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ELEIÇÃO 2018

O Jornal Espírito 
Santo Notícias 
destaca nesta edi-

ção alguns nomes que estão 
à disposição dos partidos 
como pré-candidatos, al-
guns desses já anunciaram 
suas pré-candidaturas. Pelas 
ruas das cidades litorâneas, 
eles já começaram a dar 
os primeiros passos rumo 
a convenção. Em Anchieta, 
Adson e Marquinhos Assad 
se destacam, em Itapemirim, 
‘briga de cachorro grande’, 
Dr. Luciano poderá lançar 
o nome, enquanto isso, o 
primo Evandro é quem está 
a postos, mas tem Pati nho 
também, Dr. Antônio e 
Thiago Leal, a ex-prefeita 
Norma deve fazer dobradi-
nha com Ferração. Kennedy 
o nome é de Daniel Gomes. 
Marataízes traz Marcão, 
Toninho e o professor/
historiador, José Rubens 
Brumana. Na cidade das 
Conchas, Kauê e a jornalista 
Luciana Maximo, são os dois 
nomes mais conhecidos da 
população. Veja nas próxi-
mas páginas.

COMEÇA A CORRIDA 
dos pré-candidatos
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» EXPEDIENTE
A prefeitura de Presidente 

Kennedy vai retoma os progra-
mas Nota Legal e Nota Rural, 
dessa vez, Especial Dia das 
Mães. O objetivo incrementar a 
arrecadação, além de premiar a 
população com dois sorteios, no 
dia 17 de maio.

Mesmo com o Decreto de 
Emergência assinado pelo 
prefeito de Piúma, Ricardo 
Costa, o Estado ainda não 
sinalizou com o apoio esperado 
para resolver a situação da orla 
da praia de Piúma. Cada dia o 
perigo aumenta.

SOBE E DESCE

Acaba de inaugurar 
no centro de Piúma, 
a Loja D’ Bruli, 
muito mais ampla 
e confortável, na 
foto, a empresária 
Marlene, ladeada 
de Bruna, Eduardo 
seu fi lho, Lilian, 
esposa de Eduardo, 
(Alice no colo) e 
José Carlos, seu 
esposo.

Durante as 
comemorações dos 
50 anos do Mepes, 
o secretário de 
Estado de Agricultura, 
Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca 
(SEAG), Ideraldo Luiz 
de Lima juntamente 
com o vice-
governador assinaram 
a ordem de serviço 
para instalação da 
antena de telefonia 
móvel e internet 3G na 
comunidade de Nova 
Esperança.

Se você tiver algum fl agrante envie-nos 
espiritosantonoticias@gmail.com
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L O jornalista Tiago 

Rocha, editor do 
Jornal Da Hora as-
sume como editor 
o Jornal Espirito 
Santo Notícias, o 
que para o veículo 
é motivo de mui-
ta honra. Tiago é 
amigo pessoal de 
Luciana Maximo, 
já trabalharam jun-

NOVO EDITOR
tos em um jornal 
de Cachoeiro de 
Itapemirim e tem 
uma estrada per-
corrida juntos.

Luc iana  está 
galgando outros 
passos e resolveu 

colocar o nome 
à disposição do 
Partido Socialista  
- PSB para con-
correr uma vaga 
n a  A s s e m b l e i a 
L e g i s l a t i v a  d o 
Esp í r i to  Santo . 

Consciente que deve 
se dedicar a sua pré-
-candidatura e certa 
de que, o jornal não 
pode parar ela passa 
a caneta a Thiago.

“Eu não vou fazer 
jornal sozinho, preciso 
contar com o apoio 
de todos os seus fi eis 
leitores. Por isso, não 
perca mais tempo nos 

envie a sua sugestão 
de pauta, sua foto 
flagrante, as edições 
Impressa e Digital são 
feitas a muitas mãos 
e conta com a sua 
colaboração. Mais 
do que nunca fazer 
jornalismo é estreitar 
relacionamentos. Vai 
promover um evento 
nos convide, quer re-

clamar de um serviço 
mal feito, ligue, quer 
elogiar, anunciar sua 
marca, pense no jor-
nal que está perto de 
você, que gosta de 
estar presente, que faz 
questão de registrar 
os fatos. Estou feliz 
nessa nova e velha 
parceria”.

Vamos que vamos!
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CONHEÇA ALGUNS 
pré-candidatos do litoral

Com quase três 
dezenas de pré-can-
didatos a deputados 
estaduais e cerca de 
uma dúzia a federal, 
o Litoral Sul Capixaba 
fervilha nos debates 
políticos neste mês 
de abril. Em maio o 
quadro clareia mais. 
Alguns saíram na fren-
te e tem mais densida-
des eleitorais, outros 
são azarões, tem os 
que desejam se caci-
far para vereadores 
ou prefeitos em 2020. 

