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Processo Seleti vo para 
contratação de DT’s 
parado na Câmara depois 
de questi onamentos de 
vereadores ao Ministério 
Público - MP poderá 
comprometer o início do 
ano leti vo nas creches 
de Presidente Kennedy. 
Faltam pelo menos 
150 profi ssionais entre 
cuidadores para alunos 
especiais, com defi ciência 
mental e fí sica e auxiliar 
de creche. As aulas vão 
começar e a integridade 
das crianças estará 
em risco.

Kennedy: início das 
aulas comprometido

NAIARA 
AZEVEDO 

sexta-feira, 1º 
em Itaipava

ITAPEMIRIM:

CADERNO ESPECIAL:

PIÚMA:

COM DUAS 
MEDIDAS 
JUDICIAS 
aguarda 
cirurgia

VERÃO: Passeios, azaração 
e oportunidades



JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
15/01 A 15/02  DE  201902 » OPINIÃO

E por falar em Show de Luan Santana convém 
frisar que, o chef Hamilton Martins do Badalado 

Restaurante 235, em Itaipava foi quem preparou o 
jantar do cantor. Na foto ele posa com o prefeito e o 

fenômeno musical.

Milhares de pessoas foram conferir de perto o show 
do cantor Luan Santa em Itaipava, Itapemirim.

 Um showzaço que marca defi nitivamente o verão 
2019 no litoral.

Se você tiver algum fl agrante envie-nos 
espiritosantonoticias@gmail.com
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A segurança no lito-
ral tem proporcionado 
aos turistas, neste verão, 
muito mais tranquilidade. 
Fechando a segunda quin-
zena sem um episódio de 
violência em maior pro-
porção. PM de parabéns!

Os comerciantes que 
ainda não aderiram ao 
canudinho biodegradável 
nas praias ainda não se 
deram conta de que é lei. 
Na Lagoa do Siri muitos 
comercializam caipifruta, 
mas o canudo é de plástico.

SOBE E DESCE

Por mais que a gente 
não queira escrever a Boca 
do Inferno, parece que o 
espírito de Gregório de 
Matos fica assoprando 
no pé do ouvido. Inferno: 
adorei a catacrese!/// 
Câmaras, qual o papel de 
fato das Casas de Leis? 
Um balcão de negócios? 

Uma cópia de Brasília, uma 
putaria generalizada?/// 
Infelizmente, não estou 
vendo outra defi nição para 
certas Casas de Leis. Em 
Itapemirim aprontaram 
o Diabo para eleger o 
novo presidente, que eu 
sinceramente espero que 
não seja semelhante ao 
irmão, um sujeito enrolado 
e mentiroso, além de 
oportunista.////Tininho, 
você vai exonerar a sua 
irmã ou vai desobedecer 
a justiça?///Aí, aí, esse 
negócio de vereador ter 

cota na saúde para exames 
e consultas devia acabar 
em cassação de mandato e 
cadeia, será que só os deles 
têm direito, me dá uma raiva 
isto/// Será que o nobre 
presidente Mariel, vai fechar 
os olhos para as falcatruas 
em Itapemirim em troca 
de vantagens e colocar os 
seus onde deseja, Itapemirim 
tem histórico de péssimas 
gestões/// Jorge Miranda, 
me explica direiti nho por que 
o Marambaia é tão valioso à 
Casa, a ponto de mudar a lei. 
Que coisa, antes exigia-se o 

nível superior para o cargo, 
agora a lei vai desvalorizar 
a função, será que o salário 
será coerente com o grau de 
escolaridade?///Câmaras 
Câmaras, tem presidente 
dando bicadas demais e vai 
acabar entendendo que ser 
fantoche não é um negócio 
bom/// Aliás, deveremos 
em breve mostrar alguns 
números e desenterrar 
uma investigação que 
acabou com a carreira 
políti ca da presidente rosa, 
ta entendendo? Diárias, 
cursos e mais cursos e 
certificados falsos/// É 
gente, quem é o vereador de 
Kennedy que é de Marcão? 
Ou melhor, ao invés de 
legislar em prol do povo a 
quem deve o seu mandato, 
faz o que o senhor Marcos 
Vivácqua manda!///Em 
Kennedy é preciso saber de 
fato a quem está servindo 
a Câmara da cidade. O 
presidente reeleito serve 

a população ou é fantoche 
do pai?/// Mirian serve a 
população ou ao pai, Tânia, 
serve ao povo, Preto, a quem 
serve, Bartô? Ao povo? Cortar 
orçamento para prejudicar a 
população, só idiotas que não 
querem ver.../// E Flavinho 
Bolsonaro, tem alguma 
ligação com as milicas? Tem 
algum envolvimento com o 
escritório do crime? Flavinho 
você como político está se 
saindo um bom negociador, 
de imóveis.../// E o vereador 
e o secretário de Meio 
Ambiente de Vitória que 
resolveram expor os pintos nas 
proximidades do poder e fazer 
xixi pagando a ostentação 
do atentado violento ao 
poder com recurso público, 
depois tentaram explicar a 
merda com uma merda de 
mentira esfarrapada/// E 
o deputado tarado, depois 
de 71 anos resolveu pegar a 
novinha, tá pegando agora 
é uma cadeia. Se a cena foi 
montada para prejudica-lo, 
percebe-se que o ancião 
aprendeu bem pouco no 
mundo em que se perpetua, 
bem feito, que foda mal 
tirada! Durão durão, vai 
fi car com o pinto velho na 
mão... deu até rima./// Fui, 
estamos de olho e sem medo 
de espetar os espertinhos 
que se apropriam do poder 
para ferrar a sociedade, 
tô cansada de bandidos 
vestidos de mocinho, tá 
Flavinho Bolsonaro, fala 
para o Queiroz que a cor dele 
não é azul, é laranja... 
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E verdade, é fato. As nossas 
são as mais lindas. São as mais 
belas e melhores praias que eu 
já frequentei. Imagina, eu comi 
um peroá com salada e farofa 
na paradisíaca Ubu e paguei 
apenas R$12.00.

Na maravilhosa Praia das 
Conchas, em Cabo Frio, paguei 
130.00 para comer iscas de pei-
xe com fritas e salada. Um calor 
infernal embaixo das milhares 
de sombrinhas. É fato, a água 
é muito limpa, mas a distância, 
a difi culdade para chegar até a 

As nossas praias são as mais lindas

O CANUDINHO E BRUMADINHO
Foi na sexta-

-feira, hora do 
a l m o ç o .  P e d i 
um suco no res-
t a u r a n te  qu e 
frequento e fui 
informado pelo 
garçom de que 
os canudinhos 
agora são proibi-
dos. Resignado, 
pedi então algo 
com que pudesse 
mexer o adoçante 
que eu havia co-
locado no copo e 
logo recebi uma 
colher. Procurei 
me informar na in-
ternet sobre essa 
lei do canudinho, 
cujo texto foi re-
gulamentado em 
julho de 2018. 
Segundo os am-
bientalistas, o 
plástico dos canu-
dinhos pode levar 
400 anos para 
se  decompor. 
Fiquei realmente 
impressionado 

com a preocupa-
ção ambiental em 
nosso país e pensei 
em quanto temos 
evoluído, a ponto 
de eu não poder 
mexer meu suco ou 
tomá-lo através do 
antigo canudinho, 
pois o ambiente 
está acima de tudo.

Conforme me 
disse o dono do res-
taurante, quem for 
pego oferecendo 
o antigo acessório 
de plástico vai ter 
de pagar uma mul-
ta no valor de R$ 
1.650,00. Novos 
flagrantes elevam 
a multa a até R$ 
6 mil.

L o g o  a p ó s 
o almoço, sentei 
confortavelmente 
numa poltrona do 
shopping e qual 
não foi minha sur-
presa ao notar que 
a tal preocupação 
amb ien ta l  não 

ultrapassa os ca-
nudinhos e outros 
acessórios que pre-
judicarão a natu-
reza daqui há 400 
anos. Numa leitura 
assustadora, li que 
naquele exato ins-
tante ocorria uma 
tragédia no municí-
pio de Brumadinho, 
em Minas Gerais, 
após o rompimen-
to da barragem 1 
da Mina Feijão, da 
mineradora Vale, 
naquele municí-
pio mineiro. Isso 
ocorre pouco mais 
de três anos após 
a  t ragéd ia  em 
Mariana (MG), em 
2015, em que hou-
ve o rompimento 
de uma barragem 
da Samarco, cujas 
donas são a Vale e 
a BHP Billiton.

