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É lei, mas, 
não tem pra 

comprar

A Lei proposta pela deputada Luzia Toledo (MDB) que proíbe a uti lização de canudi-
nhos de plásti co em todo território do ES foi publicada no Diário Ofi cial do Estado, 
no últi mo dia 05 e, já está em vigor, contudo, a maioria dos comerciantes do litoral 

sul ainda não conseguiu se adequar, eles afi rmam que os fornecedores de embalagem não 
tem para oferecer. Alguns, sequer, conhecem a lei e não tem nem ideia do valor da multa a 
quem infringir que varia de R$ 3,6 mil a R$ 16,3 mil. O Quiosque Pedra do Caranguejo sai na 
frente, usa o biodegradável desde outubro, quando ainda não era lei. Confi ra, esta e outra 
notí cias nesta edição especial de Natal.
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Tem um reinado por ai que 
está ruindo, não há um dia 
sequer que não brota um novo 
escândalo e não abala a família 
tradicional do trono/// Há 
quem fale em atropelamento 
com morte e nada de cavalo 
na pista/// A quem diga quem 
tem o homem da mala, que 
dá ordens, segura, ameaça 
e ostenta /// Há quem diga 

que a prima técnica receba 
mais que um engenheiro///
Tem denúncia pra todo 
lado... Tem inelegibilidade, 
compra de votos,  tem 
liminar suspendendo eleição, 
tem presidente deposto, 
comemorando, antes mesmo 
da posse/// Eita Reino, tem 
nomeações de parentes de 
sete vereadores na mesma 
empresa, .../// E pelas bandas 
do lado de cá, tem ameaça a 
fi scal, tem exoneração por 
vingança, tem quem trace 
tudo até as feias, tem anjos 
da igreja traindo a esposa, 
tem proposta de 200 mil 

para aprovar um projeto, tem 
exame esperando há quase 
um ano/// Será que políti ca 
tem a ver com putaria, roubo, 
mentiras, fornicação, traição, 
perseguição, mando, associação 
criminosa, assassinatos e 

corrupção?/// Tem médico 
negligente que deixa morrer 
paciente enquanto diz salvar 
vidas/// Será que o ser humano 
é um bicho, meu Deus? /// Fui, 
tenham um Natal de refl exão 
antes que Jesus volte...
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O que você sabe so-
bre o aniversariante do 
Natal? Qual a ideia que 
você traz do homem 
que será homenageado 
no dia 25 de dezembro, 
em todo ocidente pelos 
ditos cristãos? Na sua 
casa terá festa para o 
este aniversariante?

Tem árvore enfei-
tada com presentes 
embaixo, você disse 
as crianças que esta 
árvore é de Natal? E o 
Papai Noel, vai passar 
pela sua casa e deixar 
o presentinho para o 
seu filho, seu neto? 
Mas será que isto tem 
alguma coisa a ver com 
o real sentido do Natal?

Você já abriu as por-
tas da sua casa para 
o aniversariante? Já o 
recebeu e ouviu a sua 
história? O aniversa-
riante do Natal mora 
no seu coração? Você 
segue os ensinamentos 
do aniversariante? O 

Você conhece o aniversariante do Natal?

que é Natal, afi nal?
É a festa do nasci-

mento de Jesus. Jesus, 
que segundo Mateus e 
Lucas nasceu em uma 
simples estrebaria, “e 
ela deu à luz o seu pri-
mogênito. Envolveu-o 
em panos e o colocou 
numa manjedoura, por-
que não havia lugar 

para eles na hospeda-
ria”. 

Ceia farta, presen-
tes, panetones, raba-
nada, peru e pernil, 
enfeites na janela? O 
Natal não precisa ser 
comemorado no dia 
25 de dezembro, esta 
não é a data que Jesus 
nasceu e nem importa 

que dia do ano foi, que 
mês, o que realmente 
importa, é que Jesus 
esteja com você todos 
os dias do ano e todos 
os 365 dias, você possa 
se lembrar Dele como 
o seu salvador, a sua 
inspiração, o seu guia. 

Que o aniversariante, 
Jesus Cristo, nasça to-

dos os dias no seu lar, 
na sua vida, na sua fa-
mília. Que a paz, que os 
ensinamentos te guiem 
e que os 365 dias você 
possa ser amor, ser 
justo, ser humilde, ser 
solidário, ser honesto, 
ser íntegro, ser imagem 
e semelhança do fi lho 
de Deus. Feliz Natal!
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Dep. Bruno Lamas, Adilson Avelina 
(esposo), a própria, Dona Vera Lúcia 

(mãe), Marcia Lamas(Vice-pref. - 
Serra), Dep. Janete de Sá(PMN) e 

Marcos do Val (senador eleito-PPS)

Jacqueline Moraes agora e 
CIDADÃ ESPÍRITO-SANTENSE 

A sessão solene 
para a entrega de 
Títulos de Cidadão 
Espírito-Santense e da 
Comenda da Ordem 
do Mérito Domingos 
Martins – a mais alta 
condecoração da Casa 
-, homenageou pes-
soas de vários seg-
mentos que ajudam 
no desenvolvimento 
do Estado. Entre os 
contemplados, estão 
a vice-governadora, 
produtores rurais, em-
presários, industriais, 
profissionais liberais, 
acadêmicos, servido-
res públicos, artistas 
e ativistas de causas 
sociais.

A vice-governado-
ra eleita, Jacqueline 
Moraes recebeu das 
mãos do deputado 
Bruno Lamas – PSB, 
o Título de Cidadã 
Espírito-Santense por 
ter marcado a sua 
trajetória no estado e 
sendo fi lha do Rio de 
Janeiro, acaba de ser 
eleita primeira mulher 
para vice-governadora 
do estado.

Em entrevista ao 
Espírito Santo Notícias 
Jacqueline disse estar 
orgulhosa do Espírito 
Santo, terra que deu 
a ela e aos pais opor-
tunidade de trabalho. 

bairro Flexal II. Aqui ti-
vemos a oportunidade 
de estudar e crescer, 
agora eu tive a opor-
tunidade de receber 
o Título de Cidadã 
Espírito-Santense, ofi -
cializa todo o carinho 
que eu tenho pelas 
terras capixabas. Uma 
terra e o povo capixaba 
que me deu tantas 
oportunidades na vida, 
inclusive de ser a pri-
meira mulher negra a 
ser consagrada como 
vice-governadora neste 
estado, é uma honra 
para minha família que 
está no Rio de Janeiro”, 
salientou Jacqueline.

Jacqueline que tem 
uma família grande 

Por Luciana Maximo

Com o Plenário Dirceu Cardoso lotado e a presença de 22 deputados estaduais, 
além de autoridades dos outros poderes, a Assembleia Legislativa realizou 
na noite de segunda-feira (18) uma de suas cerimônias mais prestigiadas e 

homenageou a vice-governadora, Jacqueline Moraes

minha mãe, trouxeram 
eu, minha irmã e meu 
irmão que também aju-
damos eles a trabalhar. 
Chegamos aqui em 
um momento muito 
próspero, em 1986”.