A reportagem fez 
um apanhado basea-
do nos partidos polí-
ticos, pré-candidatos, 
formadores de opinião 
e demais, para infor-
mar o leitor do Litoral 
Sul Capixaba (LSC). 

ANCHIETA 
Adson Nogueira 

já foi Secretários 
de  Educação  de 
Marataízes, é dire-
tor da Câmara de 
Anchieta, sendo um 
nome que está traba-
lhando há dois anos 
sua pré-candidatura. 
Está filiado no PRP 
que tem como meta 
e história eleger de-
putados estaduais 

a “Cidade Saúde”, 
desde Graci l iano 
Espindola,  Hugo, 
Paulo e Sérgio Borges, 
P a u l o  L o u r e i r o , 
Rodrigo Chamoun, 
Edson Magalhães e 
outros, raramente 
fica sem represen-
tante na Assembleia 
Legislativa. Há quem 

Por Anilson Ferreira

Pré-candidatos do Litoral Sul Capixaba se aquecem para a corrida eleitoral 

e agora o Serra. 
Apelidado de ‘Rei do 
futebol capixaba’ pela 
lenda da imprensa 
capixaba Ruy Monte, 
Zanata aceitou o de-
safi o fora das quatro 
linhas e sempre oti-
mista diz que só joga 
para ganhar. “O PRB 
me convidou e aceitei 
mais esse desafi o em 
minha vida, conversei 
com minha família, 
meus amigos e vamos 
partir para cima, o ES 
precisa se impor no 
futebol e minha meta 
é fazer pelo esporte, 
principalmente o fute-
bol capixaba, sou pré-
-candidato a deputado 
estadual e estamos 
nos reunindo com as 
bases partidárias afi m 
de fazermos uma polí-
tica limpa e honesta”, 
disse Zanata.

Zanata tem tam-
bém aliados em todo 
o Litoral Sul, onde 
atua em vários segui-
mentos. Já seu filho 
Zanatinha (PDT), vem 
como pré-candidato 
a deputado federal, 
ai já visando 2020, 
onde pode ser pré-
-candidato a prefeito. 

GUARAPARI 
Com um histórico 

de sempre eleger 
deputados estaduais 

com poucos votos. A 
legenda elegeu três 
em 2014. Adson dará 
uma entrevista coleti-
va nos próximos dias 
para anunciar sua fi lia-
ção ao 44 (PRP). 

Erenildo Bicudo 
(REDE), nome popu-
lar entre os anchie-
tenses, foi convida-
do pelo REDE e vem 
mantendo contatos 
com lideranças. Tem 
seu nome bem aceito 
entre as classes mais 
humildes. 

O  ex - p r e fe i t o , 
Marquinhos Assad 
também lançou o 
nome como pré-can-
didato a deputado 
estadual. Marquinhos 
deixou o PTB e se fi liou 
no PSL. Experiência 
na política não fal-
ta ao ex-prefeito de 
Anchieta, já foi vere-
ador diversas vezes e 
prefeito da cidade.

ALFREDO CHAVES 
Tudo em família. 

Este é o cenário da ci-
dade onde o empresá-
rio Armando Zanata é 
pré- candidato da de-
putado estadual, pelo 
PRB, tendo como base 
o futebol onde o Rei 
do Futebol Capixaba 
montou um time e foi 
campeão pelos Rio 
Branco, Desportiva 

diga que por ter mui-
tos candidatos, desta 
vez corre o riso de fi -
car sem um deputado 
estadual para chamar 
de seu. Confi ra: Carlos 
Vom é considerado 
sempre o “QUASE”, 
quase prefeito, quase 
deputado...Wendel 
Lima é presidente 
da Câmara da cida-
de, é visto como o 
candidato do prefei-
to. Recentemente 
teve  degaste  ao 
impedir a criação 
de uma Comissão 
Processante 
Investigativa (CPI), dos 
“Shows Milionários” 
contra a considerada 

pelo Ministério Público 
contração abusiva de 
artistas no verão e 
carnaval. O noticiário 
local diz que Wendel 
saiu de “camburão” 
da Câmara, ele nega. 

Gédson Merizio, 
sempre ensaia ser 
candidato, desta vez 
parece ser para valer. 