O Brasil sofre 
um problema so-
cial, ético, moral 
e, acima de tudo, 

ARTIGO 

Por; Fernando Rizzolode desfaçatez. O 
presidente eleito, 
além de ter que 
manejar o custo 
econômico e po-
lítico de colocar o 
Brasil nos eixos, 
tem agora também 
que lidar com tra-
gédias. A grande 
verdade é que, se 
a barragem se rom-
peu, provavelmen-
te havia infiltra-
ção de água, e as 
promessas feitas 
anteriormente, ao 
rigor exigidas e pro-
metidas pela Vale 
para que não mais 
ocorresse esse tipo 
de desgraça, que 
acarretou mortes 
no momento esti-
madas em aproxi-
madamente 200 
pessoas, não se 
concluiu, ou seja, 
a fiscalização, na 
melhor das hipóte-
ses, foi precária ou 
omissa.

Vejo isso com 
muita tristeza, e 
enxergo o Brasil 
como um país no 
qual o que promove 
exportação parece 
ter os meios fis-
calizatórios afrou-
xados por parte 
dos órgãos compe-
tentes. Claro que 
não houve dolo, 
mas algo estranho 
aconteceu.

Depois do susto 
e de ver pela TV as 
imagens do estra-
go do rompimento 
da barragem, cami-
nhei em direção a 
um bar e pedi com 
um olhar triste um 
suco daqueles de 
latinha. Ao pagar, 
perguntei ao rapaz 
do caixa: “Você tem 
um canudinho?”. 
E ele me respon-

d e u :  “ N ã o . 
Canudinho é 
proibido e os 
fi scais não dão 
moleza”. Saí ca-
bisbaixo e pen-
sei que canudi-
nho rima com 
Brumadinho, 
mas para ca-
nudinho tem 
f iscais, para 
Brumadinho e 
Mariana tem 
lama, tristeza 
e desalento... 
Esse é o Brasil 
do momento.

(*) Fernando 
Rizzolo é 

Advogado, 
Jornalista, 
Mestre em 

Direitos 
Fundamentais, 

Professor de 
Direito

Praia Bandeira Azul são inúmeras, fi las 
para pagar o estacionamento e um calor 
de rachar até chegar nas proximidades 
do mar. Decidi então que pro lado de cá 
estão as melhores e mais lindas.

Enfi m, tudo e lindo como diz Caetano, 
contudo, o gerente do Banco do Brasil 
Gustavo Barcelos, a esposa Ana Angélica 
Guimarães e o casal fofo, Hugo e Tainá 
embora tenham residido a vida toda em 
Copacabana, hoje na Lapa, querem até 
se mudar para cá. “Praias maravilhosas 
e limpas. Nota-se o cuidado e capricho da 
população em todos os detalhes. Fomos 
muito bem tratados desde o momento 

das reservas, quando ainda estávamos 
lá no Rio. Já dava para sentir que sería-
mos bem acolhidos. E fomos! Amamos 
tanto que queremos voltar muito mais 
vezes!! Ficamos até inspirados em morar 
aqui”. Nossa edição aborda, Verão: pas-
seios, azaração e oportunidades.
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As Praias de Anchieta são 
lindas, em especial as 

menos badaladas que são 
points de famílias

Não é mais 
novidade 
em tempos 

de internet saber que 
a Terra do Santo José 
de Anchieta possui 
nada menos que 23 
praias e cada uma 
tem sua beleza parti-
cular. E para quem não 
sabe, as mais belas, 
são as mais paradisí-
acas. Da Areia Preta a 
Praia do Além.As mais 

o local é ideal para 
piqueniques com a 
família e amigos.

Já no outro senti-
do da cidade, entre a 
sede e Castelhanos, 
tem a praia Boca da 
Baleia. O acesso é 
pelo trevo e mirante de 
Castelhanos. A praia 
possui areias e águas 
claras e é visitada por 
quem conhece para 
admirar o pôr do sol.

E em todo passeio 
não podemos esque-
cer as sacolas para 
armazenar o lixo que 
produzimos. Afinal 
queremos que as 
praias continuem in-
tactas e bonitas para 
os próximos verões.

verão. A pouco menos 
de 5 km do centro de 
Anchieta é possível 
conhecer três lindas 
praias, cuja natureza 
é a única paisagem: 
Balanço, Marvila e 
Boca da Baleia.

No sentido Praia 
do Coqueiro a Iriri, 
podemos conhecer 
as praias Balanço e 
Marvila. São peque-
nas, mas com um 
enorme visual. As 
águas são claras e 

badaladas possuem 
rica infraestrutura de 
pousadas, quiosques 
e restaurantes. Outras, 
porém, são intocáveis 
pelo desenvolvimento 
e é a própria natureza 
que encarrega de ser o 
principal atrativo.

Percorrendo o litoral 
anchietense é comum 
ver belas paisagens 
formadas por matas, 
rochas e conchas 
que estão perto, mas 
distante do agito do 

Paradisíacas 
 praias em 
Anchieta
Perc�� endo as e�� adas de chão, ou as�altadas o 
turi�ta encon� a cada praia �ue parece cenário de 
�ilme, Anchieta/��, para se deliciar ne�te verão
Da Redação Conheça as praias:

Praia do Balanço - Acesso é pelo 
trevo da Praia do Coqueiro. Após a 
praia, seguir sentido Iriri. A menos de 
um quilômetro há placa indicando o 
local.
Praia Marvila – Acesso é pelo trevo 
da Praia do Coqueiro. Após a praia, 
seguir sentido Iriri. A menos de um 
quilômetro há placa indicando o 
local.
Boca da Baleia – Fica próxima a 
Praia dos Castelhanos. Acesso é 
pelo trevo  e mirante de Castelhanos, 
depois entrar a primeira rua a direita 
e depois seguir a esquerda pelo 
litoral. Nesse trajeto é possível ainda 
conhecer a praia Porto.

Cris: a rainha do peroá em Ubu
Enquanto grande 

parte dos quiosques 
de frente para as praias 
insistem “em meter 
a mão no cliente” 
chegando a comer-
cializar um peroá fri-
to até R$80.00, em 
Ubu, na linda Prainha 
da Sereia, o Cheguei 
Cheguei está comercia-
lizando a R$12.00. Na 
verdade, é um peroá, 
uma saladinha e farofa. 
A ideia é se tornar no 
balneário a Rainha do 
Peroá. 

Neste especial de 
Verão você vai co-
nhecer a história de 
Cristiani Milagre, de 
39 anos, moradora de 
Mãe-Bá, em Anchieta.

A simpática empre-
endedora anchietense 
começou a trabalhar 
aos 10 anos de idade, 
quando sua mãe se 
separou do pai, fi cando 
com o irmão com nove, 
sem casa própria, mo-
rando na casa do avô. A 
vida não dá mole e Cris, 
a mãe e o irmão come-
çaram a vender cocada 
na Praia do Morro, em 
Guarapari em busca 
de sobrevivência. Logo, 
compraram um terre-
no e construíram uma 
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Cristiane 
quer se 
tornar 

em Ubu a 
Rainha do 

Peroá

Em Piúma, a Bike Trem 
da Alegria é um sucesso 

com as crianças

Cris: a rainha do peroá em Ubu
Bike Trem da Alegria 

SENSAÇÃO EM PIÚMAEnquanto grande 
parte dos quiosques 
de frente para as praias 
insistem “em meter 
a mão no cliente” 
chegando a comer-
cializar um peroá fri-
to até R$80.00, em 
Ubu, na linda Prainha 
da Sereia, o Cheguei 
Cheguei está comercia-
lizando a R$12.00. Na 
verdade, é um peroá, 
uma saladinha e farofa. 
A ideia é se tornar no 
balneário a Rainha do 
Peroá. 

Neste especial de 
Verão você vai co-
nhecer a história de 
Cristiani Milagre, de 
39 anos, moradora de 
Mãe-Bá, em Anchieta.

