carlos Santamarinha da colônia de Pesca e de Dona Zulmira 
Santamarinha , passou em 1º lugar no concurso da Guarda 
Civil Municipal de Anchieta onde trabalha há 7 anos. Casado 
a 15 anos, pai de 2 fi lhos, João, 13 anos e Artur de 7 meses. 
Após tantas decepções políticas em apoiar aqueles políticos 
de carreira e renome e a pedido de seus amigos e de sua 
diretoria de partido que é o Partido Pátria Livre (PPL), Dudu 
colocou seu nome à disposição dos eleitores.” Venho para 
representar as pessoas humildes e trabalhadoras, esse é o 
nosso momento, chegou a hora da mudança. Sou fi liado a um 
partido jovem, onde somos todos fi chas limpas e que não tem 
nenhum candidato que já venha exercendo mandato. “Somos 
todos trabalhadores, não vamos enganar o povo”, disse.

EDUARDO SANTAMARINHA, 
O DUDU DA MADEIRA

Arquivo pessoal

Continuando a série com os candidatos de Piúma, que iniciou ontem (11), hoje o Jornal Espírito Santo Notícias, traz um panorama dos candidatos à eleição Dudu da Madeireira e Kauê Gomes Oliveira. Contando a história, 
formação, propostas e diferenciais de cada um, para que o eleitor possa analisar de forma mais profunda, auxiliando na boa escolha do próximo representante na Assembleia Legislativa, Congresso e Senado.

Kauê e Dudu são de Piúma e querem a Assembleia

A l b e r t h  Ka u ê  G o m e s 
Oliveira, ou somente Kauê, é 
um jovem político, que mesmo 
sem ter origem política, che-
gou ao cargo de  Presidente 
Nacional da Juventude do 
Progressistas, hoje o segun-
do maior partido da Câmara 
dos deputados, com um per-
fil articulador, foi assessor 
parlamentar na assembleia 
legislativa do então Deputado 
Nilton Baiano, exerceu os car-
gos de Secretário Municipal 
de Governo e Planejamento, 
(onde iniciou o Conselho 
Municipal de Juventude de 
Piúma, ajudou na liberação do 
Pro-infância, creche do gover-
no federal que estava travado 
a mais de 9 anos e hoje se 
encontra em licitação, realizou 
a maior captação de recursos 
da história do município (mas 
seria necessário a continuida-
de por parte dos secretários 

seguintes), conquistou cerca 
de 10 mil doses de vacinas 
contra febre amarela em um 
momento que o município es-
tava fora do mapa para receber. 

Dentre as captações estão 
um mini trator para atender 
a zona rural, 2 consultórios 
odontológicos, Piúma também 
foi o único município do es-
tado a ser selecionado para 
receber a casa da Juventude, 
entre outros convênios em 
andamento.  

“Todo ser humano é sonha-
dor por natureza e, se não 
fosse assim, provavelmente 
ainda estaríamos vivendo nas 
cavernas e sequer teríamos 
inventado a roda. Me sinto 
preparado e disposto a servir 
a população da melhor forma 
possível. Temos muitas de-
mandas aqui em Piúma e na 
região e precisamos reforçar 
nossa representação. Vejo 
que precisamos de um de-
putado que valorize a função 
parlamentar e seja municipa-
lista. Que tenha coragem de 

Da redação

POLÍTICA

enfrentar o Poder Executivo 
nas questões em que estão 
em jogo os interesses da so-
ciedade. Em resumo, precisa-
mos de deputados estaduais 
dispostos a defender sua 
região. O estado precisa atuar 
para garantir mais oportunida-
des à juventude e proteção 
às famílias de baixa renda. O 
nosso futuro vai depender da 
capacidade que tivermos para 
incluir os jovens e amparar os 
mais necessitados”.