Contou Jacqueline 
que até conseguirem 
comprar a casa onde 
a mãe reside até hoje 
moraram muitos anos 
de aluguel. “Moramos 
muito tempo de alu-
guel, mas aqui conse-
guimos conquistar a 
casa própria, depois 
de 10 anos viemos 
para Cariacica onde 
conseguimos comprar 
um imóvel e se livrar do 
aluguel, onde minha 
mãe mora até hoje, no 

“Recebi este título com 
forte emoção, porque 
ele representa muito 
pra mim. Representa 
alguém que já capi-
xaba de coração, de 
alma, que foi acolhida 
aos 12 anos por este 
povo maravilhoso. Foi 
em terras capixaba 
que a minha família 
teve oportunidade 
de trabalho, dignida-
de, de vida. Quando 
viemos para cá, nós 
viemos fugindo real-
mente da pobreza que 
estava imperando na 
Baixada Fluminense, 
no RJ onde eu nasci, 
em Duque de Caxias. 
Meu pai era vendedor 
ambulante junto com a 

ainda no Rio frisou que 
é uma honra para ela 
ser consagrada cida-
dã Espírito-Santense, 
uma terra que ela já 
tem no coração. “O 
Espírito Santo virou a 
minha terra natal de 
coração já há muitos 
anos, por causa das 
oportunidades que 
nós tivemos nesta 
terra. Receber este 
título neste momento 
é realizar aquilo que já 
estava no coração. Eu 
agradeço ao deputado 
Bruno Lamas que teve 
esta sensibilidade. 
Recebi este título jun-
tamente com a Márcia 
Lamas, com a minha 
mãe, Vera Lúcia, com 

meu esposo, Adilson 
Avelina e minha famí-
lia toda assistindo de 
casa. Foi uma emoção 
muito grande, na hora 
que eu peguei o título 
me deu uma vontade 
chorar, passou um fi l-
me de quando estáva-
mos chegando aqui, 
quase sem nenhuma 
oportunidade, mas 
com muita esperan-
ça de ter uma vida 
melhor. Hoje estou 
muito honrada com 
este título e agradeço 
de coração”.

No dia 19 Jacqueline 
recebeu a diplomação 
de vice-governadora 
do Estado do Espírito 
Santo.

Itapemirim Conectado, 
INTERNET PARA TODOS GRATUITA

O Depar tamento 
Geral da Tecnologia da 
Informação da Prefeitura 
de Itapemirim desenvol-
veu dois super projetos 
que tem o objetivo de 
facilitar a vida do itapemi-
rinense e de todos aqueles 
que buscam serviços pú-
blicos no município online. 
Um deles é o Itapemirim 
Conectado, internet gra-
tuita 24 horas por dia, o 
outro e o processo seletivo 
online.  

Segundo Júlio César 
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Júlio Cesar desenvolveu 
os projetos Itapemirim 

Conectado e o Processo 
Seletivo Online

Itapemirim Conectado, 
INTERNET PARA TODOS GRATUITA

O Depar tamento 
Geral da Tecnologia da 
Informação da Prefeitura 
de Itapemirim desenvol-
veu dois super projetos 
que tem o objetivo de 
facilitar a vida do itapemi-
rinense e de todos aqueles 
que buscam serviços pú-
blicos no município online. 
Um deles é o Itapemirim 
Conectado, internet gra-
tuita 24 horas por dia, o 
outro e o processo seletivo 
online.  

Segundo Júlio César Prefeitura está prestando 
através do site”, salientou 
Júlio.

O prefeito Thiago 
Peçanha quer que o proje-
to Itapemirim Conectado, 
chegue a todos os bairros 
de Itapemirim, e solicitou 
que a STI não medisse 
esforços para que todas 
as comunidades te-
nham acesso ao Projeto 
Itapemirim Conectado.

Processo Seletivo  
O segundo projeto é o 

processo seletivo online 
para pôr fi m as imensas 
filas que se formavam 
quando eram abertas ins-
crições para designação 
temporária, ou qualquer 
outro processo seletivo, 
bem como concurso pú-
blico, a exemplo do ano 
passado. “Itapemirim 
ano passado foi notícia 
negativa na mídia, pelo 
fato de que o processo 
seletivo acabou trazen-
do um transtorno muito 
grande aos participantes, 
diante do que aconteceu, 
trabalhamos aqui, eu a 

Por Luciana Maximo
fi nal de dezembro serão 
mais sete pontos. Nestes 
26 pontos já instalados 
em toda a orla, incluindo 
Itaipava e Itaoca e tam-
bém, a sede, e, mais 16 
praças. 

No segundo momento 
do projeto, mais 30 bair-
ros serão contemplados, 
incluindo grande parte 
do interior do Itapemirim. 
“Esta foi uma exigência 
do prefeito dando este 
enfoque aos bairros e 
comunidades do interior 
de forma a facilitar as 
pessoas terem acesso à 
internet, a informação, 
acesso aos serviços que a 

Silva Alvarenga, idealiza-
dor dos projetos e sub-
secretário de Tecnologia 
da Informação o prefeito 
Thiago Peçanha solici-
tou que desenvolvessem 
dois projetos na área de 
tecnologia para implantar 
em Itapemirim que, sem 
dúvida, serão ferramentas 
essenciais ao cidadão. 

O  p r i m e i ro  é  o 
“Itapemirim Conectado”, 
uma ferramenta de co-
municação que utiliza an-
tenas de transmissão de 
internet, através do Wi-fi  
para propagar o sinal de 
internet gratuitamente em 
26 pontos atualmente. No frente do plano diretor de 

informática da prefeitura 
e criamos um projeto para 
estabelecer neste ano um 
processo seletivo online. 
Já tivemos totalizando 
parte do processo sele-
tivo da educação que já 
ocorreu para os efetivos 
e o processo seletivo da 
administração, já tive-
mos mais de cinco mil 
inscritos, todos através 
da internet, sem ter tido 
nenhum tipo de proble-
ma, sem nenhum tipo de 
instabilidade com o site, 
24 horas por dia, sete 
dias por semana, o site 
está disponível para que 
o cidadão possa fazer a 
inscrição de acordo com 
os editais, os dias demar-
cados e tudo mais”, frisou.  

Aplicativo
Adiantou Júlio que es-

tabelecendo uma relação 
direta com a parte das 
praças digitais do projeto 
Itapemirim Conectado 
vários serviços serão in-
cluídos num aplicativo 
móvel para os celulares 
android e celulares IOS, 
que são os Iphones es-
tarão sendo implantados 
como: serviços de infor-
mação ao cidadão, servi-
ços voltados ao turismo, 
serviços voltados para a 
área da saúde e serviços 
voltados inclusive para a 
gestão municipal, onde o 
cidadão vai no momento 
oportuno, inclusive poder 
participar de forma mais 

direta do orçamento parti-
cipativo anual, não só nas 
reuniões, mas também 
através de um (APP) uma 
parte do aplicativo onde 
ele vai dizer se ele concor-
da ou não, ou ele indica 
que tal serviço para que 
seja realizado no bairro 
dele.  “Essa ferramenta 
será o próximo passo a 
ser implantado a partir de 
janeiro. Primeiro estamos 
criando toda a estrutura, 
50% já está pronta em 
funcionamento, visando 
inclusive o verão que é o 
Itapemirim Conectado as 
praias, as praças”, disse. 