Vereador Rogério 
Zanon (PRP), recen-
temente segundo a 
mídia local, teria feito 
um acordo com seu 
genro Kadu Leão, 
presidente do PRP 
municipal, para ex-
pulsá-lo, sem o risco 
de perder o mandato. 
Isto tudo no dia 20 
de dezembro.  Ao 
descobrir tudo no 
f inal de março, a 
d i reção estadual 
do PRP, acionou o 
Ministério Público 
p a r a  a v e r i g u a r , 
c r ime e le i tora l  e 
favorecimento em 
famí l ia ,  tornou a 
ato de Kadu nulo, 
e agora no PSB o 
Doutor Rogério, cor-
re o risco de não 
se eleger e perder 
o mandato para seu 
suplente que entrou 
na Justiça pedindo a 
cadeira de vereador. 
Se ganhar para de-
putado federal, tudo 
resolvido. 

15/04 A 15/05 DE 2018
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Uma jovem surpresa no 
cenário político cheios de mes-
mices, é a pré-candidatura do 
ex-secretário de Meio Ambiente 
de Itapemirim Tiago Leal.

Considerado um dos mais 
ativos do Estado e com projeção 
nacional com seus projetos 
de recomposição de matas 

e nascentes, fi liou-se ao PTB 
para concorrer nessa próxima 
eleição.

“As andanças para divulga-
ção da minha pré-candidatura 
a deputado estadual tem me 
mostrado que nosso povo ainda 
acredita em dias melhores. Isso 
é motivador”! 

Tiago Leal é pré-candidato a 
deputado estadual

O secretário de turismo de Itapemirim 
Leonardo Fraga Arantes (Patinho) visando 
as eleições 2018 fez na tarde de ontem (5) 
pedido de exoneração ao prefeito munici-
pal Thiago Peçanha Lopes, o pedido atende 
a necessidade de desincompatibilização 
exigida pela legislação eleitoral para que o 
mesmo possa disputar eleições vindouras.

Patinho que faz parte do diretório 
estadual do Democratas e é presidente de 
honra do partido em Itapemirim volta para 
a câmara dos vereadores onde reassume 
seu cargo de vereador.

A saída da secretaria não representa 
rompimento com a administração, já que 
como vereador Patinho será a base do 
governo no legislativo.

Patinho que anda com prestígio em 
alta tanto no Democratas quanto na admi-
nistração municipal, entra para a disputa 
com força e sua pré-candidatura para o 
legislativo deve movimentar os bastidores 
políticos do litoral sul do ES.

O Doutor Antônio vem sendo anun-
ciado como pré-candidato a deputado 
estadual. 

Patinho também é pré-candidato 
a deputado estadual

Divulgação

Drº Luciano, Evandro, Patinho
Zé Rubens, Tiago Leal, Norma

POLÊMICA JORNALISTA 
também vai para a disputa

O cenário político 
é mesmo semelhante 
a um jogo de xadrez. 
O Democratas deverá 
lançar uma chapa puro 
sangue. Ainda não está 
decidido se a ex-pre-
feita Norma Ayub virá 
como pré-candidata a 
deputada estadual ou 
federal, sabe-se que, 
ela e Ferraço farão uma 
dobradinha e ainda 
tem o Ricardo que está 
à disposição da sigla. 

Até então, o nome 
já anunciado de fato 
é o de Leonardo Fraga 
Arantes, para pré-
-candidato a deputado 
estadual.

Do outro lado, o 
prefeito afastado de 
Itapemirim Luciano 
Paiva ganhou um re-

Uma mulher humil-
de, mas guerreira, que 
defende os interesses 
sociais, enaltece os jo-
vens talentos, prestigia 
os artistas, da “moral” 
ao agroturismo, ‘briga’ 
contra preconceitos di-
versos, enche a bola da 
gastronomia, coloca lá 
me cima os empresários 
os empreendedores que 
geram oportunidades de 
renda, atrai turistas de 
praia e montanhas e ou-
tros serviços prestados a 
todo Litoral Sula Capixaba 
com as matérias promo-
cionais. Pois esta lutadora 
tem nome e sobrenome 
Luciana Máximo, foi convi-
dada pelo ex-governador, 
Renato Casagrande e 
aceitou ser pré-candidata 
pelo PSB a deputada es-
tadual. Os motivos que 
levaram está digamos 
Joana Darc (heroína fran-
cesa), ou Cleópatra (rai-
nha egípcia), do Litoral Sul 
a entrar para a política, 
depois de mais de 20 
anos de jornalismo, va-
mos saber em seguida.  
Porém antes, devemos 
dizer que as mulheres de-
vem ir à luta para levantar 
bandeiras, que as levem 
ao empodeiramento. 
Tendo como base estes 
itens, além do fato das 
mulheres serem maioria 
nas urnas, Luciana quer 
atingir o Máximo, con-
quistando uma das 30 
cadeiras da Assembleia 
Legislativa, atendo pedi-
dos também de vários se-

isso venha a ocorrer 
passa pela renúncia, 
mas defi nir o que fazer 
e se é viável ou não 
só após essa decisão 
dele, que ainda não 
boa foi passada.