Para Kauê, a política é um 
instrumento de transforma-
ção da sociedade, “tem um 
papel determinante na vida 
dos Brasileiros, o que nós 
precisamos é reconquistar a 
confiança das pessoas nos 
agentes políticos e isso nos 
só conseguiremos com novas 
práticas, precisamos de gente 
boa na política, precisamos da 
participação das Mulheres, dos 
movimentos sociais e principal-
mente da Juventude, só assim 
traremos de volta o verdadeiro 
sentido da política”.

Kauê está nas ruas pedindo voto de casa em casa ele 
reside em Piúma
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Casagrande: Recebido com 
clima de festa em Aracruz

Na agenda dos can-
didatos ao Governo, 
pela manhã, Carlos 
Manto do PSL partici-
pa de encontro com 
representantes do 
Sindicato dos Agentes 
Penitenciários em 
Vitória, marca presen-
ça no encontro com 
advogados no mes-
mo município, depois 
participa de sabatina 
na UVV, em Vila Velha. 
À tarde Manato tem 
um encontro com os 
servidores públicos 
estaduais e finaliza 
o dia de campanha 
com uma sabatina na 
TV Vitória/ Record, em 
Vitória.

Renato 
Casagrande participa 
de sabatina pela ma-
nhã na UVV, em Vila 
Velha. A tarde a sabati-
na é os servidores pú-
blicos, na Assembleia 
Legislativa, em Vitória, 
e concede entrevista 

Atento às princi-
pais demandas da 
população, o can-
didato ao governo 
do Estado, Renato 
Casagrande (PSB-
40), realizou mais 
u m a  c a m i n h a d a 

participou de uma 
sabatina organizada 
pela Igreja Católica. 
Ele foi acompanha-
do por sua espo-
sa, Soraya Manato 
(PSL), candidata a 
deputada federal. O 

anseios.
Ao longo da tar-

de, Casagrande per-
correu as principais 
ruas do Centro da ci-
dade, onde conver-
sou com eleitores. 
O desenvolvimento 

evento, que contou 
com grande partici-
pação de moradores 
da região, aconte-
ceu na Igreja Matriz 
(Nossa Senhora da 
Conceição). Manato 
respondeu a pergun-

regional equilibra-
do, a descentraliza-
ção da saúde, uma 
nova pol í t ica  de 
segurança pública 
e a geração de em-
pregos foram alguns 
dos temas aborda-

tas sobre seu plano 
de governo e de in-
teresse da comuni-
dade presente.

O candidato ao 
Governo estadual 
considerou muito 
boa a participação 

dos pelo candidato.
“Vamos articular 

investimentos em 
infraestrutura apro-
veitando o potencial 
regional para a di-
namização da eco-
nomia local. Além 

à imprensa às 16h00. 
À noite Casagrande 
participa de lança-
mentos de candida-
turas proporcionais na 
Grande Vitória.

Manato: sabatinas n 
Findes de Linhares

N a  t a r d e  d e 
terça-feira, Carlos 
Manato (PSL), can-
didato ao governo 
do Estado, partici-
pou de um encontro 
com empresários na 
sede da Federação 
das Indústrias do 
E s p í r i t o  S a n t o 
(Findes), onde apro-
veitou para apresen-
tar suas propostas 
de governo. Além 
disso, Manato res-
pondeu a perguntas 
feitas pela plateia 
presente ao evento.

L o g o  d e p o i s , 
Manato viajou para 
Linhares, no Norte 
do Estado,  onde 

nesta quarta-feira 
(12). Desta vez, fo-
ram os comercian-
tes e moradores de 
Aracruz, que rece-
beram o candidato 
com muita alegria, e 
puderam expor seus 

nos eventos. “É bom 
ter a oportunidade 
de apresentar seus 
projetos e ideias para 
o Estado. Sempre 
que tiver oportunida-
de, estarei presente”, 
declarou Manato.

disso, vamos estru-
turar programas de 
assistência técni-
ca e financiamen-
to à expansão de 
micro e pequenos 
negócios”, explicou 
Casagrande.