A simpática empre-
endedora anchietense 
começou a trabalhar 
aos 10 anos de idade, 
quando sua mãe se 
separou do pai, fi cando 
com o irmão com nove, 
sem casa própria, mo-
rando na casa do avô. A 
vida não dá mole e Cris, 
a mãe e o irmão come-
çaram a vender cocada 
na Praia do Morro, em 
Guarapari em busca 
de sobrevivência. Logo, 
compraram um terre-
no e construíram uma 

Ele é natural do Rio de Janeiro, 
mas reside em Cachoeiro de 
Itapemirim. No verão vem para 
Piúma vender brindes, Joédi Silva 
da Cunha,36 anos. E neste verão, 
além dos brindes que ele vende, 
resolveu inventar a Bike Trem da 
Alegria, o brinquedo sensação na 
Praça Dona Carmem.  

Em entrevista ao jornal Joédi 
contou que viu um vídeo na in-
ternet de um rapaz nos EUA que 
inventou uma bicicleta com dois 
pneus pretos, um pouco parecida 
com a dele.  

Um dia a caminho de Vitória 
para entregar bonés, ele pen-
sando numa forma de criar 
algo que pudesse arrecadar 
um extra no verão não teve 

Por Luciana Maximo e 
Fabiano Peixoto

Por Luciana Maximo 

restaurante. “O sonho 
de montar o restau-
rante surgiu quando os 
meus clientes sempre 
me perguntavam onde 
tinha um restaurante 
self service? Como em 
Ubu não tinha, coloquei 
na minha cabeça que 
iria abrir um, e com 
um precinho bacana, 
porque o meu foco é 
vender e vender na 
quantidade, com preço 
bom e produto de quali-
dade”, contou Cristiani.

“Daí pensei...quero 
ser a rainha do peroá”, 
acrescentou sorrindo.

Crist iani  af irma 
com otimismo que 
emprega seis pesso-
as, sendo uma cozi-
nheira, uma saladeira, 
uma para despachar 
os petiscos na praia e 
três no salão. No car-
naval deve aumentar 
a oferta de emprego, 
visto a grande deman-
da. “Meus clientes 
do picolé estão todos 
vindo me prestigiar”, 
reforça Cris.

casa. Cristiane casou, 
mas continuou venden-
do cocadas.

Em 2012 resolveu 
mudar de atividade e 
foi vender picolé na 
praia, de uma marca 
que na época não 
vendia em Ubu. Nos 
primeiros dias, conta 
Cris, chegou um pouco 
tímida, mas em pouco 
tempo já vendia um 
carrinho cheio de pi-
colés.

Cris pensou em um 
bordão para chamar a 
atenção dos clientes, 
então começou a gritar, 
“cheguei, cheguei...”, e 
aos poucos começou 
a brincadeira em que 
até cantava a música 
da cantora Ludmila, 
e com isso a clientela 
só foi aumentado. “Tia 
Cris chegou...”.

Oito anos se passa-
ram vendendo picolé 
na Praia de Ubu, até 
que com muita difi cul-
dade juntou R$ 5 mil 
para realizar um antigo 
sonho de montar um 

dúvida. “Me veio na mente 
este vídeo que eu tinha visto 
na internet, do rapaz lá de fora 
e eu comecei a me basear e 
ter a ideia de fazer algo que eu 
pudesse agregar algo no verão. 
Tive ideia de pintar os pneus, 
coloquei os leds, a caixa de 
som com música infantil, pensei 
em me fantasiar do Papati. Fui 
elaborando as ideias em cima 
daquilo que tinha visto, foi 
então que eu criei a Bike Trem 
da Alegria, onde eu carrego as 
crianças”, contou.

Na criação de Joédi a segu-
rança é uma preocupação, ele 
adaptou um cinto de segurança 
e comprou capacetes. Os leds 
foram colocados para chamar 
atenção das crianças, bem 
como, a música infantil. “Tudo 
foi um processo, em breve tem 
mais novidades. Quando eu sair 
andando com as crianças, uma 
máquina vai jogar bolinha de 
sabão. A Bike Trem da Alegria tem 
sido um sucesso, por onde passa 
as pessoas tiram fotos e fi lmam. 
As pessoas me parabenizam, fi cou 
muito interessante”, disse.

Foram dois meses para o 
invento ficar pronto. Agora a 
criança que quiser dar duas 
voltas na Bike Trem da Alegria 
paga R$ 5.00 e ainda ganha um 
pirulito do Patati Patata.  

Arquivo
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Em Alfredo Chaves são 
centenas de opções 

para o turista curtir, 
namorar, passear...

Quem sai de 
férias sabe 
que todo 

programa deve ser 
improvisado, dentro 
da rota escolhida. Não 
adianta ir para Região 
dos Lagos e conhe-
cer apenas Arraial do 
Cabo, outros balneá-
rios por perto arran-
cam o fôlego de qual-
quer um, pela água 
transparente e pelas 
opções. Pelas bandas 
de cá, é semelhante, a 
diferença [e que, entre 
o mar e o interior a 
distância é mínima e 
as opções são muitas.

Além de excelentes 
hospedagens, o agro-
turismo associado a 
agroindústria tornam 
Alfredo Chaves mais 
que uma rota para as 
férias de quem está 
no Estado, em espe-
cial no litoral.

Inclua Alfredo 
Chaves na sua lista 
de municípios e en-
contre centenas de 
ótimas opções. Você 
pode fazer um agra-
dável passeio pelo 
município e conhecer 
de tudo que a cidade 
tem a oferecer.

ciado pelos visitan-
tes, sendo destaque 
o rapel e saltos de 
voo livre na famosa 
rampa de Cachoeira 
Alta, localizada a 7km 
da sede.

O u t ro s  b e l o s 
pontos turísticos 
que recebem mui-
tos visitantes são a 

No caminho, as 
belas paisagens com 
cachoeiras, vales, 
corredeiras, bicas de 
água natural e cons-
truções antigas irão 
engrandecer todo o 
percurso.   

Outra opção é o 
turismo de aventura, 
também muito apre-

das as localidades há 
acesso pelas BR 101 
e 262 e os trajetos 
são sinalizados. 

Cada pedacinho 
alfredense tem suas 
características pró-
prias que encanta os 
visitantes pela beleza 
do lugar, pelas tradi-
ções e hospitalidade, 

sempre infl uenciadas 
pela cultura dos des-
cendentes italianos.

De fato, a mistura 
de clima e paisagem 
faz de Alfredo Chaves 
um excelente lugar 
para relaxar e des-
frutar de tudo o que a 
cidade tem a oferecer 
nestas férias.

Alfredo Chaves, 
o verão combina com tudo

Rota de férias? incluir Al� edo Chaves é uma ó� ma su�e�tão
Da Redação Outros atrativos turísticos 

do município:
Carolina: a dica e banhar-se nas cachoeiras 
Daroz e Pinón, além de poder visitar o Parque 
Municipal Iracema, onde há diversas trilhas que 
possibilitam ver a riqueza da fauna e da fl ora, além 
das famosas cachoeiras Iracema e Iraceminha.
 
São Roque de Maravilha: a cachoeira Maravilha e 
as belas casas são as atrações desta comunidade.
 
Ibitirui: O distrito compõe um roteiro com as 
cachoeiras Vovó Lúcia, Neuza e Santa Maria
 
São João de Crubixá: já neste distrito o turista 
encontra a Cachoeira do Quintino, corredeira do 
Paganini.
 
Pedra do Gururu:   está localizada na sede a 
cerca de 3 km e com altitude de 450 metros 
acima do nível do mar. No seu topo há um cruzeiro 
onde são feitas caminhadas todos os anos com 
celebrações religiosas. A trilha de subida a pé tem 
duração média de 1h30 às 2h. O local oferece 
a possibilidade de caminhadas ecológicas, 
escaladas, montanhismo e voos livre de asa delta 
e de parapente, apesar de não possuir rampa 
ofi cial.
Para mais informações sobre endereços e 
contatos de pousadas basta acessar 
site: http://turismo.alfredochaves.es.gov.br.

Estação Ferroviária 
e  C a c h o e i r a 
Engenheiro Reeve, 
ambos localizados no 
distrito de Matilde, a 
18 Km da sede.

Em praticamente 
todos os locais há 
serviços de restau-
rantes, lanchonetes 
e pousadas. Para to-
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A Pra ia  da 
Baleia, 
localiza-

da entre a Ponta 
do Castelhanos e 
Anchieta é uma das 
mais atraentes praias 
da terra do Santo 
José de Anchieta.  
Comparada pelos tu-
ristas a um pedaço 
do paraíso, possui 
beleza quase paradi-
síaca, e é super fre-
quentada por turistas 
de diversos estados 
na alta temporada. 

