
O jovem Nathan Costa 
de Freitas teria sido 
atraído pelos rivais para 
o local do crime onde 
foi assassinado a tiros, 
no bairro Alto Niterói, 
em Atílio Vivacqua, na 
manhã desta terça, 13. O 
inquérito já foi instaurado 
e a PM investiga o crime. 
Informações da PC, dão 
conta de que Nathan 
saiu de casa, no bairro 
Aeroporto, em Cachoeiro 
de Itapemirim, em um 
veículo VW Fox, cor prata, 
solicitado a amigo da 
vizinhança, e seguiu para 
a cidade onde acabaria 
morto. 
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Crônica de um anjo

D e s c u l p e m  a 
ausência do site! 
Mas a vida lhe pre-
ga cada peça que 
você se desespera 
e se conforta na 
esperança de que 
tudo não passava 
de um sonho. Não 
era! É realidade. 
Em um dos trechos 
da per igosa BR 
101, a minha que-
rida Laura Chicon 
Guedes, sobrinha, 
dona do mais lindo 
sorriso do universo, 
partiu de repente, 
em um acidente, 
na noite do sábado 
passado.

Fatalidade que a 
vida solta para lhe 
mostrar que cada 
minuto que você 
tiver deve aprovei-
tar como se fosse o 
último instante da 
presença de quem 
agora está ausen-
temente constante 
nas doces lembran-
ças e nas amargas 
recordações.

Laura era um en-
canto. Menina que 
fazia você levantar 
seu astral, ainda 
que estivesse das 
pernas mal.  Seu 

sorriso tocava a alma 
de um jornalista cale-
jado, por três guerras 
em que foi e pelas 
tragédias expostas 
nos noticiários. Fazia 
os problemas pa-
recerem distantes; 
as tristezas simples 
espetadas; o amor 
sempre constante; 
as desilusões puras 
alfinetadas de mo-
mentos que nunca 
mais existiriam.

Não tive forças 
para encarar esta 
partida como Laura 
merecia. Estávamos 
com uma viagem pro-
metida ao Rio de ja-
neiro, para que ela e 
sua irmã, Alice, outro 
anjinho que também 
estava no carro aci-
dentado, fossem co-
nhecer a cidade tida 
como a mais linda do 
mundo.

Qual nada! O lugar 
mais belo do planeta 
era minha casa quan-
do as recebia. Ficava 
repleto de alegria e 
de inspiração infantil. 
Quando as recebia, 
era aluno das profes-
soras que gostavam 
de representar; um 
mero saboreador das 
comidinhas que pre-

paravam; um boba-
lhão sem graça para 
arrancar sorrisos das 
duas.  Permanecia 
c o m  a  a l m a  n u a 
desta altivez de um 
adu l to  que prova 
o quão id iota so-
mos neste pedaço 
de chão chamado 
Terra.

Na minha casa, 
preparei um quarto 
só para elas. Para 
Laura e Alice. Cada 
um dos ambientes 
tem uma cor. O delas, 
era – e sempre será 
– o amarelo, como a 
luz do Sol. Uma se-
mana antes da fata-
lidade passaram três 
dias comigo e com 
minha esposa, para 
que seus pais pudes-
sem participar de um 
evento religioso.

N o s s a ,  q u e 
dias maravilhosos. 
Brincamos de tudo 
que podia e tivemos, 
com certeza, as mais 
inesquecíveis horas 
de nossa jornada. O 

CRÔNICA 

Opinião
Por RAUL MARQUES

quarto ainda está 
arrumado com suas 
toalhinhas e escovas 
de dentes. Não tenho 
forças para as tirar. 
Falta-me coragem e 
coração.

De resto, sei que 
posso passar dias 
contando suas aven-
turas com este tio do-
ído, fi cam as orações 
para que sua irmã e 
mãe tenham recu-
peração imediata e 
saiam do estado gra-
ve que se encontram. 
A mim, o sorriso de 
Laura sempre irá me 
motivar. Quando es-
tiver para baixo, vou 
lembrar de tudo que 
fazia e sorria quando 
chegava.