CORRIDA

Assessoria de Imprensa

Manato falou com um número grande de pessoas no Findes de Linhares

Da Redação

A redação não conseguiu ter acesso a agenda da candidatada do Podemos, Rose de Freitas 
e nem da Jacqueline do PT
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Câmara homenageia 
Guarda pelos 10 anos0

Nesta terça-feira (11), 
a Câmara de Anchieta 
realizou uma Sessão 
Solene em homena-
gem aos 10 anos de 
atuação da Guarda Civil 
Municipal (GCM), no 
Plenário Urias Simões 
dos Santos.

O presidente da 
Casa, vereador Tássio 
Brunoro fez a abertu-
ra do evento e disse 
que “Anchieta tem um 
carinho enorme pela 
guarda, que é um sím-
bolo municipal. Me sin-
to orgulhoso por estar 
comemorando mais 
um aniversário dessa 
instituição que é tão 
respeitada e tão que-
rida pela população, 
especialmente, por todo 
o serviço prestado. A 
corporação se faz pre-
sente no dia a dia, dan-
do apoio nos eventos, 
no patrimônio público, 
ou seja, todo o contexto 
da guarda civil municipal 
é digna de todos aplau-
sos e reconhecimento”.

A ex-servidora pú-
blica, Lílian Lúcia dos 
Santos, que atuou 
como Coordenadora 
de Controle Interno, no 
período de 2015 a 2016, 
prestou uma breve ho-
menagem aos guardas. 

HOMENAGEM

Em 10 de agosto de 2009, o município instituiu, por meio da Lei Municipal Nº 558, o dia 12 de 
setembro de cada ano como o Dia da Guarda Civil Municipal.

por Fabiani Taylor • Mestra em Letras pela UFES
Membro Correspondente das Academias Mateense, Marataizense e ALEAS de Letras

NAS MÃOS DO 
POETA... “

A vida imitando a Arte” – assim foi chamado o projeto da Escola 
Municipal Portinho, coordenado pela professora de Arte Tainara A. 
Maciel Menezes. O objetivo era criar releituras para aprender de 

forma mais prazerosa, mas a dimensão do trabalho foi ainda maior, pois 
além da participação dos alunos em sala de aula, os pais também estive-
ram presentes durante toda a produção dos trabalhos. Nas palavras da 
professora Tainara “Estou imensamente agradecida pela participação de 
todos. Meu coração transborda de alegria em ver que muitas famílias ainda 
se entregam para dar o melhor para seus fi lhos na vida escolar!” A Escola 
Portinho é um luxo!

E na Escola Municipal Nova 
Esperança teve trabalho 

com o livro Hieróglifos, da 
escritora piumense Fabiani 

Taylor. Olha que coisa 
linda o aluno da professora 
Silvana de Oliveira Borges, 
Matheus da Silva Costa, já 

produzindo poesia concreta! 
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Nesta terça-feira (11), 
a Câmara de Anchieta 
realizou uma Sessão 
Solene em homena-
gem aos 10 anos de 
atuação da Guarda Civil 
Municipal (GCM), no 
Plenário Urias Simões 
dos Santos.

O presidente da 
Casa, vereador Tássio 
Brunoro fez a abertu-
ra do evento e disse 
que “Anchieta tem um 
carinho enorme pela 
guarda, que é um sím-
bolo municipal. Me sin-
to orgulhoso por estar 
comemorando mais 
um aniversário dessa 
instituição que é tão 
respeitada e tão que-
rida pela população, 
especialmente, por todo 
o serviço prestado. A 
corporação se faz pre-
sente no dia a dia, dan-
do apoio nos eventos, 
no patrimônio público, 
ou seja, todo o contexto 
da guarda civil municipal 
é digna de todos aplau-
sos e reconhecimento”.

A ex-servidora pú-
blica, Lílian Lúcia dos 
Santos, que atuou 
como Coordenadora 
de Controle Interno, no 
período de 2015 a 2016, 
prestou uma breve ho-
menagem aos guardas. 