A reportagem entrou 
em contato com o pre-

da  Redação

São muitas opções de pré-candidatura pelo litoral, nessa fase os nomes se mostram 
interessados. Em Itapemirim, se drº Luciano vier pode balançar as estruturas

a deputado estadual.
Um dos advoga-

dos de Luciano falou 
a reportagem que a 
pré-candidatura de 
Dr. Luciano hoje de-
penderia primeiro da 
decisão dele, uma das 
hipóteses para que 

curso no TSE – Tribunal 
Superior Eleitoral que 
derruba uma ação de 
inelegibilidade. Com a 
decisão o prefeito não 
retorna a prefeitura mu-
nicipal, mas segundo 
Luciano o possibilita a 
se tornar pré-candidato 

feito afastado Luciano 
Paiva através de tele-
fone e informamos que 
vários prefeitos tiveram 
que se afastar de seus 
cargos para a disputa 
de 2018, (coisa que 
ele não fez por estar 
afastado) e questiona-
mos sobre a possibi-
lidade do mesmo ter 
sua pré-candidatura 
rejeitada pelo seu par-
tido PROS, e o mesmo 
informou que pode sim 
ser pré-candidato, pois 
já consultou seus advo-
gados.

A possível libera-
ção de Luciano colo-
ca lenha na fogueira 
eleitoral de 2018 e 
tudo muda no cenário 
político Maratimba, 
pois mesmo afastado 
o carisma de Luciano 
junto ao seu eleitora-
do é grande.

Seu primo, o dentis-

ta Evandro Paiva, ga-
rantiu a Reportagem 
que se Luciano for li-
berado para participar 
do processo político ele 
o apoia, mas se não 
vier ele lança o nome 
dele. E assegura que 
a política corre na sua 
veia como o próprio 
sangue. 

Evandro Paiva que 
já anunciou que é 
pré-candidato a de-
putado estadual pelo 
PROS, e pretende 
surpreender nas ur-
nas,  com grandes 
chances ,  Os  do is 
candidatos estarão 
c o n c o r r e n d o  p o r 
Itapemirim, Além de 
forasteiros vindos de 
outros municípios 
que sempre apare-
ceram por aqui, sem 
esquecer-se das “ve-
lhas raposas” que toda 
eleição aparecem.

15/04 A 15/05 DE 2018

Drº Luciano, Evandro, Patinho
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 Luciana é 
jornalista, 

poetisa e 
professora. 
Natural de 
Kennedy e 

radicada em 
Piúma

POLÊMICA JORNALISTA 
também vai para a disputa

Uma mulher humil-
de, mas guerreira, que 
defende os interesses 
sociais, enaltece os jo-
vens talentos, prestigia 
os artistas, da “moral” 
ao agroturismo, ‘briga’ 
contra preconceitos di-
versos, enche a bola da 
gastronomia, coloca lá 
me cima os empresários 
os empreendedores que 
geram oportunidades de 
renda, atrai turistas de 
praia e montanhas e ou-
tros serviços prestados a 
todo Litoral Sula Capixaba 
com as matérias promo-
cionais. Pois esta lutadora 
tem nome e sobrenome 
Luciana Máximo, foi convi-
dada pelo ex-governador, 
Renato Casagrande e 
aceitou ser pré-candidata 
pelo PSB a deputada es-
tadual. Os motivos que 
levaram está digamos 
Joana Darc (heroína fran-
cesa), ou Cleópatra (rai-
nha egípcia), do Litoral Sul 
a entrar para a política, 
depois de mais de 20 
anos de jornalismo, va-
mos saber em seguida.  
Porém antes, devemos 
dizer que as mulheres de-
vem ir à luta para levantar 
bandeiras, que as levem 
ao empodeiramento. 
Tendo como base estes 
itens, além do fato das 
mulheres serem maioria 
nas urnas, Luciana quer 
atingir o Máximo, con-
quistando uma das 30 
cadeiras da Assembleia 
Legislativa, atendo pedi-
dos também de vários se-

Luciana é jornalista, 
poetisa, professora, auto-
ra do livro Rabo de Olho, 
Editora do Jornal Espírito 
Santo Notícias e colunis-
ta da Boca do Inferno. 
Natural de Presidente 
Kennedy, formada em 
Letras/ Literatura, com 
pós em Gestão Escolar, 

Por Anilson Ferreira

Novidade na política Luciana quer o Máximo para o Sul e é pré-candidata a 
deputada estadual 

terá um time de bons 
candidatos e opções de 
todos os níveis. Além de 
ser uma legenda de mãos 
limpas”. 