Água transparen-
tes e geladas, uma 
imensa faixa de areia 
clara e fofa, toca cer-
cada por uma vege-
tação intocável. O 
local possui lixeiras e 
é bem seguro, nada 

acordou as 4h00 no 
interior de Marechal 
Floriano acordou as 
meninas, Clarinha, 
Juliana e a pequeni-
na Mariana para cur-
tirem um dia massa 
naquele piquenique. 
Deu tudo certo, por 
lá encontraram Ana 
Cláudia Siqueira, o 
sobrinho Dudu, Jorge 
e Aghata, o dia foi ce-
lebrado em abraços 
e diversões. “Aqui é 
muito bom, a limpeza 
da praia, o silêncio, 
a paisagem, a gente 
passa o dia todo e 
não vê a hora passar. 
Um dia perfeito em 
um lugar maravilho-
so”, disse Fábia. 

Várias famílias 
no último dia 04 
passaram o dia na 
Praia da Baleia, de 

-do-sol visto dessa 
praia é um espetácu-
lo à parte, agradan-
do a seus visitantes. 
Uma boa opção é 
levar alimentos e 
bebidas, fazer um pi-
quenique em família 
com um belo cenário 
em volta.

A pedagoga Fábia 
Ferreira levou a famí-
lia toda no domingo 
dia 04. Até Paçoca 
foi junto, a cadeli-
nhas de estimação. 
A enfermeira apo-
sentada, mãe de 
Fábia fez questão 
de levar o livro para 
a leitura na sombra, 
o esposo Jeferson 
Pascoal acordou 
cedo e arrumou o 
bagageiro do carro 
para caber tudo. 
Na verdade Fábia 

de ambulantes, nem 
quiosques, a todo 
momento viaturas 
da Guara Municipal 
circulam.  

O mar é bem tran-
quilo, de um azul es-
petacular. Diversas 
amendoeiras enfei-
tam o local, além de 
servir de sombra para 
alguns visitantes. 

Os encantos da 
Praia atraem turistas 
que fi cam apaixona-
dos e encontram 
a oportunidade de 
descansar em uma 
bela paisagem, além 
de tomar banho em 
águas cristalinas, 
muito propícia para 
crianças. Alguns fre-
quentadores apro-
veitam para praticar 
mergulho, além de 
caminhadas. O pôr-

Vargem Alta, Vitória, 
Campo Grande, cida-
des de Minas Gerais, 
Cariacica, Marechal 
Floriano, Piúma e 
também morado-
res de Anchieta que 
amam e preserva o 
local.

Atualmente apo-
sentado, o penta-
campeão em Remo 
do Álvares Cabral e 
Náuticos Brasil, re-
sidente em Vitória, 
Edson  Santana 
Nolasco, Cojak, dis-
se que a Praia é um 
paraíso. “Isso aqui é 
a nossa praia, não 
pode nem fazer pro-
paganda senão vão 
invadir este local, a 
praia é maravilhosa, 
linda, perfeita”.

De Vargem Alta, 
a aposentada Isabel 

Agrizi David confes-
sou que não gosta 
de frequentar praias 
superlotadas e bada-
ladas, amou a Praia 
da Baleia. “Gosto da 
simplicidade, esta 
praia é linda demais, 
estou adorando”.

Pela primeira vez 
para curtir a praia, 
o empresário tam-
bém de Vargem Alta 
Milton Sobrinho fi-
cou encantado com 
a paisagem no en-
torno, disse que já 
havia passado pelo 
local de bicicleta, 
mas desta vez veio 
com a esposa para 
passar o dia. “Muito 
linda a praia, mar 
aberto com água 
tranquila, temos de 
preservar para man-
ter este paraíso”.

Praia da Baleia, ponto 
de encontro das famílias

A Praia Boca da Baleia em Anchieta se t�rnou o lu�ar de encon� o de �amílias 
de vári�s e�tad�s e cidades do ��

Por Luciana Maximo
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Em Búzios, RJ fl agrante 
para os jovens que fazem 
o churrasquinho em alto 
mar em pequenas lanchas 
e saem em disparadas para 
comercializar nas grandes 
escunas e barcos durante 

Em, Cabo Frio, destaque 
para o vendedor de champa-
nha, na Praia das Conchas/ 
Bandeira Azul e referência 
no mundo, uma das mais 
cobiçadas, onde difi cilmente 
se saboreia uma porção de 

CHURRASQUINHO EM ALTO 
MAR PARA AS ESCUNAS

CHAMPANHA NA TAÇA NA 
PRAIA DAS CONCHAS

08 » ESPECIAL

Leandro Marques.

VERÃO: passeio, azaração e oportunidades

De 21 de dezem-
bro a 20 de março é 
verão.  Verão (da ex-
pressão latina vulgar 
veranum tempus, 
“tempo primaveril” 
é uma das quatro 
estações do ano, 
caracterizada por 
ser a estação mais 
quente. Neste perío-
do, as temperaturas 
permanecem eleva-
das e os dias são 
mais longos do que 
os dias de outras es-

Por Luciana Maximo

A Reportagem do Jornal Espírito Santo Notícias viajou no mês de janeiro por diversas praias entre o Sul do ES, a Região dos Lagos, no Rio e a tão sonhada 
Copacabana- RJ. Passou por diversas praias e fez inúmeros registros fotográfi cos e live’s

O que se pode 
perceber durante 
tantas paradas em 
tantos balneários 
é que milhares de 
famílias saem para 
passear, jovens se 
jogam na azaração 
e grande parte das 
pessoas passa todos 
os dias de calor e 
sol a pino, “ralan-
do”, aproveitando 
as oportunidades 
de ganhar extra, de 
conseguir um free 
lance, de ganhar um 
dinheiro para passar 
o inverno com mais 
tranquilidade.

tações. Geralmente, 
o verão é também 
o período do ano 
reservado às férias. 

No litoral sul ca-
pixaba, a grande 
expectativa do ano 
gira em torno da alta 
temporada, o cha-
mado verão, como 
também na região 
de montanhas, onde 
o clima é mais ame-
no. E para falar a 
verdade, entre o mar 
e a montanha, no 
sul do ES, a distân-
cia não é tão longa, 
além das paisagens 
serem estonteantes. 

os passeios pelas 12 praias 
mais badaladas. Assim como 
o açaí e o picolé. Os ambu-
lantes fi cam literalmente a 
deriva em busca das embar-
cações que levam turistas as 
mais diversas praias.  

iscas de peixe com fritas por 
menos de R$120.00.

Os vendedores ambulan-
tes por lá se esbarram nas 
milhares de sombrinhas e 
nas areias mais brancas já 
vistas.
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Já experimentou 
um queijinho na bra-
sa com orégano e 
molho de alho? E 
Com mel ou melaço? 
E com goiabada? É 
simplesmente de-
licioso. O negócio 
deu tão certo que 
quando começou 
era apenas um car-
rinho e um ponto es-
tratégico em Piúma. 
Agora o casal está 
com franquia, carri-
nho do Rei do Queijo 
em Piúma, na Praia 
dos Namorados e 
na Praia da Costa 
Azul e Areia Preta 
em Iriri. É o que há, 
de gostoso!

Em Piúma o casal, 
Josuel Gonçalves e 
a esposa Angélica 
já trabalham há 12 
anos, nas praias de 
Iriri, uns oito anos. 

A Reportagem fl a-
grou neste mês que 
se despede diversas 
cenas que valem a 
pena ficar na me-

Pasmem, a ideia 
que se tem para 
quem nunca pisou 
em Copacabana, a 
praia mais badala-
da do país, é que 
lá as coisas são 
caríssimas e são! 
Entretanto, com o 
grande número de 
ambulantes comer-
cializando o mesmo 
produto, ganhou 
o  c o n s u m i d o r, 
o preço caiu. Ao 
mesmo tempo em 
que se oferecia um 
latão de cerveja por 

E m  U b u /
A n c h i e t a ,  a 
Reportagem 
encontrou Alda 
Bernardes Nasci-
mento vendendo 
pães caseiros e 
broa de fubá re-
cheada de goia-
bada. Muita sim-
patia e energia 
positiva. “Cinco 
anos no merca-
do, três nesta 
praia e os meus 

Em média vendem 
até 300 queijos na 
brasa por dia. Tudo 
com o maior cuidado 
e higienização. “O 
queijinho na brasa faz 
parte das nossas vi-
das”, disse Angélica, 
que repete, “Jesus é 
o segredo do nosso 
sucesso”.