Abrantes, falou da im-
portância dos serviços 
prestados e das con-
quistas. “Ver a guarda 
municipal completar 10 
anos é de uma felicida-
de muito grande, pois 
atuei junto a estes guer-
reiros em 2011, 2012, 
2017 e 2018. Foram 
muitas conquistas ao 
longo desses anos, 
como aquisição de via-
turas, motos, bicicletas, 
fardamento, spray de 
pimenta, entre outros. 
Hoje, vivemos um mo-
mento difícil no muni-
cípio, financeiramente 
falando, mas nesses úl-
timos dois anos também 
tivemos conquistas. E, 

é mais gratifi cante, pois 
temos a consciência 
de que fizemos e es-
tamos fazendo muito 
com pouco, como cur-
sos profi ssionalizantes 
em parceria com outras 
instituições da segu-
rança pública, armas 
de choque, novas via-
turas, entre outros. A 
guarda merece essa 
e todas outras home-
nagens por todos os 
serviços prestados”, 
disse. Abrantes tam-
bém lembrou de algu-
mas ocorrências que 
fizeram com que os 
guardas colocassem 
a vida em risco, mas 
que foram concluídas 

com êxito.
O comandante da 

PM, major Riani, disse 
que “num futuro pró-
ximo será necessário 
municipalizar a segu-
rança pública. Sempre 
tive boas referências e 
exemplos de outras cor-
porações das guardas 
municipais, e hoje es-
tou podendo constatar 
que aqui em Anchieta 
não é diferente diante 
aos serviços prestados 
para a sociedade. Com 
certeza, a criação da 
Guarda Civil Municipal 
foi um passo muito im-
portante para o futuro”.

“A guarda municipal 
está completando 10 

“É difícil prestar uma 
homenagem grandiosa 
para um trabalhador 
que quando sai de casa 
leva o tipo sanguíneo 
no peito. Foi atuando 
nesta corporação que 
vi as dificuldades en-
frentadas por cada um, 
que aprendi e pude 
reconhecer o valor de 
um profi ssional que atua 
em prol da sociedade e 
ver o comprometimento 
de cada um pela segu-
rança pública”, disse.

 “Transmitir a emo-
ção e tudo aquilo que 
está em nossos cora-
ções e vidas, ao longo 
desses 10 anos, é mui-
to difícil. A segurança 
pública é um trabalho 
de risco muito elevado 
quando estamos na rua 
ou em casa, pois somos 
guardas municipais o 
tempo inteiro. Nossa 
corporação conseguiu 
acumular um número 
expressivo de sucesso 
nas ocorrências. Cada 
guarda civil municipal 
tem seu diferencial e um 
fator importante dentro 
da instituição”, disse 
o gerente da GCM, 
Wander Pompermayer.

O gerente municipal 
de Segurança Pública 
e Social, Leonardo 

anos de bravura, cora-
gem e dedicação na 
garantia de segurança 
do patrimônio e dos 
cidadãos. Foram mais 
de 13 mil ocorrências ao 
longo de todos esses 
anos. Além de atuar na 
prevenção do combate 
à violência, os guardas 
têm se destacado na 
formação de cidadãos, 
por meio de orienta-
ções e palestras aos 
jovens. Hoje, 90 guer-
reiros garantem o bem-
-estar dos munícipes 
da Sede e no interior”, 
disse Lorencini, propo-
nente da Sessão jun-
to do vereador Tássio 
Brunoro.

HOMENAGEM

Câmara de Anchieta homenageia a Guarda pelos 10 anos de trabalho na cidade

Por: Thiago de Barros / Foto: Comunicação

Em 10 de agosto de 2009, o município instituiu, por meio da Lei Municipal Nº 558, o dia 12 de 
setembro de cada ano como o Dia da Guarda Civil Municipal.