A jornalista responde 
todas as perguntas na 
ponta da língua disse que 
não tem uma bandeira. 
“Não gosto dessa con-
versa de bandeira, pois 
no jornalismo ouvimos 
todas, o grito é de todos”! 

Para Luciana a mulher 
precisa de mais repre-
sentantes de verdade na 
esfera política. “Apesar 
das conquistas as mu-
lheres ainda são discri-
minadas, assassinadas, 
violentadas e muito mais. 
Essa pauta tem de ser 
discutida por todos. A 
mulher precisa participar 
do processo político, não 
podemos deixar que eles 
decidam por nós e nem 
que busquem os nossos 
interesses. Somos maio-
ria nas urnas, temos de 
virar esse cenário”

guimentos de lideranças 
de Guarapari, Anchieta, 
P iúma,  Marata ízes, 
Itapemirim, Presidente 
K e n e d y ,  I c o n h a , 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Alfredo Chaves e demais. 

Luciana disse que 
aceitou o convite de 
Renato Casagrande feito 
através do ex-prefeito de 
Piúma, Valter Luiz Potratz. 
“Tive convites primeiro do 
PV de Kennedy, depois do 
PRP, em seguida do PEM, 
depois o Podemos me 
assediou, porém quando 
recebi uma quase convo-
cação do ex-governador 
Renato Casagrande, que 
vem aí como pré-candi-
dato a governador, aceitei 
o desafi ou de tentar ser 
deputada estadual”. 

Luciana acredita que 
é preciso sair da zona de 
conforto e buscar mudan-
ças de fato. “Só com mu-
danças, poderemos fazer 
melhor para todos. O pa-
lanque o Casagrande, 

especialização na área 
de jornalismo, diversas 
capacitações.

É  professora  de 
Língua Portuguesa e ide-
alizou inúmeros projetos 
na área educacional e 
cultural em diversas es-
colas no sul do es.  Apoia 
e defende os artistas em 
gênero, número e grau. 
Foi repórter policial na 
Folha do ES durante sete 
anos, trafega bem nas 
periferias e entre as eli-
tes. Anda descalça e não 
leva desaforo pra casa. 
É apelidada de Boca do 
Inferno, por conta da sua 
polêmica coluna no jornal 

e das poesias do Livro 
Rabo de Olho, onde ela 
vomita verdades em ver-
so e prosa.

A jornalista garante 
que, se chegar à casa de 
leis estadual não terá pro-
blema algum em votar 
um projeto, desde que o 
favorecido seja a popula-
ção. Defende suas ideias e 
não teme e nem se curva 
a propostas indecentes.  
“Eu pretendo sim colocar 
meu nome à disposição, 
mas se não for para fazer 
a diferença, eu prefi ro tirar 
meu time de campo, antes 
de começar a disputa”, 
afi rma Luciana.

15/04 A 15/05 DE 2018

POLÊMICA JORNALISTA 
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Daniel Gomes é 
pré-candidato 

a deputado 
estadual pelo 

PPS. Ele é de 
Kennedy

Por Kennedy, 
DANIEL É PRÉ-CANDIDATO

O  v e r e a d o r 
Dan ie l  Gomes  – 
PPS de Presidente 
Kennedy é pré-can-
didato a deputado 
estadual represen-
tando o município. 
A lém de  Dan ie l , 
q u e m  t a m b é m 
nasceu na cidade 
e colocou o nome 
à  d i spos i ção  do 
Partido Socialista 
Brasileiro, é a jor-
n a l i s t a  L u c i a n a 
Maximo, embora, 
Luciana resida em 
Piúma desde 2011.

Daniel  af irmou 
que está muito ani-
mado com as decla-
rações de apoio que 
ve m  r e c e b e n d o . 
“Sou pré-candidato 
sim e estamos mui-
to animados com os 
apoios que temos 
recebido de l ide-
ranças, principal-
mente em Mimoso, 
Alegre, Muqui, Atílio 

Vivácqua, grande 
apoio em Cachoeiro, 
Castelo, Itapemirim 
e o apoio da nos-
sa administração e 
vários vereadores” 
disse.