A volta as praças
Para o prefeito Thiago 

Peçanha, a praça sempre 
foi o ponto de encontro 
das famílias, das pessoas, 
dos apaixonados, mas o 
hábito de frequentar foi 
diminuindo com o passar 
dos tempos. Agora, com 
o Itapemirim Conectado 
a ideia é trazer de vol-
ta o morador as praças. 
Antigamente os mais ve-
lhos gostavam de contar 
causos e jogar biscas, 
agora a ideia é trazer os 
jovens, os cidadãos a se 
aproximar desse ambien-
te, que a partir de agora 
pode ser um ambiente de 
Cyber Cultura, onde ele 
vai poder ter ali, não só o 
contato físico com outras 
pessoas, mas também 
o contato com o mundo 
exterior através da internet 
fornecida pela Prefeitura. 

Marcos Kito



JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
01/12 A 31/12  DE  201806 » POLÍTICA

Luciana Maximo

O prefeito 
d Anchieta 

almoçou com 
os jornalistas 

e fez um breve 
balanço da 

gestão

ANCHIETA PRONTA 
para novos investimentos

O  p r e fe i to  d e 
Anchieta Fabrício 
Petri almoçou com 
jornalistas em Iriri, 
no Restaurante Maré 
Alta, dia 13, e fez 
um breve balanço 
dos trabalhos reali-
zados nos dois anos 
de gestão. Lembrou 
que segundo ano está 
se encerrando, mas 
ainda tem dois pela 
frente, para realizar 
o que planejou. Feliz 
com os resultados 
Fabrício comentou a 
nota A de Anchieta. 
“Recentemente fomos 
surpreendidos positi-
vamente com bastan-
te alegria, a nota A de 
Anchieta. É mérito de 
todos, todos os envol-
vidos neste resultado. 
É fácil, não, para che-
gar a este ponto foi 
preciso um caminho 
difícil com momentos 
de descontentações, 
de críticas, matamos a 
bola no peito e demos 
conta do recado, do 
resultado, como mui-
tos vão aparecer em 
breve”, salientou Petri.

De acordo com o 
prefeito, em breve ou-
tros resultados positi-
vos vão surpreender o 
município de Anchieta. 
“Nós vamos conseguir 
alcançar resultados e 
além, do terceiro ano 
ser de muitas reali-

dívidas herdadas da 
gestão anterior foram 
pagas ou negociadas. 
O município está com 
o nome limpo e com 
credibilidade junto aos 
fornecedores e a po-
pulação.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Finanças, para isso 
acontecer algumas 
medidas precisaram 
ser tomadas.

A prefeitura tam-
bém lançou um pro-
grama de aposen-
tadoria incentivada. 
Só com essa ação a 
economia anual aos 
cofres públicos será 
de mais de R$ 3 mi-
lhões.

Conforme o prefeito 
Fabrício Petri, o ano de 
2019 promete ser de 
muitas obras. Algumas 
delas já em execução, 
como o muro para con-
tenção do avanço da 

Por Luciana Maximo 

Prefeito de Anchieta almoça com jornalistas, afi rma que a casa está arrumada para 
receber novos investimentos

do Estado. Nós ultra-
passamos R$15 mi-
lhões de emendas em 
maquinários, vão che-
gar três ambulâncias, 
spim para transporte 
sanitário, equipamen-
tos, datashows, com-
putadores, mobilha, 
vários outros que vi-
rão para o munício. 
Semana que vem va-
mos dar ordem de 
serviços a creche de 
Mãe Bá, a Creche de 
Iriri espero dar ordem 
ainda este ano, vamos 
licitar o parque munici-
pal entre outros”.

Investimentos 
novos

Nestes dois anos 
diversos investimen-
tos no município de 
Anchieta, a frota mu-
nicipal está sendo 
substituída ou recupe-
rada, novas máquinas 
foram adquiridas, as 

zações, de obras, de 
ações em diversas 
áreas. O primeiro mo-
mento que tivemos 
com vocês foi daquele 
cenário catastrófico, 
com a queda da arre-
cadação acentuada, 
hoje saiu o índice de-
fi nitivo. Em 2017 tive-
mos uma queda de 7% 
de ICMS, ano que vem 
vamos perder pelo 
menos R$40 milhões 
a menos. Lá atrás 
esperávamos um ce-
nário pior, graças a 
Deus com o esforço 
da administração em 
melhorar a arrecada-
ção, fazer a revisão 
do índice, a perda foi 
melhor, recuperamos 
royalties, recupera-
mos um crédito com 
a Samarco de R$12 
milhões, isso tudo deu 
uma respirada melhor, 
ano que vem  a arreca-
dação deve fechar em 
R$180 milhões, acre-
dito que consigamos 
atravessar 2019, que 
será o primeiro ano de 
fato sem a Samarco, 
mas nós vamos con-
seguir também. Nós 
traçamos algumas 
obras. No início do 
mandato nosso foco 
era regularizar a situa-
ção fi scal, recuperar a 
credibilidade, resolver 
as pendências com 
certidões negativas, 
isso foi crucial para 
conseguirmos receber 
emendas estaduais, 
federais, assinar con-
vênio com o governo 

maré, na Ponta dos 
Castelhanos; a refor-
ma da escola Zuleika 
Flores da Purifi cação, 
em Jabaquara. Em 
Mãe-Bá a campo de 
futebol está sendo 
recuperado e a creche 
da comunidade tam-
bém em breve será 
concluída.

N o  V a l e  d o 
Corindiba já foi instala-
da a torre de telefonia 
móvel. Nas estradas 
de Dois Irmãos foi 
aplicado o Revsol, fa-
cilitando a vida dos 
moradores da região.

Escola
Já em Iriri será cons-

truída a escola Tom e 
Jerry, desejo dos mora-
dores da comunidade. 
Na sede, Castelhanos 
e Iriri, foi iniciada a revi-
talização da sinalização 
viária.

A iluminação em 

vários pontos da ci-
dade foi recuperada e 
melhorada. Um bom 
trecho da avenida 
Rauta recebeu um 
novo capeamento as-
fáltico. O acesso às 
Ruínas Jesuíticas está 
recebendo melhorias 
e em janeiro deve ser 
concluída.

O prefeito Fabrício 
Petri está otimista com 
as obras e projetos em 
execução e acredita 
que para o próximo 
ano, mesmo em meio 
à crise fi nanceira, irá 
conseguir realizar mui-
tos investimentos no 
município. “Estamos 
t rabalhando com 
muito empenho e pla-
nejamento. Anchieta 
continuará sendo um 
bom lugar para inves-
tir, para trabalhar e 
principalmente um 
bom lugar para viver”, 
disse Petri.

A Lei proposta pela de-
putada Luzia Toledo (MDB) 
que proíbe a utilização de 
canudinhos de plástico em 
todo território do Espírito 
Santo foi publicada no 
Diário Ofi cial do Estado, no 
dia 05 de dezembro deste 
ano e já está em vigor. 
Mas, os comerciantes do 
litoral sul ainda não con-
seguiram se adequar. Eles 
dizem que não conhecem 
a lei, que pouco se divulgou 
sobre a mesma, alguns 
não tem nem ideia do 
valor da multa, caso não 
se adequem. O texto da 
lei aprovada prevê a quem 
infringir a norma terá que 
pagar multa de R$ 3,6 mil 
a R$ 16,3 mil.