Se estiver me ou-
vindo – ou lendo – se 
os anjos souberem 
ler  – prepare um 
lugar aí para todos 
nós, neste encanto 
chamado céu. Vamos 
brincar de bater asas, 
de voar pelas nuvens 
branquinhas, de sor-

rirmos de nossa pas-
sagem na Terra. A 
sua, Laura foi peque-
na eu sei; a minha 
–assim espero – vai 
durar um pouco mais, 
porém aguarde pela 
gente. Não haverá 
paraíso, céu ou outra 
denominação, sem o 
seu sorriso.

“É grande a minha 
história, nem dá tem-
po de escrever. No 
meio de uma frase 
qualquer dia eu vou 
morrer… E as contas 
que fi carem no meu 
terço por rezar são 
versos de um poe-
ma que eu não pude 
terminar”. Os versos 
da música Banda da 
Ilusão são mentiro-
sos. Posso terminar 
esta crônica, meio 
poesia, que fiz em 
sua homenagem. E 
um dia vou a ler para 
você. Anjo, muitas 
saudades de você. 
Laura, interceda para 
que todos no mundo 
tenham muita felici-
dade. Quero tentar 
sorrir como você o 
fazia. Para que todo 
mundo transforme 
suas t r is tezas na 
mais simples e ino-
cente alegria.
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Drogas, arma e um preso 
em Anchieta

No final da tar-
de desta quarta-
- fe i ra  ( 12 )  po l i -
ciais militares da 
Força Tát ica da 
10ª  Companh ia 
Independente 
r e a l i z a r a m  a 
a p r e e n s ã o  d e 
entorpecentes e 
de uma arma de 
fogo no município 
de Anchieta. Nas 
ações  po l i c ia i s 
foi detido 01 (um) 
indivíduo e apre-
end ido  0 1  ( um) 
menor de idade, 
ambos suspeitos 
de tráfico de en-
torpecentes.

D u r a n t e  p a -
t ru lhamento  no 
bairro Planalto os 
militares suspei-
taram da atitude 
de dois indivíduos 

que tentaram es-
conder algo e foi 
realizada a abor-
dagem dos mes-
mos, durante a re-
vista pessoal e do 
local os policiais 
lograram êxito na 
localização de 06 
(seis) buchas de 
maconha, duran-
te as diligências 
foram encontra-
dos ainda 01 (uma) 
garrucha calibre 
.32, 01 (um) frasco 
contendo coca-
ína, 01 (um) pino 
de cocaína, mais 
08 (oito) buchas 
de maconha, en-
tre outros mate-
riais.

Ao verificarem 
o s  n o m e s  d o s 
s u s p e i t o s ,  f o i 
constatado que 

havia um manda-
do de prisão em 
aberto por rou-
bo no município 
de Guarapari, em 
desfavor de um 
dos ind iv íduos . 
Os indivíduos de-
tidos e todos os 
materiais apreen-
didos foram en-
caminhados  ao 
p lantão pol ic ia l 
da região para o 
registro dos fatos 
e  p rov idênc ias 
cabíveis.

POLÍCIA 

As drogas e a arma foram apreendidas em Anchieta

Da Redação / Foto PM

Polícia Militar apreende arma de fogo, drogas e detém indivíduo com mandado de 
prisão em Anchieta

Na tarde desta quarta-
-feira (13), policiais mili-
tares da 10ª Companhia 
Independente recupera-
ram um veículo que havia 
acabado de ser furtado 

em Iconha.
Após o recebimento 

de denúncia, os militares 
lograram êxito em locali-
zar o veículo abandona-
do próximo ao Ginásio de 

Esportes do Município.
Diante dos fatos,  o 

carro recuperado foi en-
caminhado ao plantão 
policial da região para o 
registro da ocorrência.

Polícia Militar recupera veículo 
furtado em Iconha
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arquivo

Venha participar da 2ª Cavalgada Solidária, em Jaqueira, Presidente Kennedy e ajude o Dário, o nosso atleta!