O pré-candidato 
assegurou que sem 
sombra de dúvida, 
o nome dele como 
pré-candidato é re-
presentatividade do 
Sul do Estado na 
busca de investi -
mentos e melhorias 
principalmente nas 
áreas da saúde, se-
gurança, atração de 
investimentos para 
geração de empre-
go e renda e traba-
lhar na recupera-
ção e tratamento do 
mau do século que 
é a dependência 
química. “Ajudar a 
combater ferozmen-
te a questão da pe-
dofilia e a ausência 
de opor tunidade 
para os nossos jo-
vens no mercado de 
trabalho. Defendo 
política como sendo 

da Redação

Daniel Gomes colocou o nome à disposição do PPS como pré-candidato a deputado estadual

a arte de servir as 
pessoas no sen-
t ido colet ivo.  De 
todos, o meu maior 
p r o j e t o  s e m p r e 
será servir a Deus 
e as pessoas que 
v ivem à margem 
das oportunidades. 
Dizem que política 
é coisa de gente 
errado, mas os er-
rados que estão na 
política, eles sim 
estão no lugar er-
rado. Política é coi-
sa de gente séria. 
Deus no controle”.

Para Daniel in-
vestir em melhorias 
e capacitação na 
área da educação 
não é fórmula má-
gica, mas com cer-
teza é a principal 
fer ramenta para 
valorizar os guer-
reiros professores 
e capacitar o povo, 
preparando-os para 
as oportunidades 
que  ce r tamente 
virão para nosso 
promissor Sul do 
Estado.

Arquivo Pessoal 
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KAUÊ é pré-candidato pelo PP

Alberth Kauê Gomes 
Oliveira, ou somente 
Kauê, é um jovem políti-
co , que mesmo sem ter 
origem política, chegou 
ao cargo de  Presidente 
Nacional da Juventude 
do Progressistas, hoje 
o segundo maior par-
tido da Câmara dos 
deputados, com um 
perfil articulador, foi 
assessor parlamentar 
na assembleia legisla-
tiva do então Deputado 
Nilton Baiano, exerceu 
os cargos de Secretário 
Municipal de Governo 
e Planejamento, (onde 
inciou o conselho mu-
nicipal de Juventude de 
Piúma, ajudou na libe-
ração do Pro-infância, 
creche do governo fede-
ral que estava travado a 

gicos, Piúma também 
foi o único município 
do estado a ser sele-
cionado para receber 
a casa da Juventude, 
entre outros convê-
nios em andamento.  
“Todo ser humano é 
sonhador por natureza 

da  Redação

São apenas 30 vagas para deputado estadual, mas somam mais de 600 nomes a essa 
disputa. E como pré-candidatos ao cargo, centenas de nomes surgem

de 10 mil doses de vaci-
nas contra febre amare-
la em um momento que 
o município estava fora 
do mapa para receber. 
Dentre as captações es-
tão um mini trator para 
atender a zona rural, 2 
consultórios odontoló-

mais de 9 anos e hoje 
se encontra em licita-
ção, realizou a maior 
captação de recursos 
da história do município 
(mas seria necessário a 
continuidade por parte 
dos secretários seguin-
tes), conquistou cerca 

e, se não fosse assim, 
provavelmente ainda 
estaríamos vivendo nas 
cavernas e sequer terí-
amos inventado a roda. 
Me sinto preparado 
e disposto a servir a 
população da melhor 
forma possível. Temos 
muitas demandas aqui 
em Piúma e na região 
e precisamos reforçar 
nossa representação. 
Vejo que precisamos 
de um deputado que 
valorize a função par-
lamentar e seja mu-
nicipalista. Que tenha 
coragem de enfrentar 
o Poder Executivo nas 
questões em que estão 
em jogo os interesses 
da sociedade. Em re-
sumo, precisamos de 
deputados estaduais 
dispostos a defender 
sua região. O Estado 
precisa atuar para ga-
rantir mais oportuni-

dades à juventude e 
proteção às famílias de 
baixa renda. O nosso 
futuro vai depender 
da capacidade que ti-
vermos para incluir os 
jovens e amparar os 
mais necessitados”.

Para Kauê, a políti-
ca é um instrumento 
de transformação da 
sociedade, “tem um 
papel determinante na 
vida dos Brasileiros, o 
que nós precisamos é 
reconquistar a confi an-
ça das pessoas nos 
agentes políticos e isso 
nos só conseguiremos 
com novas práticas, 
precisamos de gente 
boa na política, precisa-
mos da participação das 
Mulheres, dos movimen-
tos sociais e principal-
mente da Juventude, só 
assim traremos de volta 
o verdadeiro sentido da 
política”.