Angélica assegura 
que é preciso tra-
balhar com material 
de qualidade e ter 
muita atenção com 

mória. O artesanato 
de Piúma, o idoso em 
Cabo Frio vendendo 
de tudo um pouco 
para ajudar na ren-

R$7.00, em segui-
da, outro ambulan-
te oferecia três por 
R$10.00, o mesmo 
preço das quenti-

COPACABANA CONCORRÊNCIA 
FAZ O PREÇO CAIR 

QUEIJINHO NA BRASA: 
OITO ANOS NA PRAIA DOS 
NAMORADOS

TODOS FATURAM NO VERÃO

BROA DE FUBÁ E PÃO CASEIRO 
DELÍCIAS DE UBU

o produto. “Mais de 
15 anos dedicados 
ao trabalho na Praia, 
trabalhamos no verão 
para ter mais estabili-
dade no inverno”.

“Eu venho pra cá 
porque aqui é o me-
lhor lugar de Iriri, a 
Praia dos Namorados. 
Sou apaixonado. A 
qualidade que faz 
o sucesso do Rei 
do Queijo”, comen-
ta Josuel, o Rei do 
Queijo. 

da, o trenzinho que 
roda a cidade com 
crianças e o vende-
dor de pirulito no trio 
elétrico.

nhas. Por lá, tudo 
se vende, eles se 
atropelam e se mis-
turam aos turistas do 
mundo inteiro.

produtos são só 
elogios. São seis 
qual idades de 
pães recheados. 
Fora do verão, 
eu vendo queijo 
de Venda Nova 
do Imigrante e o 
pão caseiro em 
Anchieta no meu 
furgão. Tem que 
ter luz para fazer 
este trabalho to-
dos os dias”, disse 
Alda.

Pelas bandas de 
cá, famílias inteiras 
também vêm curtir 
o mar e as belezas 
naturais. Nos bares, 
à noite, além da 
música ao vivo em 
várias casas, a aza-
ração é certa. 

Na Feira do Sol 
em Piúma, além de 
muita variedade 
de produtos e pre-
ços, trabalho para 
quem estava sem 
um trampo. Mas de 

dia, é que tudo se 
ver, além das praias 
cheias, muita gente 
ganhando um troco 
a mais para garantir 
o pagamento dos 
boletos. É possível 
avistar adolescen-
tes, mulheres, jo-
vens e idosos per-
correndo as areias. 

Na Lagoa do Siri, 
um homem cobrava 
R$5.00 para o tu-
rista passar a mão 
em uma cobra de 

AMBULANTES NÃO TEM IDADE
estimação e poder 
fotografar com ela. 
De tudo, abacaxi, 
coco, cocadas, os-
tras, milho, picolé, 
camarão empanado, 
salgados, panos de 
prato, rede, cangas, 
caixas de som por-
tátil, pendrive a ta-
tuagem. Só fi ca de 
bobeira quem não 
tem disposição para 
encarar um trampo, 
no mais todos ga-
nham.
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VERÃO: passeio, azaração e oportunidades
A Reportagem do Jornal Espírito Santo Notícias viajou no mês de janeiro por diversas praias entre o Sul do ES, a Região dos Lagos, no Rio e a tão sonhada 

Copacabana- RJ. Passou por diversas praias e fez inúmeros registros fotográfi cos e live’s
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A QUEM SERVE a Câmara de Presidente Kennedy?
O Poder Legisla-

t ivo Municipal  é 
uma importante fer-
ramenta de fiscali-
zação, contribuição 
ao Executivo e um 
dos pilares do regi-
me democrático de 
Direito. No entanto, 
de uns tempos para 
cá, a população tem 
quest ionado em 
muito a necessida-
de de uma Câmara 
de Vereadores, por 
conta do alto custo e 
pouca produtividade. 
E, pior ainda, quando 
ela é utilizada para 

viabilizar interesses e 
projetos pessoais.

Em Presidente 
Kennedy, a Câmara 
Municipal de Vereado-
res na tentativa de tra-
var o governo da pre-
feita Amanda Quinta 
Rangel, está reforçan-
do esse sentimento de 
aversão ao Legislativo. 
A oposição, desespera-
da por atenção e cega 
no desejo de atingir a 
prefeita, mira em um 
alvo e acerta o outro: o 
povo e o município.

Fizeram do Orça-
mento 2019 uma col-

cha de retalhos mal 
costurada. Cancelaram 
R$ 30 milhões que 
seriam destinados a 
pavimentação de es-
tradas e vias do muni-
cípio. Não satisfeitos, 
os oposicionistas ve-
readores cancelaram 
mais R$ 5,9 milhões 
do Desenvolvimento 
Econômico. Tiraram 
também R$ 3,5 mi-
lhões do Meio Ambien-
te; R$ 4,5 milhões do 
Transporte e Frota; 
R$ 3  mi lhões  da 
Comunicação Social; 
e R$ 6,3 milhões da 

ARTIGO 

Agricultura. Qual a jus-
tifi cativa? 

Não satisfeitos, 
levaram ao Ministério 
Público questionamen-
to quanto a contrata-
ção de professores em 
Designação Temporária 
(DT’s). Resultado: está 
tudo parado. E fica o 
povo sem emprego e a 
educação sem profis-
sional para trabalhar.

Mas por que os 
vereadores da oposi-
ção agem dessa for-
ma? É simples. Por 
trás de cada um deles 
há um velho político, 

que representa o que 
há de mais atrasa-
do, retrógrado e que 
já prejudicou demais 
Presidente Kennedy. É 
uma pena que jovens 
mandatários estejam 
reféns dessa gente 
que está interessada 
apenas em projetos 
pessoais e viabilização 
financeira do próprio 
bolso.

Quanto a prefeita, 
faz bem em não ceder 
e nem entrar nesse tipo 
de negociata barata, 
mesquinha e que re-
presenta exatamente 

tudo o que o povo 
cansou e não quer 
mais. Nessa queda 
de braço, por en-
quanto, o Executivo 
ainda está ganhan-
do, mas vê uma 
Câmara atirando 
para tudo que é lado, 
tentando ganhar no 
grito, quando, na ver-
dade, caminha para 
o precipício. Sorte é 
que nessa história, 
só vai cair no preci-
pício quem quer! 

(*) Por Luciana 
Maximo
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Arquivo

WINDX 15 ANOS 
inovando em Internet

Sabe aquele tem-
po que você era feito 
de idiota, passou? 
Atualmente a tecnolo-
gia encurta distâncias, 
tempo e possibilita 
que o cidadão resolva 
tudo sem sair do lu-
gar. Acabou enrolação 
nas prefeituras onde 
um servidor acabava 
perdendo os papeis, 
o protocolo foi no bal-
cão da recepção, foi 
substituído por um 
click, é isso mesmo. 
A internet expandiu 
e facilitou a vida de 
todos nós. Quem fala 
com propriedade so-
bre o tema é o geren-
te administrativo da 
Windx Magasin, Fábio 
Barbirato. 

Tudo  começou 
em Marataízes, em 
1999, quando o ramo 
de atividade era ali-
mentício.  Em 2004 
passou a ter outro 
CNAE - Classificação 
Nacional de Atividades 
Econômicas, com a 
fi nalidade de atender 
com qualidade os 
serviços de Internet 
banda larga sem fio 
na região litorânea sul 

a sua primeira rede 
mesclada entre fi bra 
óptica e coaxial, rede 
HPNA utilizada pelas 
grandes operadoras 
na época e começou 
a entregar planos de 
até 15m. A partir de 
2017, a empresa mu-
dou totalmente sua 
estrutura novamente, 
passamos a entregar 
fi bra óptica até a casa 
do cliente, onde nos 
possibilita entregar 
planos de até 1g de 
velocidade e interliga-
ções de empresas e 
prefeituras (matriz x 
fi lial)”, lembrou. 