Justiça determina fi m 
de protesto

Por determinação 
da Justiça, os morado-
res das comunidades 
de Itinga, Beira Rio e 
Laranjeiras paralisa-
ram a manifestação 
que realizavam nas 
obras da constru-
ção da Rodovia do 
Contorno em Iconha, 
no Sul do Estado. Eles 
estavam bloqueando 
a pista e impediam os 
maquinários de traba-
lhar. Os manifestantes 
alegam que, após a 
conclusão da obra, 
a passagem para 
ciclistas, pedestres 
e pessoas com ani-
mais será impedida, 
e pedem uma solução 
por escrito da Eco101, 
concessionária que 
administra a rodovia. 
A manifestação co-
meçou por volta do 
meio-dia da última 
segunda-feira (10) e 
seguiu até a noite 
desta terça-feira (11). 
Na decisão, a 2ª Vara 
Federal fixou uma 
multa diária de R$ 100 
mil para os intimados, 
que são as associa-
ções da comunidades 
e representantes. O 

interligação de ruas 
interceptadas pelo 
traçado do Contorno. 
Também implantou 
acessos para as co-
munidades de Itinga 
e Beira Rio e construiu 
uma alça de saída do 
traçado do Contorno 
para acesso ao Centro 
de Iconha (próximo a 
localidade de Beira 
Rio). As intervenções 
no projeto original 
também permitiram 
a construção de um 
retorno, nos sentidos 
Norte e Sul, próximo à 
comunidade de Itinga. 

A obra dará aos mora-
dores de Itinga e Beira 
Rio acesso ao Centro 
de Iconha em tem-
po reduzido. A con-
cessionária também 
informou que com 
85% das obras do 
Contorno realizadas, 
a Eco 101 entende 
que as adequações 
possíveis de serem 
feitas já foram atendi-
das, o que demons-
tra a preocupação 
da concessionária 
com o bem-estar 
das comunidades 
lindeiras. Além disso, 

o projeto executivo 
da área questiona-
da foi efetivamen-
te aprovado pela 
Agência Nacional 
d e  Tr a n s p o r t e s 
Terrestres (ANTT), 
atendendo às nor-
mas de engenharia 
e segurança viária. 
Ainda segundo a 
Eco101, cabe explicar 
que a reivindicação 
para a construção de 
um túnel na região 
de Itinga também 
não pode ser aten-
dida por um aspecto 
técnico, devido ao 

morador de Itinga, 
Márcio Ferreira, con-
tou que eles preten-
dem recorrer a deci-
são. “Vamos recorrer, 
pois queremos uma 
garantia por escrito 
que vai ser feito algo 
que não vai prejudi-
car a comunidade. 
Estamos andando no 
meio de máquinas. 
Acho que poderia ter 
feito primeiro o aces-
so e depois o asfalto”, 
disse.

O OUTRO LADO
Por meio de nota 

a Eco101, concessio-
nária que administra a 
rodovia, informou que 
já se reuniu diversas 
vezes com represen-
tantes da comunidade 
e fez várias adequa-
ções no projeto ori-
ginal de implantação 
do Contorno, com o 
objetivo de reduzir os 
impactos das obras 
e reivindicações. A 
concessionária ressal-
ta que implantou, na 
região de Laranjeiras, 
passagem inferior 
para pedestres e 
construirá vias para 

caráter alagadiço 
da região. Por ou-
tro lado, precisamos 
destacar que a comu-
nidade terá, após a 
conclusão das obras, 
total acesso às de-
mais localidades da 
região, seja a pé ou 
utilizando qualquer 
tipo de veículo. A Eco 
101 esclarece, por 
fi m, que está concen-
trada na conclusão 
do Contorno de em 
Beira Rio e Laranjeiras, 
informamos que as 
obras ainda estão em 
andamento.