15/04 A 15/05 DE 2018

KAUÊ

Uma mulher que tem muita 
fé vem como pré-candidata a 
deputada federal, a Missionaria 
Glice, tem feito reuniões nas 
igrejas, se fi liou ao PRP e assim 
como Moises pediu e Deus 
abriu o Mar Vermelho para ele, 
a Missionaria vai precisar de um 
“mar de votos”, para abrir seus 
caminhos para chegar a Brasília

Marataízes
O empresár io  Marcão 

Vivácqua vem fazendo reuniões 
e dizendo que desta vez, vem 
para chegar na Assembleia. 

Toninho Bitencourt, o Toninho 
da Skol se agiliza para ter man-
dato, pois é tido como um can-
didato “competente”, daqueles 
que compete, compete e nada.

Quem acaba de ser escolhi-
do pelo PSB de Marataízes para 
ser pré-candidato a deputado 
federal é o professor e historia-
dor José Rubens Brumana.

O presidente do partido 
Cleber Junior Pereira Bento 
afi rmou que nas eleições desse 
ano o partido virá forte em par-
ceria com Renato Casagrande 
que hoje é o principal nome 
para a sucessão do governo 
estadual.

Disse que é pré-candida-
tíssimo do PSB. O jornalista 

mantém no Facebook uma 
página intitulada Pois Zé onde 
faz postagens diárias de tudo 
que vê e observa nos arredo-
res. Professor e combatente, 
Zé Rubens promete balançar a 
imprensaPiúma 

Missionária Glícia para federal Historiador e professor

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Dona Maria, 
o esposo e 

os � lhos, um 
exemplo de mãe 

à moda antiga

“BASTAVA UM OLHAR APENAS”, disse Dona Maria

O jornal Espírito 
Santo Notícias es-
colheu a agricultora 
familiar, dona Maria 
Polonini Benevides, 
81 anos, residente na 
Fazenda Boa Vista, in-
terior de Piúma para 
homenagear todas as 
mães que passaram 

começou na lida ain-
da criança.

Não há queixa, co-
meçou na labuta aos 
oitos anos capinando 
com meia enxada. 
Uma enxada de crian-
ça para ajudar os pais. 
“A gente lavrava todos 
os tipos de planta na 
roça, na época dos 
meus pais. Depois 
que eu casei não tive 
difi culdades de conti-
nuar. Continuei com 
as lavouras, eu e meu 
marido. Plantávamos 
muito arroz, milho, 
feijão. Depois veio a 
mandioca, banana, 
café. Tocamos curral, 
tiramos leite. As me-
ninas casaram cedo, 

Por Luciana Maximo

Em nome de Dona Maria Polonini o Jornal estende um abraço a todas as mães.     
da Glória Ferreira 
Garcia e Amélia das 
Graças Benevides 
Dias. Todos criados 
na roça e agricultores 
familiares. 

A agricultora é ca-
sada com seu Antônio 
Ferreira Benevides há 
65 anos. Os pais eram 
italianos. Quando sol-
teira ela viveu na co-
munidade de Itinga. 
De pouco estudo, ela 
se dedicou a família, 

por momentos difí-
ceis mas venceram e 
tem a família ao lado 
unida em todos os 
momentos.

D o n a  M a r i a 
Polonini teve cin-
co filhos, todos de 
par to normal, em 
casa: José Ferreira 
Benevides, pecua-
rista, Maria Luísa 
Ferreira de Oliveira, 
Desdite de Fátima 
Ferreira Garcia, Vera 

fi zeram o ginásio, na-
quele tempo a facul-
dade era mais difícil, 
era longe. Na época 
se fi zesse o ginásio 
tinha emprego, se 
não fi zesse não teria 
emprego. Então, elas 
permaneceram no 
campo”.

Para dona Maria, 
os tempos são ou-
tros, os filhos não 
respeitam mais como 
ant igamente .  Na 
época dos fi lhos dela 
criança bastavam um 
olhar e eles enten-
diam o recado. “Não 
tivemos problema 
com malcriação. O 
pai só olhava, eu nun-
ca dei um tapa em 

nenhum dos filhos. 
Quando criança, a 
gente chamava aten-
ção e dizia: ‘Não pode 
fazer mais, que isso 
é pecado fazer, não 
pode responder pai e 
mãe, foram educados 
assim, fomos cortan-
do desde cedo, desde 
que ‘panharam’ en-
tendimento. A escola 
ensina, em casa a 
gente dá educação.  