Destacou Barbirato 
que, com a expansão 
da rede, toda em fi bra 

Por Luciana Maximo

A empresa investe em tecnologia para atender melhor ao cliente, 
com isso todos ganham e fi cam interligados 24 horas

chegava a 56k de ve-
locidade). 

O gerente adminis-
trativo Fábio Barbirato, 
um dos sócios da 
empresa explicou a 
Reportagem que de 
acordo com o avanço 
tecnológico, a Windx 
renovou e passaram 
a anteder via wireless 
também, porém com 
a frequência de 5.8 
na qual entregava 
até 8m de velocida-
de para os clientes. 
“Novamente vendo a 
necessidade de entre-
gar mais banda para 
nossos clientes e dis-
ponibilizar qualidade 
e tecnologia de pon-
ta, a Windx começou 

capixaba. 
De lá pra cá, 15 

anos se passaram, 
atualmente a empre-
sa tem feito muitos 
novos investimentos 
e ampliou os serviços, 
atende de prefeituras, 
a grandes empresas 
privadas. Tornou-se 
provedor de acesso 
à rede mundial (pro-
vedor de internet. co-
meçaram a entregar 
internet via wireles na 
banda 2.4ghz que na 
época chega a entrar 
para um cliente resi-
dencial uma velocida-
de de 300k, que na 
ocasião já era muita 
coisa, pois só havia 
conexão discada que 

óptica, vários serviços 
passaram a ser ofere-
cidos, como internet, 
interligações e novos 
projetos como telefo-
nia e TV. “As prefeitu-
ras que atendemos 
passaram a ter ges-
tões mais efi cientes e 
rápidas, fi cando tudo 
interligado, saúde, 
educação, finanças 
e outros, o que faci-
lita muito a gestão 
pública, não sendo 
necessário desloca-
mento de funcionário 
de um setor para outro 
para entrega de rela-
tórios ou solicitações, 
é possível efetuar tudo 
através da rede, to-
dos estão trabalhando 
conectados, as infor-
mações são compar-
tilhadas, isso diminui 
custo para munícipio 
e o principal, tempo”, 
assegurou.

Convém ressaltar 
que antigamente, os 
processos tinham que 
andar fisicamente, 
isso demorava dias, 
semanas e até meses. 
O cidadão fazia o pro-
tocolo na recepção da 
prefeitura e muitos até 
desapareciam. Hoje 
com os avanços, não 
precisa mais sair de 
casa, para solicitar 

uma troca de lâmpa-
da, ou mesmo para 
fazer uma inscrição 
para concorrer a um 
processo seletivo. 
“Hoje existem pontos 
de hotspot espalhados 
pela cidade, praças, 
orlas entre outros, 
onde os moradores 
podem acessar de 
graça a internet e se 
benefi ciar do mesmo 
para agendamento 
de consulta médicas, 
pesquisas, trabalho 
e até mesmo para 
laser. Tudo isso e pos-
sível, pois está tudo 
interligado e a equipe 
de T.I das Prefeituras 
gerencia as informa-
ções possibilitando 
entregar para os mo-
radores essa tecnolo-
gia tão importante no 
nosso dia-dia que é a 
internet”, finalizou o 
empresário.

N o  i n í c i o  a 
Windx chegava só 
em Marataízes e 
Itapemirim. A empresa 
chegou a 12 municípios: 
Guarapari, Anchieta, 
Piúma, Itapemirim, 
Marataízes, Presidente 
Kennedy,  Muqui , 
Mimoso, Castelo, Atílio 
Vivácqua, Cachoeiro de 
Itapemirim e Barra do 
São Francisco/ RJ.
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WINDX 15 ANOS 
inovando em Internet

“CIDADÕES”
Deu crônica

Quando saiu o resultado do Enem 2018, um dito cujo 
compartilhou uma reportagem, sobre a Redação proposta 
aos estudantes, onde divulgava a quantidade de alunos que 
tirou nota 1000, um número bem reduzido, e destacou que 
milhares tiraram nota zero. Esse indivíduo que compartilhou o 
texto, sabedoria em pessoa, escreveu uma legenda culpando 
um determinado partido pela situação observada, pois incen-
tivou uma geração a falar “é nóis” e “nóis vai”.

Fico impressionada ao ver o que as pessoas fazem para 
defender seu candidato na política: não há limites. Viram es-
pecialistas sem ao menos terem estudado para determinada 
área ou repetem, feito papagaios, aquilo que alguém falou e 
vão desenvolvendo suas teses sem nenhum material teórico. 
Lembrei até da brincadeira do telefone sem fi o. Falava-se 
alguma frase no ouvido da primeira pessoa que estava ao 
nosso lado no círculo formado e, quando chegava ao último, 
a frase já estava toda desfeita.

A Educação, dito cujo, é muito mais complexa do que 
acusar um partido. O que dizer, então, do novo presidente 
do Inep que falou “cidadões” no seu discurso? Ele não é 
do tal partido criticado, nem estudou no período em que o 
mesmo esteve em vigência. Caro transmissor de idiotices, 
você sabe o que é variação linguística e que tem muita gente 
que realmente fala “nóis vai”? Você sabe o que é gíria e que 
nos grupinhos formados ouvimos muito “é nóis”?

Mas os especialistas querem ir além com seus efêmeros 
estudos de Facebook e WhatsApp. Quanta gente passou a 

ser fera nas fi guras de linguagem depois da polêmica do 
rosa e azul! (Vem, meteoro!) O que elas não sabem e não 
foram pesquisar é que antigamente, de acordo com a Revista 
Superinteressante, era muito caro tingir um tecido (Lembra 
da nossa história? Do pau-brasil?), então, os pais não ligavam 
para isso. Em 1918, nos Estados Unidos, o rosa, por ser mais 
escuro, foi direcionado para os meninos e o azul, mais claro, 
para as meninas. Somente mais tarde, para esquentar as 
vendas, é que o azul passou a ser a cor para eles e o rosa 
para elas. Ou seja, foi tudo uma questão de marketing e o 
povo caiu direitinho.

Através do interesse das lojas em lucrar, fi cou marcado 
socialmente tais cores para defi nir se é menino ou menina. 
Quanta ignorância e submissão! Mas não me venha com 
fi guras de linguagem, muito menos, utilize a metáfora como 
forma de acobertar um preconceito já enraizado nessa socie-
dade hipócrita, pois de acordo com a psicanalista Fani Hisgail 
“A afi nidade com alguma cor não determina personalidade 
ou sexualidade”. 

Prezados “cidadões” brasileiros, para realmente ser 
especialista em algo, é preciso estudar muito e durante muito 
tempo. Tenho vinte e um anos de profi ssão trabalhando a 
Língua Portuguesa com crianças e adolescentes e não sei 
nem a metade. Mas, não será uma rede social, com textos 
questionáveis, que complementará minha formação. É preciso 
questionar, pesquisar, confrontar para tentarmos chegar a 
uma conclusão. Caso precise, “é nóis aqui na fi ta”!

E A LÍNGUA PORTUGUESA 
GARIMPANDO NOVOS 

TALENTOS...

Plural “ãos”
Todas as palavras paroxítonas ter-

minadas em “ão” viram “ãos” no plural 
(ou seja: basta acrescentar o “s”), como 
“sótãos”, “órgãos” e “bênçãos”. Em 
algumas palavras oxítonas isso acontece, 
então é bom você saber de algumas, 
tipo: “artesãos”, “cristãos”, “pagãos” e 
“cidadãos”. Tem outras mais conheci-
das, como “mãos”, “irmãos”, “chãos”, 
e “grãos”.

Fonte: Blog Gramaticando

Um útero é do 
tamanho de um 
punho, reúne 
poemas escri-
tos a partir de 
um tema cen-
tral: a mulher. 
Uma das vozes 
mais destaca-
das da gera-
ção, Angélica 
Freitas subver-
te as imagens 
absolutamente 
gastas do que 
se espera do 
gênero femini-
no, anunciadas 
em capas de 
revistas e em 
vitrines de lojas 
de departamen-
tos, e joga luz 

Fernanda (Mônica Martelli) 
está casada com Tom (Marcos 
Palmeira), com quem tem uma 
f i lha de cinco anos,  Joana 
(Marianna Santos). O casal está 
em meio ao desgaste causado 
pelo convívio por muitos anos, 
o que gera atritos constantes. 
Quem a ajuda a superar a crise é 
seu sócio Aníbal (Paulo Gustavo), 
parceiro inseparável durante a 
árdua jornada entre salvar o ca-
samento ou pôr fi m a ele. Fonte: 
Adoro Cinema.