Sela o cavalo e vem pra cavalgada do Dário

A II Cavalgada Solidária 
em benefício ao atleta Dário 
Pa c h e c o ,  r e s i d e n t e  n a 
Comunidade de Campo Novo, 
em Presidente Kennedy está 
marcada para as 11h00, saindo 
da Praça de Jaqueira passan-
do por Campo Novo; Criador, 
Cacimbinha, Santo Eduardo 
e retorna ao local do evento, 
antiga Fábrica de Farinha de 
Aluízio Correa. 

Adquira a pulseira por ape-
nas R$10.00, arrume a cela, 
de o trato na botina, ajeite 
o chapéu, escolha a melhor 
camisa, aperte a fi vela, monte 
no cavalo e colabore com o 
evento solidário organizado 
por Weber.  

A programação é rechea-
da de atrações, shows com 
Barrozinho, Matheus Santana, 
Guilherme Silva, Os Capixabas 
e DJ Leozinho. 

Dário é morador de Campo 

Novo, tem 22 anos é fi lho de 
Dilmeia (servidora pública) e 
jogador de futevôlei onde já 
foi campeão, ele segue in-
cansavelmente na luta contra 
o câncer há 3 anos. Porém, 
visto que os tratamentos con-
vencionais no estado não têm 
surtido o efeito esperado em 
combater a enfermidade ele 
começou um novo tratamento 
alternativo em São Paulo, tra-
tamento este mais sofi sticado 
do que o que vinha fazendo 
e por isso com custo bem 
mais altos.  “O objetivo desta 
segunda cavalgada é arre-
cadar fundos para o jovem 
Dário que luta contra o câncer, 
onde o valor do ingresso que 
será R$5,00; arrecadação do 
bingo e da rifa e das coisas 
que vender, tudo será doado 
para ele”.

A primeira cavalgada foi 
realizada no dia 25/11/2017 
para a Isabella que luta con-
tra a AME (Atrofi a Muscular 
Esquelética) onde foi um 
sucesso! 

Da redação

CAVALGADA SOLIDÁRIA

Entre os shows, Barrozinho promete animar a Cavalgada solidária 

#AjudeoDário 
DARIO P 
SANTOS
Banco do Brasil
Agência:3688-9 
Conta 
Poupança: 
9860-4 

Banestes
Agência: 0162
Conta 
Poupança: 
2201717-2 
Dário Pacheco 
dos Santos



Começam os trabalhos 
do Fundesul

O  F u n d e s u l 
Presidente Kennedy 
em parceria com 
o Sebrae realizou 
nesta terça-feira (11) 
uma reunião de pla-
nejamento com os 
primeiros interessa-
dos em obter crédito 
junto ao fundo de 
investimentos. 

Foram feitas con-
versas e orientações 
das principais medi-
das de viabilidade 
e possibilidades de 
êxito nos futuros 
empreendimentos 
e melhorias dos já 
existentes. A aber-
tura e o gerencia-
mento de empresas 
exigem um conjun-
to de habilidades e 
conhecimentos e o 
Sebrae irá auxiliar 
na consolidação das 

dores e produtores 
rurais em projetos 
de empresas, coo-
perativas e distritos 
industriais em for-
mação no município, 
com crédito que vão 
de R$ 50 mil a R$ 15 
milhões. 

Presidente 
Kennedy foi o pri-
me i ro  mun ic íp io 

a alocar recursos 
próprios e se tornar 
cotista remunerado 
pelo Fundo. São R$ 
50 milhões com re-
cursos dos royalties 
de petróleo que a 
Prefeitura destinou 
para apoiar o de-
senvolvimento da 
economia do muni-
cípio. 

Micro, pequenas, 
médias e grandes 
empresas dos se-
tores industr ia is , 
de comércio e de 
serviço que t ive-
rem o interesse de 
se instalarem em 
Presidente Kennedy 
terão linhas de fi-
nanciamento, me-
lhores condições e 

empresas. 
Os estudos são 

importantes para en-
tender o mercado, 
o público e plane-
jar bem o negócio, 
agregando uma boa 
gestão, estratégias 
de marketing, fl uxo 
de caixa controlado, 
criatividade e inova-
ção para que o em-
preendedor obtenha 
sucesso.