A partir de agora, os 
estabelecimentos do 
Espírito Santo só poderão 
comercializar e dar aos 
clientes canudos descar-
táveis feitos com material 
biodegradável. 

Entretanto, há quem 
esteja antenado, mesmo 
antes de virar lei, é o que 
disse a empresária Isabela 
Bassul, proprietária de 
uma grande loja de em-
balagens em Piúma. Ela 
disse que, tão logo a lei 
foi sancionada em outros 
estados, comprou uma boa 
quantidade de canudinhos 
biodegradáveis, e, na corri-
da pelo material, a loja dela 
acabou com o estoque 
rapidamente. “Nós com-
pramos os biodegradáveis 
há algum tempo, assim 
que a lei foi sancionada 
em outros estados e antes 
que se falava em proibição 
aqui no ES. Nesta semana 
acabou todo o estoque, 
mas já pedimos e já está 
a caminho”, disse.

Isabela disse que o 
preço é semelhante ao 
canudinho de plástico, não 
altera tanto, pacote com 
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vários pontos da ci-
dade foi recuperada e 
melhorada. Um bom 
trecho da avenida 
Rauta recebeu um 
novo capeamento as-
fáltico. O acesso às 
Ruínas Jesuíticas está 
recebendo melhorias 
e em janeiro deve ser 
concluída.

O prefeito Fabrício 
Petri está otimista com 
as obras e projetos em 
execução e acredita 
que para o próximo 
ano, mesmo em meio 
à crise fi nanceira, irá 
conseguir realizar mui-
tos investimentos no 
município. “Estamos 
t rabalhando com 
muito empenho e pla-
nejamento. Anchieta 
continuará sendo um 
bom lugar para inves-
tir, para trabalhar e 
principalmente um 
bom lugar para viver”, 
disse Petri.

Jorgiane Taylor

Jorgiane 
Taylor aderiu 

ao canudinho 
antes dele 

se tornar lei 
no ES

Bruna disse que 
a Mais Padaria 

logo que a lei 
foi sancionada 

comprou os 
biodegradáveis

CANUDO BIODEGRADÁVEL 
em falta no mercado 

A Lei proposta pela de-
putada Luzia Toledo (MDB) 
que proíbe a utilização de 
canudinhos de plástico em 
todo território do Espírito 
Santo foi publicada no 
Diário Ofi cial do Estado, no 
dia 05 de dezembro deste 
ano e já está em vigor. 
Mas, os comerciantes do 
litoral sul ainda não con-
seguiram se adequar. Eles 
dizem que não conhecem 
a lei, que pouco se divulgou 
sobre a mesma, alguns 
não tem nem ideia do 
valor da multa, caso não 
se adequem. O texto da 
lei aprovada prevê a quem 
infringir a norma terá que 
pagar multa de R$ 3,6 mil 
a R$ 16,3 mil.

A partir de agora, os 
estabelecimentos do 
Espírito Santo só poderão 
comercializar e dar aos 
clientes canudos descar-
táveis feitos com material 
biodegradável. 

Entretanto, há quem 
esteja antenado, mesmo 
antes de virar lei, é o que 
disse a empresária Isabela 
Bassul, proprietária de 
uma grande loja de em-
balagens em Piúma. Ela 
disse que, tão logo a lei 
foi sancionada em outros 
estados, comprou uma boa 
quantidade de canudinhos 
biodegradáveis, e, na corri-
da pelo material, a loja dela 
acabou com o estoque 
rapidamente. “Nós com-
pramos os biodegradáveis 
há algum tempo, assim 
que a lei foi sancionada 
em outros estados e antes 
que se falava em proibição 
aqui no ES. Nesta semana 
acabou todo o estoque, 
mas já pedimos e já está 
a caminho”, disse.

Isabela disse que o 
preço é semelhante ao 
canudinho de plástico, não 
altera tanto, pacote com 

Por Luciana Maximo

É lei, mas não tem a venda nos estabelecimentos que revendem 
embalagens no litoral, o canudinho biodegradável

comprar. Você trabalha o 
tema preservação do meio 
ambiente na sala de aula, 
então precisa colocar em 
prática’, assegurou. 

Outro estabelecimento 
que saiu na frente em 
Piúma foi a Mais Padaria, 
Bruna Cristina Vieira disse 
que, assim que foi sancio-
nada lei no ES, o estabe-
lecimento já se adequou. 
“Desde que assistimos 
a Reportagem na ES TV, 
cumprimos com a nossa 
obrigação de comercian-
te. Realmente está muito 
difícil de ser encontrado 
esses canudinhos”, frisou 
Bruna, que assegurou ser 
importante a utilização do 
canudo para preservação 
do meio ambiente.

500 canudos R$12,90.
Quem está também 

super antenada é a quios-
queira Jorgiane Taylor, que 
também é professora da 
rede municipal. Ela disse 
que começou a utilizar os 
canudos biodegradáveis 
em outubro. O que a mo-
tivou foi o projeto “Cidade 
Limpa”, idealizado pela 
Secretaria de Educação 
nas Escolas de Piúma. “Os 
alunos foram a praia fazer 
a limpeza e observamos 
a quantidade de canudo 
encontrado, outro motivo 
são as tartarugas aqui da 
Praia do Pau Grande. Eu 
observava a discussão na 
mídia em outros estados. 
Nem imaginava que ia se 
tornar lei aqui, comecei a 

“Estamos cientes da lei no 
ES, a gente tenta se adequar da 
melhor maneira possível, mas está 
difícil encontrar na região e com 
os fornecedores. A gente tenta se 
adequar, mas eles também têm 
de se adequar. As empresas das 
quais fazemos compras para nos-
so estabelecimento não têm para 
oferecer. Fica difícil, sabemos que 
é para o bem do meio ambiente”, 
ressaltou Felipe Peluche.

Em dois supermercados da 

cidade não foi localizado o ca-
nudo biodegradável na seção de 
embalagens. “Aqui não estamos 
tendo, porque não está tendo 
ninguém para vender pra gente, 
toda distribuidora que chega aqui 
que vende embalagem, ninguém 
ainda ofereceu este tipo de pro-
duto pra gente. Eu sei que temos 
de ter ele, mas ainda não temos 
de quem comprar”, criticou o co-
merciante Amós José da Silva, do 
Supermercado Campeão.   

FALTA NO MERCADO

 “Os modelos tradicionais de 
canudinhos descartáveis utili-
zados comumente no mercado 
consumidor são confeccionados 
com plástico comum, [que demo-
ram em média 100 anos para se 
degradar no meio ambiente. O 

material] nunca se decompõe, 
ele se quebra em micropartícu-
las que poluem o lençol freático 
ou viram uma sopa plástica, 
desequilibrando toda a cadeia 
alimentar”, explica a putada 
Luzia Toledo.

100 ANOS

O chefe da fiscalização da 
Prefeitura, Fabricio Taylor infor-
mou ao jornal que quem fará 
a fiscalização do canudinho 
biodegradável será a Vigilância 
Sanitária. Em tempo, disse que 

estará orientando os ambulantes 
que estão indo buscar o alvará 
para que utilizem o canudinho 
biodegradável, até porque, os de 
plásticos são geralmente usados 
e jogados na rua. 