- com inteligên-
cia, sagacidade 
e senso de hu-
mor aguçado - 
sobre o nosso 
tempo. Fonte: 
Companhia das 
Letras.

Plural “ãos”
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Luciana Maximo

Tudo pronto 
para volta 

as aulas, 
mas falta 

cuidador e 
auxiliar de 
creche em 

Kennedy

Vereadores comprometem 
INÍCIO DAS AULAS

Mais de 150 profi s-
sionais que atuariam 
como cuidadores e 
auxiliares, nas quatro 
creches de Presidente 
Kennedy :  Men ino 
Jesus, no centro da 
cidade, Santa Lúcia 
no distrito, Bem-Me-
Quer, na comunidade 
Quilombola de Boa 
Esperança e Liane 
Quinta, em Marobá es-
tão fora até a Câmara 
da cidade aprovar um 
projeto substitutivo, 
uma vez que, os vere-
adores Jucerlei Ayres 
de Oliveira, Mirian 
Jesus Faria, Tânia 
Mara Fontana Correa, 
Thiago Nicson da Silva 
Vianna fizeram uma 

fora das creches, com-
prometendo assim a 
integridade física das 
crianças, uma vez que 
os auxiliares de educa-
ção infantil dão banho, 
alimentam, penteiam, 
fazem a higiene com-
pleta das crianças de 
creche, mais de 500. 
Convém ressaltar que 
não tem como funcio-
nar as creches sem o 
auxiliar de creche.

E como ficam os 
alunos especiais, com 
defi ciência metal, au-
tismo que necessitam 
de um cuidador? Como 
fi ca um professor sozi-
nho em sala de aula 
com oito crianças de 
seis meses, (no máxi-
mo que comporta um 
berçário), sendo que 
tem que dar banho, 
alimentar, trocar fral-
das? Como dispõe o 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA, 
cabe ao Município, 
prioritariamente ga-
rantir a educação bási-
ca, (educação infantil 
e fundamental) e o MP 
fazer valer os direitos 

Por Luciana Maximo 

A Reportagem tentou falar por telefone com o presidente da Câmara Thiago Nicson, com as vereadoras
Mirian e Tânia e, com o procurador da casa até o fechamento da edição, mas não obteve êxito

maram um cenário’ 
para comprometer a 
chamada dos DT’s. 
O edital de contra-
tação de DT’s está 
parado após a reunião 
com os vereadores, 
tudo indica que as 
aulas vão iniciar e os 
profi ssionais estarão 

denúncia no Ministério 
Público Estadual – 
MPES queriam ex-
plicações sobre de 
fato a importância da 
contratação destes 
profi ssionais.

O MP não compre-
endeu a exigência os 
vereadores que ‘ar-

constituídos. 
“Apesar da educa-

ção já está com tudo 
preparado para a volta 
as aulas, transpor-
te escolar garantido, 
calendário letivo pre-
parado, merenda, o 
município não conta 
com os profi ssionais 
para garantir a inte-
gridade dos alunos”, 
frisou a secretária 
de Educação, Dilzerly 
Machado Tinoco.

Vale ressaltar que 
o concurso público 
para contratação de 
44 professores foi re-
alizado em 2018, o 
município está finali-
zando a homologação 
para a convocação, 
entretanto, os profi s-
sionais aprovados no 
concurso serão efeti-
vados como professo-
res e não cuidadores 
ou auxiliares, o qua-
dro de profi ssionais da 
educação precisa ser 
complementado com 
os DT’s, até porque há 
diversos professores 
efetivos ocupando car-
gos de diretores.  

Tiro pela culatra   
O tiro saiu literal-

mente pela culatra. Os 
vereadores Jucerlei, 
Mirian, Tânia e Thiago 
Nicson, presidente da 
Casa de Leis compa-
receram no MP no 
dia 23 de janeiro para 
buscar explicações 
para o Projeto de Lei 
do Poder Executivo de 
contratação de DT’s, 
uma vez que, mais 
de 150 profi ssionais 
perdem o posto de 
trabalho provisoria-

mente, mais de 500 
alunos fi cam afetados, 
e o município dificil-
mente com a arreca-
dação que tem poderá 
efetivar tantos profi s-
sionais e um futuro 
concurso.

Após a reunião, o 
MP concluiu que, em 
relação a função de 
cuidador de pessoas 
com necessidades 
especiais, não existe 
no plano de cargos do 
município, entretanto, 
o município deverá 
ajustar o projeto de 
Lei para excluir as fun-
ções ou encaminhar 
proposta de contrata-
ção temporária com 
planejamento para 
realização de concur-
so público com crono-
grama e delimitação 
legislativa encaminha-
do junto, foi sugerido 
pelo MP que a regula-
mentação da função 
deverá ser feita pela 
secretaria de Saúde 
ou Assistência Social. 
Para o MP, a função 
de auxiliar de educa-
ção infantil deveria 
ser professor de apoio, 
professor auxiliar a ser 
regulamentado e não 
deve fazer parte do 
processo de contrata-
ção temporária sem a 
previsão de realização 
de concurso público. 

Os pais aguardam 
que a Câmara ao me-
nos aprove o projeto 
substitutivo para que 
não coloque em ris-
co a integridade das 
crianças kenneden-
ses, uma vez que o 
seu estatuto prevê ga-
rantia de seus direitos. 

Assistência Social de Marataízes abre 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Estarão abertas as Inscrições 
do Processo Seletivo Simplifi cado 
da Secretaria de Assistência 
Social de Marataízes, na próxima 
segunda-feira (04). A Prefeitura 
Municipal de Marataízes, torna 
público que realizará processo 
de seleção de Cadastro Reserva

para contratação de pro-
f issionais em designação 
temporária (DT), para atendi-
mento a excepcional interesse 
público, para atuarem na área 
de Assistência Social nos ter-
mos da Lei 1999/2018, art. 2º, 
incisos III e VI, ou legislação que 
vier substituí-la, para atender as 
necessidades do município, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 
1355/2010 e posteriores altera-

ções, de acordo com as normas 
estabelecidas neste edital.

Acesse o link: https://www.
marataizes.es.gov.br/…/
diario-ofi cial-n-2660-25…
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Não tenho tempo de desfraldar 
outra bandeira que não seja a da 
compreensão, do encontro e do 
entendimento entre as pessoas”, 

Elis Regina
“

Rômulo Machado recebeu peões de vários estados do Brasil, 
nos dias 25, 26 e 27 no Centro de Treinamento, em Campo Novo, 
em Kennedy para um curso de montaria em touros. Com ele, o 
professor mestre Alesandro Maia, o Caxixe e Manuelito Júnior, 
vice-campeão do D América, no Rodeio de Barretos. O capixaba 
vai representar o Brasil no Texas. 

A 3ª e última etapa do Campeonato Municipal de Futevôlei 2019 de 
Anchieta esquentou as areias da arena do Circuito de Verão. Com troféu 
nas mãos Lacraia e Léo conquistaram o 1º lugar na categoria Open, o 2º 
lugar, Tavinho e LP
já o 3º lugar, Madureira e Fábio e na categoria Amador, 1º Léo e Baba, 2º 
Jardel e João e 3º Tinely e Jean. Renan Paiva, secretário, parabéns! 

O vereador Geovane Bidin 
inaugurou recentemente 
a Bidin Padaria & Café, em 
frente a Prefeitura nova de 
Piúma. A Panifi cadora dá um 
show, desde a localização com 
estacionamento amplo, aos 
produtos que passam pelo crivo 
do empresário que lá atrás já se 
dedicara a produção de pães e 
doces. Sucesso Geovane!

seus encantos e belezas naturais 
que fazem se tornar únicas. Difícil 
escolher a que gostamos mais! 
Destaque máximo para Lagoa 
do Siri e para o pôr do Sol atrás do 
Monte Aghá, cenários fantásticos 
que nunca sairão da memória”, 
descreveu o bancário Gustavo 
Barcelos, que veio do Rio de Janeiro 
com a esposa Ana Angélica, os 
fi lhotes Hugo e Tainá. Eles estão 
encantados e querem vir morar por 
aqui. Sejam bem-vindos!