A part ir  de um 
planejamento e de 
estudos, a agência 
Presidente Kennedy 
vai analisar os pro-
jetos e os recursos 
do Fundesul serão 
l iberados apenas 
para investimentos 
no município. Todo o 
recurso do Fundesul 
será destinado para 
apoiar empreende-

mais facilidade de 
crédito.

Em breve um es-
critório do Fundesul 
será inaugurado no 
centro da cidade 
para facilitar o aces-
so dos empreen-
dedores ao fundo. 
Mais informações: 
( 2 8 )  3 5 3 5 - 1 4 2 8 / 
3535-1000

PRESIDENTE KENNEDY

Assessoria de Comunicação

Em Kennedy os trabalhos para fomentar o Fundesul já começaram

Assessoria de Comunicação

Fundesul Presidente Kennedy e Sebrae realizam reunião com os primeiros interessados na 
obtenção de crédito
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Sela o cavalo e vem pra cavalgada do Dário

Entre os shows, Barrozinho promete animar a Cavalgada solidária 
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Casagrande de olho no 
desenvolvimento

Manato: Fundão, Aracruz e Ibiraçu

Propostas para atra-
ção de novos investi-
mentos, melhoria do 
ambiente de negócios e 
aumento da competitivi-
dade do setor produtivo 
capixaba estiverem den-
tre o temas abordados 
pelo candidato ao go-
verno do Estado, Renato 
Casagrande (PSB-40), 
durante encontro com 
empresários. O evento 
foi realizado na manhã 
desta quarta-feira (12), 
no auditório do Sindiex 
(Sindicato do Comércio 
d e  I m p o r t a ç ã o  e 
Exportação do Espírito 
Santo), em Vitória. 

“Quero criar um 
ambiente de negócios 
propício para o Espírito 
Santo, para que a gente 
possa voltar a gerar mais 
empregos. Para isso, 
também precisamos de-
senvolver um plano de 

Nesta quarta-fei-
ra, Carlos Manato 
(PSL), candidato ao 
Governo estadual, 
fez campanha pelo 
interior do Estado. 
Ele esteve nas ci-
dades de Fundão, 
Ibiraçu e Aracruz. Ele 
foi acompanhado 
pela esposa, Soraya 
Manato (PSL), can-
didata a deputada 
federal. Na agenda, 
caminhadas pelas 
cidades, sabatina e 
reuniões com corre-
ligionários.

A agenda teve 
início em Fundão. 
Manato caminhou 

safi os como a amplia-
ção da nossa compe-
titividade. O Renato é 
um candidato que traz 
uma mensagem muito 
importante e positiva 
para o nosso setor e é 
uma pessoa com muita 

experiência”, explicou o 
presidente do Sindiex, 
Marcílio Machado.

O encontro desta 
quarta-feira (12) contou 
ainda com a participa-
ção de representantes 
do Centro Brasileiro 

dos Exportadores de 
Rochas Ornamentais 
(Centrorochas), 
Sindicato da Indústria 
de Rochas Ornamentais 
(Sindirochas), Sindicato 
d o s  O p e r a d o r e s 
Portuários (Sindiopes), 

investimento robusto na 
área da infraestrutura”, 
explicou Casagrande. 
Na ocasião, ele também 
explicou que, se eleito, 
cobrará medidas do 
Governo Federal para 
a realização das obras 
do Contorno do Mestre 
Álvaro, na Serra, além 
de mais agilidade para 
a duplicação da BR 101.

O  p r e s i d e n t e 
do Sindiex, Marcílio 
M a c h a d o  e l o g i o u 
a  par t ic ipação de 
Casagrande no encon-
tro, e destacou a expe-
riência do candidato. 
“Casagrande sempre 
tratou o comércio ex-
terior com prioridade, 
enquanto senador, e 
também nos proporcio-
nou uma experiência 
maravilhosa enquanto 
governador. Daqui para 
frente, temos novos de-

pelo comércio da 
cidade e conversou 
com moradores . 
Depois, ele seguiu 
para Ibiraçu, onde 
também fez uma 
caminhada pela ci-
dade.