FISCALIZAÇÃO

Luciana Maximo

A Gabriela 
Festas comprou 

o canudinho 
biodegradável antes 

da lei, mas acabou 
devido a procura

Luciana Maximo
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Assessoria de Comunicação PMP

Paulo Hartung 
assina convênio 
para construção 

do muro de 
contenção da 
orla de Piúma

ATÉ QUE ENFIM! Convênio assinado para a orla de Piúma

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Saneamento, Habitação 
e Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb) assi-
nou, no início da tarde 
desta quarta-feira (19), 
os convênios para re-
cuperação das orlas 
de Piúma e Anchieta. 
O total  dos custos 
dessas ações será de 
R$ 11.114.175,70. 
P a r a  P i ú m a , 
R$4.619.334,90 e 
Anchieta 6.494.840,80.

De acordo com o pre-
sidente da Associação 
de Moradores do bairro 
Jardim Maily, em Piúma, 
Carlos Alberto Delaroli 
tudo começou em abril 
de 2018, quando mo-
radores, empresários, 
donas de casa, comer-
ciantes, representantes 
da sociedade civil se 
reuniram para buscar 
soluções para o proble-
ma da erosão orla que 
estava avançando como 
no calçadão e chegou a 
derrubar parte da pista, 
na Avenida Beira Mar. 

Carlos Alberto contou 
que, se não fosse a inter-
ferência da Associação 

também recurso para 
revitalização da Praça 
Dona Carmem no valor 
de R$700 mil e anun-
ciou nesta mesma oca-
sião, na residência ofi -
cial R$ 35 milhões que 
estaria no orçamento 
do estado no ano que 
vem. Viemos com muita 
euforia e esperança, 
mas esbarramos na ine-
fi ciência e inexperiência 
da equipe técnica da 
prefeitura para o tipo 
de projeto, foi atrasado, 
faltou gestão, comando, 
gerenciamento e acaba-
mos assumindo isso, a 

Da Redação

O prometido convênio para construção da obra do muro de contenção da maré em Piúma foi assinado com a presença do governador Paulo Hartung e do 
secretário da Sedurb, Marcelo de Oliveira, foi realizada no Palácio Anchieta

a Associação promoveu 
outras reuniões, inclusi-
ve com o Departamento 
de Estrada e Rodagens 
– DER, mostrando as di-
fi culdades e afi rmando 
que se tratava de uma 
obra complicada, en-
volvendo o movimento 
de maré. Carlos Alberto 
frisou que foi garantido 
a Associação que em 
setembro, o governo 
faria uma licitação para 
contratar um projeto 
de engordamento. “Foi 
feito, mas em relação 
ao muro nada. Fizemos 
várias reuniões com 
a Assistência Social 
cobrando soluções e 
iniciativas e nada avan-
çava concretamente, 
foi quando o deputado 
Marcelo Santos nos pro-
curou. Marcamos uma 
reunião na Pousada 
Poloninis e lá ele pro-
meteu com autorização 
do Governo do Estado 
que teria R$ 5 milhões 
disponíveis para fazer 
a obra, a partir dali, 
nós formamos uma co-
missão, fomos até o 
governador, através de 
Marcelo Santos e lá o 
governador garantiu que 
o recurso sairia, desde 
que fosse apresentado 
um projeto, feito pela 
prefeitura. Ganhamos 

em cobrar e ficar em 
cima, o convênio não 
seria assinado. Faltou 
gestão, gerenciamento, 
pulso fi rme, mas enfi m, 
nesta quarta, 19, as 
11h30 ele pode parti-
cipar desse momento 
importantíssimo para 
Piúma, a assinatura da 
ordem de serviços para 
a construção do muro 
de contenção da maré.

Os próximos pas-
s o s  é  i n fo r m a r  a 
Superintendência 
Patrimonial da União 
– SPU, dar andamento 
a licitação, publicar o 
edital, assinar a ordem 
de serviço e começar 
a obra.

“Convocamos o pre-
feito e sua equipe para 
apresentar solução e 
ele falou da difi culdade 
da prefeitura de fazer 
uma obra com esta di-
mensão, dizendo que 
não havia recurso para 
resolver o problema, 
e que haviam três so-
luções: uma era fazer 
a obra com recursos 
do estado, a segundo 
seria, o empréstimo e a 
terceira opção, com os 
parcos recursos que a 
prefeitura tinha pelo me-
nos para fazer o muro e 
mais nada’, explicou.

Após esse encontro, 

coordenação, nos torna-
mos interlocutores entre 
a Sedurb e a Prefeitura”, 
ressaltou Delaroli.

REUNIÕES 
Várias reuniões fo-

ram feitas na Secretaria 
de Desenvolvimento 
Urbano com os técni-
cos e com o secretário 
Marcelo de Oliveira, 
inclusive o prefeito de 
Piúma foi convocado 
para participar. “Por 
muito pouco nós não 
perdemos os recursos, 
na semana passada 
é que o projeto ficou 

pronto para a assinatura 
do convênio, depois de 
muitas e muitas corre-
ções. Na quarta-feira dia 
12, a equipe de Piúma 
foi a Sedurb para fazer 
os acertos, fi camos lá de 
8h00 até as 20h00 para 
fazer os acertos e salvar 
o projeto. Se não fosse a 
gente, abaixo de Deus, 
não conseguiríamos a 
assinatura do convênio, 
isso dito pelo próprio 
Marcelo, secretário 
de Desenvolvimento 
Urbano, a Drª Luiz e Drº 
Lucas. O que eu quero 
dizer, é: a sociedade civil 
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A Prefeitura de Piúma iniciou através da 
Secretaria de Obras uma obra paliativa emer-
gencial, na orla da praia, no trecho mais atingido 
pela maré que acabou comprometendo a pista. 
Homens e máquinas trabalham sem cessar para 
conseguir dar uma segurança maior aos turistas 
e transeuntes que estão para chegar para curtir a 
alta temporada no balneário mais badalado do Sul 
do Espírito Santo. “Está sendo feita uma limpeza 
com a retirada, inclusive, de pedras no trecho mais 
atingido pela erosão costeira marinha para que 
assim, seja colocado os big bags, que são sacos 
de mais de 1 metro de altura por 90cm de largura 
preenchidos com areia, lembrando que, a areia 
utilizada nesse processo, não gerou gastos para 
a municipalidade. Está sendo usado o material 

da própria praia”, informou o secretário de obras 
André Layber.

Em Anchieta, será feita a reurbanização da orla 
da Praia dos Castelhanos, compreendendo uma 
área de 21.238,13m² e extensão de 735 metros. 
A reurbanização terá calçadão pavimentado com 
placa de concreto colorido, ciclovia ao longo de 
toda orla, e quiosques situados em toda a sua 
extensão, permitindo aos frequentadores espaço 
para caminhadas, ciclovia, lazer e prática esportiva. 
O custo dessas ações em Anchieta será de R$ 
6.494.840,80. “Arrumamos a casa e estamos 
com as contas equilibras mesmo com a crise que 
estamos atravessando. Recentemente o Tesouro 
Nacional nos deu nota ‘A’ pelo equilíbrio fi nanceiro. 
Tudo isso é refl exo de comprometimento. Aproveito 
para agradecer ao governador que tanto vem 
ajudando o nosso município e essa obra será de 
grande importância para o povo de Anchieta e 
turistas que frequentam o local”, disse.