Inaugurou  também 
recentemente a Rádio 
Mais Light do fisiotera-
peuta Pedro Paulo Rangel. 
E quem comanda o 
programa Mais Online 
é o radialista Fabiano 
Facini. Além de bom 
gosto musical, Fabiano 
domina muito bem a arte 
de comunicar.

A primeira competição de Triatlo de 
Kennedy foi massa! A galera mostrou 
muita disposição e o secretário de 
Turismo Zenildo Porto fez questão de 
posar com os vencedores. Verão em 
Kennedy tem de tudo e o esporte é 
todo fi m de semana.

Robinho e Priscila estão há quatro anos fazendo o maior sucesso 
na Pracinha, em frente a Prefeitura de Piúma, no Chapa Quente. 
O churrasquinho mais delicioso que há. A higiene e o tempero 
são destaques do empreendimento que merece os parabéns!

“Nessas férias conhecemos mais 
de 20 praias aqui no estado, foram 
dias incríveis, cada praia com 
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Luciana Maximo

Regiane precisa 
de uma casa, 

remédios e 
solidariedade

Casa, remédios, 
materiais para CURATIVO

Regiane Raache 
Siqueira, 23 anos, resi-
dente no bairro Piuminas, 
em Piúma (Areias), é 
tetraplégica, desde o 
fatídico dia 17 de março 
de 2010, quando caiu 
da laje da casa da irmã 
em Vitória, uma altura de 
três metros, na queda, 
caiu sobre a nuca dela 
um tijolo, e acabou so-
frendo uma lesão C5 na 
coluna cervical, por um 
triz, não perdeu a vida. 
Regiane perdeu comple-
tamente os movimentos, 
não mexia nada. “Hoje 
eu sou dependente do 
meu esposo para tudo”. 

A Reportagem esteve 
na casa dela no dia 07 

cobrindo-os com uma 
lona. Para dar banho na 
esposa, Matheus a leva 
no colo até o banheiro 
da casa da mãe, pois a 
cadeira de banho não 
entra, a porta é estreita 

Por Luciana Maximo

A jovem precisa de atenção e solidariedade. Ela, o esposo e o fi lho vivem com o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), pouco mais de R$800.00

filho, 2 anos, moram 
em um cômodo, entre 
a cozinha e a sala na 
casa da sogra Fátima 
da Conceição, que tirou 
os móveis de casa e 
acomodou no terraço 

de janeiro e se compro-
meteu ajudar a jovem e o 
esposo Rodrigo a terem 
mais dignidade. Regiane 
vive na cama, na cozi-
nha da casa da sogra 
Fatinha, depende do 
esposo até para tossir, 
usa fraldas e necessi-
ta de remédios como 
Alprazolan e Etna, que 
mesmo com mandado 
judicial não tem conse-
guido, está dois anos 
sem o medicamento. 
Além dos medicamen-
tos ela precisa de ma-
teriais para curativos, 
está com escaras enor-
mes abertas, necessita 
de psicólogo, atenção 
básica. Faltam visitas 
da Assistência Social a 
casa dela e da equipe 
de saúde.   

Regiane, Matheus, 
seu esposo e, Matheus 

e o piso, não é antiderra-
pante, outro dia ele caiu 
com ela no colo. 

O sonho de Regiane 
é ter a própria casa, ela 
pensou em uma vaqui-
nha online e teve muitos 

acessos e promessas. 
Muitas pessoas doaram, 
mas nem todas con-
cretizaram a doação. 
Matheus e Regiane es-
peram que a sociedade 
ajude a eles a conseguir 
os materiais de constru-
ção para poder construí-
rem em cima do terraço 
ao menos quatro cômo-
dos. “Bastante pessoas 
estão ajudando, mas a 
maioria fez a doação e 
não concretizaram”.

Para ter acesso a 
vaquinha Casinha da 
Regiane, ou no face que 
te todas as informações 
necessárias para quem 
quiser ajudar. Ela re-
side próximo a antiga 
passarela nas Areias, 
uma casa verde, na 
Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes, no bairro 
Piuminas.

Arquivo 

Milton 
tem dois 

mandados 
judiciais a 
seu favor 
para uma 

cirurgia 
e não é 

cumprido

Dois mandados judiciais e 
A ESPERA POR UMA CIRURGIA

Milton Paulo dos 
Santos, 39 anos, resi-
dente no bairro Céu Azul, 
em Piúma sofre com 
uma adenoide há mui-
tos anos. Inicialmente 
quando constatada era 
adenoide virou um pólipo 
nasal. A situação chegou 
no limite extremo. Ele 
está com frequentes he-
morragias e não respira 
mais pelo nariz, sente 
muita falta de ar, a noite 
ele quase não suporta, 

uma vez que, não conse-
gue de forma nenhuma 
a realização da cirurgia. 
Já são dois mandados e 
nada, não há nenhuma 
previsão. 

Da redação 

vem tentando uma cirur-
gia e não consegue. Em 
novembro a irmã dele 
impetrou um mandado 
judicial pedindo a justiça 
que interfi ra no processo, 

além do desconforto e 
dores. 

Nem mesmo com 
dois mandados judiciais 
a cirurgia é realizada. 

Há cinco anos ele 

No despacho do 
Juiz da Comarca de 
Piúma, Diego Ramires 
Gricio Silva, no dia 09 
de novembro o Estado 
e o Município ambos 
intimados em regime 
de urgência tinham 10 
dias para se pronuncia-
rem. Posteriormente, 
Madalena Paulo, irmã 
de Milton impetrou o se-
gundo mandado, no dia 
13 de dezembro, o juiz 
também em regime de 
urgência determinou que 
seja feita a cirurgia, con-
tudo, ainda não foi mar-
cada, o descumprimento 

do mandado custa aos 
cofres públicos multa 
diária de R$1.000.00. 
Convém lembrar que 
todos os exames têm 
prazo de validade, e es-
tão vencendo, o prazo 
que juiz para o cumpri-
mento dos mandados 
era de 48h00, já se pas-
sam mais de 30 dias. “A 
última notícia é que o 
processo está no setor 
de compras do Estado 
e o juiz está ciente, meu 
irmão não quer ver nin-
guém, está depressivo 
e se sente humilhado”, 
disse a irmã, Madalena. 
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Seag faz vistoria em barragens de Jaguaré e Sooretama nesta terça-feira
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“Bonito!
Que bonito hein!

Que cena mais linda
Será que eu estou atrapalhando o 

casalzinho aí”
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Toma aqui uns
R$ 50 REAIS!

É isso mesmo, 
e l a ,  N a i a r a  d e 
F á t i m a  A z eve d o 
está confi rmadíssi-
ma para o show sex-
ta, 01, no palco da 
Praia de Itaipava, 
em Itapemirim. Este 
será sem dúvida 
mais  um grande 
show a ser realiza-
do pela Prefeitura 
l o c a l .  A l i á s , 
Itapemirim está ti-
rando onda neste 
verão 2019. Já trou-
xe Jota Quest, Luan 
Santana e agora 
Naiara Azevedo.

De acordo com 

1 8 h 0 0  M i c h e l e 
Freire. No sábado 
dia sábado no pal-
co de Itaipava, às 
show com Fabricio 
Venturini, às 19h00 
Banda Neon e as 
21h Felipe Fantin e 
23h00 o show fi ca 
por conta da Banda 
Macucos. Domingo 
tem, às 16h Banda 
Flay e às 18h, Beto 
Kauê.

Da redação 
sos turistas para 
nossas praias. Com 
isso, todo o setor 
terciário de nosso 
balneário é favore-
cido, desde pousa-
das, restaurantes 
e quiosques até 
supermercados”, 
ressaltou.

Antes de Naiara 
no palco de Itaipava, 
em Itaoca, às 16h00 
a Banda Flay, às 

o  s e c r e t á r i o  d e 
Tur i smo,  W i l son 
Viana os shows na-
cionais vêm atrain-
do turistas de vários 
estados o que faz 
com que a econo-
mia da cidade seja 
aquecida. “Um in-
vestimento como 
e s s e  é  p o s i t i vo 
para a economia 
local do município 
porquê atrai diver-

S
ite ofi cial

Naiara de 
Azevedo 
promete 

lotar Itaipava 
sexta, dia 01