E m  s e g u i d a , 
Manato foi para a re-
gião litorânea e para 
a cidade de Aracruz, 
onde também reali-
zou caminhadas. À 
noite, Manato parti-
cipou de uma saba-
tina organizada pela 
Igreja Católica. Em 
seguida, ele se reu-
niu com apoiadores 
de campanha. 

Centro do Comércio 
de Café, Sindicato 
das  Empresas  de 
Transportes de Cargas 
e Logística no Estado 
do Esp í r i to  Santo 
(Transcares), APRA e 
ATRES.

POLÍTICA

Assessoria de Imprensa

Assessoria de Imprensa

Renato Casagrande destaca ações que podem aumentar competitividade no ES

Manato percorre o interior e conversa com eleitores pelas ruas

Assessoria de Imprensa 

Casagrande destaca ações para aumentar competitividade do Estado 

A Freira, nos cinemas, 
bate record

Depois de rou-
b a r  a  c e n a  e m 
“Invocação do Mal 
2”, a freira mais as-
sustadora da fi cção 
chegou às telonas 
na última quinta-feira 
(06) batendo recor-
de de bilheteria. “A 
Freira”, que narra 
a história por trás 
de um dos perso-
nagens mais impor-
tantes do universo 
de Invocação do 
Mal, arrecadou no 
fi nal de semana de 
estreia US$ 131 mi-
lhões, fazendo com 
que a franquia pas-
sasse ao topo da lis-
ta de maiores sagas 
de terror da história, 
atingindo U$1 bilhão 
de dólares.

O feito, que já é 
impressionante por 
si só, se torna ain-
da mais admirável 
quando se analisa 
a quantidade de fi l-
mes que as outras 
franquias lançaram. 
“Resident Evil”, que 
agora vai para o se-
gundo lugar, arreca-
dou U$ 915 milhões 
com cinco fi lmes, 
enquanto “Atividade 

CINEMA

A Freira bate recorde de bilheteria e torna “Invocação do Mal” a maior franquia de terror de 
todos os tempos
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Centro do Comércio 
de Café, Sindicato 
das  Empresas  de 
Transportes de Cargas 
e Logística no Estado 
do Esp í r i to  Santo 
(Transcares), APRA e 
ATRES.

A Freira, nos cinemas, 
bate record

Depois de rou-
b a r  a  c e n a  e m 
“Invocação do Mal 
2”, a freira mais as-
sustadora da fi cção 
chegou às telonas 
na última quinta-feira 
(06) batendo recor-
de de bilheteria. “A 
Freira”, que narra 
a história por trás 
de um dos perso-
nagens mais impor-
tantes do universo 
de Invocação do 
Mal, arrecadou no 
fi nal de semana de 
estreia US$ 131 mi-
lhões, fazendo com 
que a franquia pas-
sasse ao topo da lis-
ta de maiores sagas 
de terror da história, 
atingindo U$1 bilhão 
de dólares.

O feito, que já é 
impressionante por 
si só, se torna ain-
da mais admirável 
quando se analisa 
a quantidade de fi l-
mes que as outras 
franquias lançaram. 
“Resident Evil”, que 
agora vai para o se-
gundo lugar, arreca-
dou U$ 915 milhões 
com cinco fi lmes, 
enquanto “Atividade 

o Terror. Seja em 
literatura, em cine-
ma, em vídeos do 
youtube... o terror 
conquista um espa-
ço cada vez maior 
no imaginário das 
pessoas .  Mu i tos 
festivais de cinema, 
inclusive, já preci-
saram se render a 
essa nova realida-
de e começaram a 
incluir mais títulos 
do gênero em suas 
seleções.