Com a assinatura do convênio a Prefeitura de 
Anchieta irá receber recurso de cerca de R$ 6 
milhões, com isso, poderá realizar um processo 
licitatório para contratar uma empresa especiali-
zada para executar as obras de reurbanização da 
Praia de Castelhanos. 

PALIATIVO

ORLA DE CASTELHANOS SERÁ REURBANIZADA

Assessoria de Comunicação PMP

Fabricio 
agradeceu ao 
governador o 

apoio a Anchieta 
e disse está com 

a casa arrumada  

ATÉ QUE ENFIM! Convênio assinado para a orla de Piúma
O prometido convênio para construção da obra do muro de contenção da maré em Piúma foi assinado com a presença do governador Paulo Hartung e do 

secretário da Sedurb, Marcelo de Oliveira, foi realizada no Palácio Anchieta

é quem conquistou o 
recurso, pela dedicação, 
acompanhamento, por 
está em cima cobrando 
o prefeito, os técnicos, se 
deixasse, não teríamos 
esse projeto aprovado. 
Hoje, (19/12) às 11h30, 
conseguimos assinar o 
convênio e a partir de 
agora e a licitação, para 
publicação do edital e 
a empresa que ganhar 
executar a obra que 
tanto precisamos para 
o turismo de Piúma”, 
desabafou o presiden-
te da Associação de 
Moradores do Bairro 

Jardim Maily.   
O convênio assi-

nado com o Governo 
do estado garante 
recursos para a cons-
trução de muro de 
contenção e recupe-
ração de calçadas e 
ciclovia na parte mais 
destruída que abran-
ge o Restaurante D’ 
Ângiles a Feira do Sol, 
Avenida Beira-Mar. O 
valor das obras é de 
R$ 4.619.334,90.

De acordo com o 
prefeito Ricardo Costa, 
o convênio assinado é 
para a obra de cons-
trução do muro de con-
tenção. “Assinamos o 
convênio do muro que 
faz previsão de urba-
nização! Terá ciclovia, 
calçada, iluminação, e 
acerto do asfalto. Será 
depositada primeira par-
cela e após comunica-
ção ao SPU, começare-
mos a licitação. Acredito 
que o processo culmine 
com a ordem de serviço 
por volta de abril’, disse 
o prefeito.

A solenidade, que 
aconteceu com a pre-
sença do governador 
Paulo Hartung e do 
secretário da Sedurb, 
Marcelo de Oliveira, foi 
realizada no Palácio 
Anchieta

Luciana Maximo

Assessoria de Comunicação
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“FELIS NATAL!”

Há alguns anos, quando estudava 
a psicanálise nos contos de fadas, a 
professora que lecionava a disciplina 
de Literatura Infantil falou-nos que 
precisávamos nos preocupar, ao 
contar uma história para as crianças, 
se elas iriam se identifi car com o vilão 
da trama, pois, caso isso acontecesse, 
provavelmente, haveria algo de errado 
com esse ser infantil. Assim, na épo-
ca, fi z um teste, li para a minha fi lha 
“Chapeuzinho Vermelho” e no fi nal 
perguntei qual personagem ela mais 
tinha gostado e, para o meu alívio, ela 
não se identifi cou com o Lobo Mau.

Porém, o tempo passou, e na veloci-
dade frenética dessa sociedade líqui-
da, os valores estão completamente 
invertidos, tem muita gente se identifi -

cando com o Lobo Mau e com todas as 
crueldades que ele representa. Essa 
empatia com a crueldade fez com que 
o ser humano fi zesse coisas absurdas, 
como sentar uma barra de ferro em 
um cachorro indefeso e abandonado 
por ele ter cometido o delito de estar 
deixando o espaço de uma grande e 
famosa loja mais feio. O cachorro não 
sobreviveu, mesmo com os cuidados 
que outros seres humanos, ainda não 
corrompidos pela maldade, tiveram 
para com o animal. Interessante notar 
que, mesmo com tanta repercussão 
na mídia, a cada dia, mais um bicha-
no sofre maus-tratos pelas mãos de 
tantos antagonistas que outrora só 
existiam na ficção, mas que agora 
podemos esbarrar neles, na vida real, 

Deu crônica

em qualquer canto.
Há também o fato da meiga menina 

que tem alopecia areata, doença que 
provoca a queda de cabelo, e, para 
evitar olhares curiosos, ela resolveu 
usar perucas, mas que acabavam 
deixando seu couro cabeludo em carne 
viva. Por isso, resolveu aposentá-las e 
teve o total apoio da família, pois todos 
gostam dela do jeito que ela é. Então, 
aceitou-se e fez uma linda tatuagem na 
cabeça. Mas, um belo dia, um senhor 
dirigiu-se a ela como “aquela menina 
careca”, esquecendo-se de que ela 
tem um nome, uma família que a ama, 
que ela é inteligente, muito educada, 
sensível, uma fl or no meio de tantos 
espinhos que brotam cada vez mais 
em nossos jardins. Caro senhor, muita 
gente ainda preza pela tolerância, pelo 
carinho e amor ao próximo. Não custa 
nada perguntar o nome ou se dirigir a 
outrem de uma forma mais carinhosa. 
Ah, também não é feio pedir desculpas!

Como se não bastasse, há ainda 
quem se utiliza das redes sociais 
para debochar de pessoas que não 
tiveram as mesmas oportunidades 
que elas em relação à escolaridade, 
assim como aconteceu com o senhor 
que, na maior boa vontade e um 
espírito natalino aguçado, desenhou 
na grama um “Felis” para desejar 
ao seu semelhante um excelente 
Natal. Infelizmente, mais uma vez, 
as pessoas se trajaram de Lobo Mau 
e ofenderam-no como se a palavra 
em questão fosse mais importante 
que a ação.

Não sei se por aí as pessoas escreve-
rão “feliz”, “felis” ou “felix”, mas seria in-
teressante que os vilões continuassem 
apenas nas histórias fi ctícias para que 
o nosso Natal e o próximo ano fossem 
regados de muito amor por pessoas 
que transbordam bondade, pois assim 
não será necessário chamarmos o 
Caçador já que o Lobo é do bem.

Reprodução da internet



JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
01/12 A 31/12  DE  201812 » GERAL

Mariel, o presidente 
DEPOSTO ANTES DA POSSE

A manobra dos oi-
tos vereadores não 
deu certo, a Eleição da 
Mesa Diretora para o 
biênio 2019-2020, em 
Itapemirim, realizada 
às 10h00 do sábado 
dia 15, caiu por ter-
ra, o juiz acabou com 
a comemoração do 
presidente eleito por 
8X0, deposto antes 
da posse no dia 01, 
Mariel Delfi no Amaro.