ICONHA

Luciana Maximo

A Justiça determinou o fi m dos bloqueios nas obras da Eco 101 em Iconha

Informações Gazetaonline

Segundo o presidente da ECO, Paulo Hank, todo projeto foi apresentado ao prefeito e a obra 
só começou porque ele, o prefeito, autorizou. Isso foi falado em uma reunião na  assembleia 
onde muitos moradores estavam presentes
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A Coluna também destaca pessoas que 
ACONTECEM na cidade. Romulo Rangel é 
uma dessas personalidades, que sabe para 
que vieram ao mundo. Ama o que faz, faz 
com maestria, é respeitado, e abraçado 
pelos próprios alunos, os idosos de sua terra 
natal, Itapemirim.

Romulo contou a colunista que nada 
é foi fácil em sua vida. Mas não desistiu, 
passou pelos enfrentamentos, viveu dias 
conturbados, foi perseguido politicamente, 
e exonerado, mas a ideia não morreu.

Formado em Educação Física pela 
Universidade Salgado de Oliveiras – 
Universo, em Campos dos Goytacazes 
(RJ), o menino do bem, iniciou a carreira de 
sucesso estagiando na Prefeitura da sua 
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Alunos abraçam 
o mestre e ele 

reconhece

cidade, na localidade de Garrafão, dando 
aula de futebol Dr. Campo e apoio na 
Escola Agrícola da Comunidade no projeto 
de beach soccer.

 Há 5 anos juntamente com a professora 
de Educação Física, Renata Andressa 
sugeriu um projeto da hora à Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania para atividade 
física voltada para os Idosos do município. 
O projeto foi aceito com muito carinho que 
apoiou muito a iniciativa e com isso reabriram 
Centro de Convivência do Idoso (CCI).

“Montei vários cartazes em folha A4 
em preto e branco e colei pela cidade e 
redondeza como Graúna, Retiro e entre 
outras localidades do município. Sem 
contar os idosos que eu via na rua e 

explicava o meu projeto e chamava para 
conhecer! Com isso reuni cerca de 120 
idosos, com atividades no período matutino 
e vespertino. Devido meu trabalho ter sido 
reconhecido  várias pessoas de outras 
localidades me procuraram com intuito 
de levar a ideia até eles, consegui levar 
atividades nas localidades de Graúna, Retiro 
e no CRAS de Itaoca, onde as atividades 
foram bem aceitas e muito bem procuradas, 
os grupos foram se expandindo, e fui me 
aperfeiçoando cada vez mais, com curso 
voltado a terceira idade”, lembrou.

Tudo ia bem até o afastamento 
do prefeito Dr. Luciano de Paiva, quem 
abraçou a iniciativa. “Foram entrando 
pessoas no CCI que não estavam voltados 
para o bem-estar da terceira idade e sim 
a política. Devido a isso, por perseguição 
política fui exonerado pelo interino sem ao 
menos ele ter conhecido meu trabalho (não 
por falta de convite). Assim, acabando com 
o projeto no qual não só os idosos eram 
benefi ciados e sim todos da sua família, 
com a evolução e qualidade de vida que 
os mesmos adquiriram com o meu trabalho. 
Mesmo assim, os idosos se reuniram, e 
foram até a Prefeitura saber o motivo da 
minha exoneração, e a única resposta 
que eles tiveram foi, ‘que eu não vestia a 
camisa’. Os idosos vendo minha situação, 
me procuraram e propuseram a estar 
dando aulas particulares para eles. Graças 
a Deus estou sendo muito bem reconhecido 
e tendo meu trabalho expandido. Hoje 
atendo um grupo em Itaoca na residência 
do meu aluno Octacildo, no qual sou muito 
grato, na pracinha em frente a antiga 
Câmara dos Vereadores na Vila, e em Brejo 
Grande.  Também faço trabalho individual 
nas residências. Sou sócio do Centro de 
Treinamento Funcional Esporte e Saúde. 
Contudo, sou muito grato primeiramente 
a Deus, ao Dr. Luciano, Ana Carla, Maria 
Helena e a todos os meus alunos que serei 
eternamente grato”.