Uma boa expli-
cação para esse 
fenômeno pode ser 
a complexidade das 
histórias e a fuga 
do senso comum. É 
claro que filme de 
terror vai dar sus-

tos, ter uma trilha 
sonora assustadora, 
ser escuro. Mas ele 
não precisa mais 
se basear em casas 
mal-assombradas, 
fantasmas brancos 
flutuando e assassi-
nos lavando o chão 
com o sangue das 
vítimas.

Hoje o que ve-
mos é uma história 
mais bem amarra-
da, com cenas que 
unem bom texto, 
boa i luminação e 
excelente trilha so-
nora para preparar 
aquele “cl ima de 
susto” que o ter-
ror tanto precisa. A 
trama toda é bem 
desenvolvida e o 

que vem antes e 
depois da cena as-
sustadora é mais 
impactante – e im-
portante – do que 
o susto em si. E aí, 
com todo esse ce-
nário montado, fica 
difícil não agradar.

Além disso, os 
personagens são 
mais complexos e 
bem desenvolvidos. 
“A Freira” inclusive 
é um exemplo bem 
claro disso. Ela fez 
parte de “Invocação 
do Mal 2” e conse-
guiu chamar tanta 
atenção do público, 
que a distribuidora 
viu nisso uma opor-
tunidade de dedicar 
um longa só pra ela 

Paranormal” contou 
com seis longas para 
somar U$ 889 mi-
lhões. Já “Invocação 
do Mal” precisou de 
apenas três para 
chegar ao topo.

Mas,  calma lá . 
Você deve estar 
pensando: “Como 
assim três fi lmes? E 
Anabelle?” Pois é, a 
boneca também faz 
parte do universo de 
Invocação do Mal. 
A diferença aqui, e 
por isso nem sempre 
ela é incorporada 
no todo da franquia, 
é que “Anabelle” 1 
e 2 alcançaram um 
sucesso tão grande 
que praticamente 
ganharam o título de 
“saga própria”. Mas, 
para aqueles que 
f icaram curiosos: 
Caso todos os cinco 
filmes fossem so-
mados, a bilheteria 
chegaria a 1 bilhão e 
200 mil dólares.

E s s e  s u c e s s o 
todo é reflexo de 
uma tendência de 
consumo que tem 
se  i n tens i f i cado 
nos últimos anos: 
as pessoas amam 

– e lucrar muito.
Mas se o segredo 

por trás da ascen-
são dos filmes des-
se gênero é apenas 
a qualidade ou se 
houve mais jogadas 
de marketing – ou 
quem sabe ques-
tões sobrenaturais? 
– envolvidas, não 
há como saber. Só 
o  q u e  p o d e m o s 
afirmar é que a era 
dos filmes de terror 
ruins ficou para trás.

Quem ainda não 
teve a oportunidade 
de assistir “A Freira”, 
a Rede Cinesystem 
Cinemas está como 
longa em cartaz em 
todo o país durante 
essa semana.

CINEMA

Divulgação

Trilogia já chegou à marca do primeiro bilhão de dólares arrecadado e deixou 
“Resident Evil” e “Atividade Paranormal” comendo poeira

Assessoria de Imprensa – Rede Cinesystem 
Cinemas

A Freira bate recorde de bilheteria e torna “Invocação do Mal” a maior franquia de terror de 
todos os tempos
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Nesta sexta, 14, no Camp Bar, em Piúma a noite é toda nossa, 
showzaço com Barrozinho, o artista carismático que arrasta a galera e 
faz o chão tremer. Com ele, Edson Teixeira, Gilmax, William e Wallace 
Júnior dão uma palhinha.

Sábado 29, no Curralzinho em Guarapari o bicho vai pegar com os 
shows das bandas Comichão, Prestigio e cavalgada.  Te vejo lá.

Sábado, o melhor da música internacional e MPB com Manu Ferreira 
& Alex Maresia. A noite promete, a Casa é uma delícia, o atendimento 
é massa e a resenha é mara!

Apresentam-se neste fi nal de semana, sábado, a banda de pop, rock 
reggae músic Marajah e a Banda Mau Contato. Será top das galáxias, 
compareçam.
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O rei das comitivas....

Reencontro de Comitivas...

Legusta recebe Marisia

Taberna Móes