O juiz Rafael Murad 
Brumana deferiu  pe-
dido de liminar impe-
trado na justiça pela 
chapa I para suspen-
der os efeitos da ses-
são especial ocorrida 
na Câmara, no dia 
15, depois de cha-
marem um chaveiro 
e adentrarem a Casa 
de Leis desobedecen-
do a portaria 204/18 
publicada no site que 
cancelava a sessão do 
dia 15, uma vez que, 
haviam denúncias de 
nepostismo cruzado 
entre o Executivo e 
Legislativo, o prefei-
to teria negociado 
cargos a parentes de 
vereadores em troca 
de apoio a chapa I, 

divulgação

A Eco Sul faz 
a locação da 
caçamba e o 

recolhimento, em 
seguida processa 
o material e faz a 

destinação � nal

ECO SUL RECICLA 
respeita o meio ambiente 

Nu m a  á r e a  d e 
48400m2, na Fazenda 
Velha, em Itapemirim, 
a Eco Sul Reciclagem 
é pioneira no Sul do 
Estado em distribuição 
de pedra britada e re-
ciclagem de RCD. Uma 
empresa moderna e 
totalmente legalizada 
pelos órgãos ambien-
tais, especializada em 
reciclagem de materiais 
sólido tipo 2, madeira, 
ferro, concreto... Antes 
dela, apenas os bota 
foras usados pelas pre-
feituras, que não é mais 
permitido por lei, os 
órgãos ambientais exi-

assim o meio ambiente 
agradece e a natureza 
segue preservada a 
futuras gerações. 

O objetivo é atuar 
de forma inovadora no 
mercado de constru-
ção e reciclagem civil.  
“Nossos serviços são 
baseados no conceito 
da sustentabilidade, 
reduzindo os impactos 
ambientais e gerando 
benefícios econômicos 
e ambientais”, asse-
gura Carlos Fernando 
Martins Júnior, diretor 
comercial da empresa.

Vale frisar que toda 
a mão de obra é da 
região, a segunda etapa 
da empresa é amplia-
ção de pelo menos mais 
400 mil metros de área, 
a chegada de maqui-
nários de separação 
de materiais e britador 
vão possibilitar que os 
trabalhos de reciclagem 
ganhem mais vasão já 
em janeiro. 

Destacou Fernando 
que a partir do momen-
to que é feito o reco-
lhimento das caçam-
bas, a empresa emite 
uma CTR – Controle de 
Transporte Rodoviário, 
uma via fi ca com o clien-

Por Luciana Maximo 

Restos de concreto, ferro e madeira tem destino certo em Itapemirim, a Eco Sul recolhe, 
recicla e destina corretamente

e faz a destinação fi nal. 
Não é simplesmente 
pegar um entulho de 
construção civil e jogar 
em qualquer terreno, 
é preciso passar por 
um processo de trans-
formação para poste-
riormente ser utilizado, 

gem que sejam descar-
tados esses materiais 
em locais adequados e 
licenciados para que te-
nham destinação fi nal.

A Eco Sul faz a lo-
cação da caçamba e o 
recolhimento, em segui-
da processa o material 

te, outra é entregue 
na Secretaria de Meio 
Ambiente e outra fi ca 
na empresa. Chegando 
ao pátio é feita a sepa-
ração do material e o 
tratamento adequado.    

Maristela Marques 
Cardoso, responsável 
pela parte administra-
tiva e licenciamento 
da Vrisia Ambiental, 
empresa parceira da 
Eco Sul salientou que 
o foco Eco Sul é o re-
colhimento de resíduo 
da construção civil, de 
classe II inerte, exceto 
os não perigosos. “Hoje 
atendemos todo o Sul 
do Estado, lembrando 
que o valor do aluguel 
caçamba está relacio-
nado ao transporte e 
a quilometragem do 
deslocamento do ca-
minhão. Só fazemos a 
destinação do material 
com a empresa que 
tenha licenciamento 
ambiental, porque não 
adiantaria recolhermos 
e passarmos a uma 
empresa que não te-
nha licenciamento para 
recolher este tipo de 
produto”, disse.

No caso das prefei-
turas que ainda utili-
zam bota foras, elas 
precisam se adequar a 
legislação ambiental, 
de preferência fazer 
campanhas educati-
vas orientando a po-
pulação a fazer a des-
tinação correta dos 
resíduos para que os 
mesmos não sejam 
despejados no meio 
ambiente. Algumas 
prefeituras já estão 
com processo de lici-
tação em aberto para 
contratar empresa 

para fazer o recolhi-
mento e a destinação 
correta. “Não cabe mais 
descartar de qualquer 
maneira no meio am-
biente, até mesmo por 
uma questão de sobre-
vivência para as futu-
ras gerações”, pontua 
Maristela. 

Parceria
A Eco Sul atua em 

parceria com a Vrisia 
Ambiental, uma em-
presa de consultoria 
ambiental que presta 
consultaria desde uma 
grande mineradora 
até quem está abrindo 
uma ofi cina mecânica. 
“Nós prestamos todo o 
serviço de consultoria 
ambiental a Eco Sul, 
estamos juntos desde a 
emissão da licença até 
hoje. Fazemos o mo-
nitoramento das con-
dicionantes, porque, a 
gente recebe a licença 
e dentro da licença exis-
tem as condicionan-
tes, são através delas 
que a empresa pode 
funcionar, são alguns 
parâmetros exigidos 
a empresa para que 
ela possa funcionar, 
ofertamos palestras 
para os funcionários, 
fazemos treinamentos, 
tudo voltado para a 
parte ambiental”.  

A empresa tem 
hoje capacidade para 
produzir a demanda 
necessária em escala 
industrial solicitadas 
pelo mercado da cons-
trução civil, pré-molda-
dos e concreteiras. São 
produtos diferenciados 
com granulometrias va-
riadas e com qualidade 
de ponta.
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Marcos Kito

Foi eleito, mas 
não valeu, 

a justiça 
suspendeu os 

efeitos da sessão, 
Mariel não é mais 

o presidente

Mariel, o presidente 
DEPOSTO ANTES DA POSSE

A manobra dos oi-
tos vereadores não 
deu certo, a Eleição da 
Mesa Diretora para o 
biênio 2019-2020, em 
Itapemirim, realizada 
às 10h00 do sábado 
dia 15, caiu por ter-
ra, o juiz acabou com 
a comemoração do 
presidente eleito por 
8X0, deposto antes 
da posse no dia 01, 
Mariel Delfi no Amaro.

O juiz Rafael Murad 
Brumana deferiu  pe-
dido de liminar impe-
trado na justiça pela 
chapa I para suspen-
der os efeitos da ses-
são especial ocorrida 
na Câmara, no dia 
15, depois de cha-
marem um chaveiro 
e adentrarem a Casa 
de Leis desobedecen-
do a portaria 204/18 
publicada no site que 
cancelava a sessão do 
dia 15, uma vez que, 
haviam denúncias de 
nepostismo cruzado 
entre o Executivo e 
Legislativo, o prefei-
to teria negociado 
cargos a parentes de 
vereadores em troca 
de apoio a chapa I, 

da  Redação

Liminar tira das mãos de Mariel Delfi no presidência da Câmara de Itapemirim

Quem assumiu a 
presidência na ses-
são, foi o vereador 
mais velho da casa, 
Vanderlei Louzada 
B ianch i  conforme 
autoriza o regimento 
interno da Câmara. 
A sessão teve início 
com os o i to vere-
adores presentes. 
Os vereadores que 
foram a Câmara re-
solveram não acatar 
o novo edital, com 
o argumento que o 
edital deveria ter sido 

liderada por Mariel 
Delfi no Amaro, Joceir 
Cabral de Melo e João 
Bechara Neto.

Os vereadores que 
foram a Câmara no dia 
15, resolveram não 
acatar o novo edital, 
com o argumento que 
o edital deveria ter 
sido publicado com 24 
horas de antecedên-
cia, e que o pedido de 
cancelamento deveria 
ter passado pelo ple-
nário, coisa que não 
aconteceu.

autoriza o regimento 
interno da Câmara. A 
sessão teve início com 
os oito vereadores 
presentes. 

Sem a presença 
dos três vereadores, 
mas com o número 
suficiente para dar 
prosseguimento aos 
trabalhos, a chapa en-
cabeçada por Mariel 
Delfi no Amaro, rece-

beu os votos dos 8 
vereadores presen-
tes e foi considerado 
vencedor para assu-
mir a presidência da 
Câmara. Entretanto, a 
liminar do juiz Rafael 
Murad suspende os 
efeitos da sessão e 
Mariel não é mais o 
presidente, até que 
se esclareçam as de-
núncias.

publicado com 24 ho-
ras de antecedência, 
e que o pedido de 
cancelamento deve-
ria ter passado pelo 
plenário, coisa que 
não aconteceu.

Quem assumiu a 
presidência na ses-
são, foi o vereador 
mais velho da casa, 
Vanderlei Louzada 
Bianchi  conforme 
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Arquivo 

Em Ubu, 
Derik Ramos 
quebra tudo 

com a sua 
Banda Tomaê 

RÉVEILLON EM ANCHIETA, 
8 shows e queima de fogos

Anchieta como 
sempre sai na frente, 
defi niu a programa-
ção de réveillon e a 
festa da virada vai 
rolar nos balneários 
de Iriri, Castelhanos, 
Ubu, Inhaúma e na 
Praia Central, shows 
e fogos. Os shows 
estão marcados para 
iniciar às 22h30, 
exceto em Iriri, que 
terá apresentação 
de Jhones e Paulinho 
a partir das 20h.

Já a programa-
ção de verão, que 
inclui música ao vivo, 
luaus e atividades 
esportivas e cultu-
rais nas praias será 

Anchieta estará uti-
lizando armas não 
letais. Nas praias 
haverá um número 
maior de agentes da 
guarda em relação 
aos anos anteriores 
e 20 guardas vidas 

Da redação 

A Prefeitura de Anchieta já defi niu a programação do réveillon nos principais balneários

para atender toda 
família.

E neste verão, 
a f im de oferecer 
m a i s  s e g u r a n ç a 
aos moradores e 
turistas, a Guarda 
Civil Municipal de 

a inda  d ivu lgada. 
Conforme informa-
ções da Secretaria 
de Turismo, a cidade 
já está começando a 
receber turistas e a 
intenção é preparar 
uma programação 

irão fazer a seguran-
ça dos banhistas.

Quanto a limpeza, 
novas l ixeiras se-
rão instaladas nas 
praias e outros pon-
tos de grande movi-
mentação. Equipes 
irão realizar a limpe-
za das praias todos 
os dias. Ainda serão 
instalados pontos 
para coleta de lixo 
reciclável e tampi-
nhas plástica, do 
projeto Pet-Dog.

Na Praia Central, 
às 22h, show com 
Prateado Elétrico, 
às 00h a famosa 
queima de fogos e 
em seguida Cadillac 
de Luxo, sobre ao 
palco.

No balneário de 
U b u ,  à s  2 2 h 3 0 , 

Derik Ramos que-
bra tudo com a sua 
Banda Tomaê e faz 
a contagem regres-
siva para a queima 
de fogos. Enquanto 
rola na sede Tomaê, 
em Castelhanos, no 
mesmo bate horário, 
Banda Tropical Brasil 
e queima de fogos às 
00h00. Em Inhaúma 
às 2h30, Luiz show 
e às 00h queima de 
fogos.

Já em Iriri a festa 
vai rolar com três 
shows: 20h- Jhones 
e  P a u l i n h o  c o m 
participação de Bia 
Seixas, 22h é a vez 
da Banda Mundo e 
CIA, 00h00, queima 
de fogos e 00h10, 
show com Henrique 
Cabral e banda.
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Arquivo

A nutricionista 
amplia os 

trabalhos e 
idealiza o Espaço 

Todo Ser

ESPAÇO TODO SER. Você em Equilíbrio 

É possível fi carmos 
frustrados e até doen-
tes por causa dos nos-
sos comportamentos 
e das relações com as 
pessoas e ambientes, 
que, por vezes não 
podemos ou conse-
guimos controlar. Que 
bom seria ter tranqui-
lidade para de fato, 
se sentir confortável 
com a sua verdade 
e mudar os padrões 
indesejáveis.  

Na visão integral, o 
Ser é entendido como 
um todo, e as doenças, 
padrões e sofrimento 
são vistos como frutos 
de um desequilíbrio 
do indivíduo, que se 
manifesta no corpo 
e na vida prática. Os 

gar a energia da melhor 
maneira possível, pro-
movendo a melhora da 
saúde física, mental e 

Da Redação 

Espaço Todo Ser, idealizado pela nutricionista Katiuscia Dias é 
muito mais que um consultório que vende terapias

cia sobre as escolhas 
que fazemos e sobre 
nossos talentos, para 
que possamos empre-

processos terapêuti-
cos podem auxiliar a 
desfazer bloqueios, 
trazer mais consciên-

emocional. 
De acordo com a 

nutricionista Katiúscia 
Dias, o Espaço Todo 
Ser reúne diversas 
terapias: acompanha-
mento nutricional, 
programas de desen-
volvimento pessoal, 
meditação, terapias 
corporais (Yoga Dance, 
Pa Tuan Chin), mas-
sagens terapêuticas 
(relaxante, aromática, 
refl exologia podal, ven-
tosas, drenagem, Tui 
Na, Zen Shiatsu, bam-
bu, pedras quentes), 
aromaterapia (perfume 
terapêutico), acupuntu-
ra, terapias energéti-
cas e fenomenológi-
cas (Reiki, Barras de 
Access, TethaHealing, 
Constelação Familiar, 
Cromoterapia, 
Cristaloterapia), 
Estética Terapêutica 

(argila, drenomode-
ladora, cosmetologia 
natural), encontros de 
empoderamento femi-
nino. 

O Espaço Todo 
Ser fi ca localizado no 
Centro, em frente ao 
Boticário, vale a pena 
conhecer e marcar um 
horário.

Idealizadora 
Katiúscia Dias
Nutricionista, 

Pós Graduada em 
Nutrição Funcional, 
Pós Graduanda em 
Psicologia Analítica 
Junguiana, Master 
P r a c t i t i o n e r  e m 
Programação Neuro-
linguística, Coach & 
Mentor em Inteligência 
Emocional e Saúde, 
Terapeuta em Práticas 
Corporais, Naturais e 
Energéticas.