Hoje, dona Maria 
já dividiu a proprie-
dade com os filhos 
e eles estão por per-
to, trabalhando na 
agricultura familiar. 
Cultivam a seringuei-
ra, café, banana, 
goiaba, pimenta do 
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“BASTAVA UM OLHAR APENAS”, disse Dona Maria
Em nome de Dona Maria Polonini o Jornal estende um abraço a todas as mães.     

reino, acerola, man-
tém vacas de leite, 
tem a agroindústria, 
nos arredores da 
casa, todo os tipos 
de frutas, desde ja-
melão, jambo, figo, 
mamão, batata doce, 
abacate, aipim, mara-
cujá, laranja, banana, 
hortaliças, além das 
criações, como gali-
nhas, perus e gansos. 
A terra, tudo que plan-
ta colhe e Dona Maria 
vive feliz com os fi lhos 
por perto. 

Mesmo possuindo 
casa na praia, dona 
Maria disse que a pai-
xão dela é pela roça 
e pela família. “Não 
tem lugar melhor no 
mundo. Aqui eu tenho 
galinha, peru, criação 
de ganso. Agora eu 
parei de criar porcos, 
mas já tivemos mui-
tos. Gosto de cuidar 
da horta, faço crochê 
nas horas vagas”.

Para Dona Maria, 
muitos pais que di-
zem que não dão 
mais conta dos fi lhos 
é porque perderam a 
ponta da corda desde 
a infância. “A gen-
te tem de segurar 
eles desde quando 
eles começam a se 
entender. O respeito 
vem desde pequeno. 
Eu já vi muitos casos 
de crianças ficarem 
rebeldes. Mas por 
que ficavam rebel-
des? Porque a mãe 
soltava muito a corda. 
Tem de puxar as ré-
deas. A vara se torce 
enquanto é verde. 
Enquanto a criança é 
pequena elas obede-

cem, depois que fi ca 
grandes, eles querem 
pegar a ponta da cor-
da, não dá mais para 
educar. Nunca bati 
nas minhas filhas, 
não precisou. Bater 
não educa, deseduca. 
A criança fica revol-
tada. Não serve, a 
educação tem de ser 
no diálogo. Eu apren-
di com meus pais”, 
contou dona Maria, 
que foi educada de 
uma maneira muito 
diferente. “Filho res-
ponder a mãe perto 
de visitas. Quantas 
desordem que a gen-
te ver. A gente olha e 
fica com pena, mas 
nada a gente pode 
fazer. Hoje em dia, 
as coisas mudaram 
muito. O exemplo está 
acabando. Os filhos 
não ouvem, as mães 
as vezes ficam com 
medo dos fi lhos”.

Dona Maria e seu 
Antônio atualmente 
são cuidados pelos 
fi lhos que estão por 
perto, todos os dias 
eles se arrevesam 
nos cuidados, nunca 
dormem sozinhos. 
Vaidosa, ela não dis-
pensa os cuidados 
com a beleza e a 
saúde. Nesta quarta-
-feira, ao encerrara 
entrevista, ela seguiu 
ao salão para pintar 
os cabelos e ia a uma 
consulta com a fi lha 
Vera. A fi lha mais ve-
lha cuidou do almoço. 
Um lar que fi ca como 
exemplo, de uma mãe 
que a moda antiga 
educou os fi lhos para 
a vida. 

“É bom ter mãe 
quando se é crian-
ça, e também é bom 
quando se é adulto. 
Quando se é adoles-
cente a gente pensa 
que viveria melhor sem 
ela, mas é um erro de 
avaliação. Mãe é bom 
em qualquer idade. 
Sem ela, ficamos ór-
fãos de tudo, já que o 
mundo lá fora não é 
nem um pouco mater-
nal conosco.

O mundo não se 
importa se estamos 
desagasalhados e pas-
sando fome. Não liga 
se viramos a noite na 
rua, não dá a mínima 
se estamos acompa-
nhados por maus ele-
mentos. O mundo quer 
defender o seu, não o 
nosso.

O mundo quer que 
a gente torre nossa 
grana, que a gente 
compre um aparta-
mento que vai nos dei-
xar endividados, que a 
gente ande na moda, 
que a gente troque 
de carro, que a gente 
tenha boa aparência 
e estoure o cartão de 
crédito. Mãe também 
quer que a gente te-
nha boa aparência, 
mas está mais preo-
cupada com o nosso 
banho, nossos dentes, 
nossos ouvidos, com a 
nossa limpeza interna: 
não quer que a gente 
se drogue, que a gen-
te fume, que a gente 
beba.

O mundo nos olha 
superfi cialmente. Não 
detecta nossa tristeza, 
nosso queixo que tre-
me, nosso abatimento. 
O mundo quer que se-
jamos lindos, magros e 
vitoriosos para enfeitar 

a ele próprio, como se 
fossemos objetos de de-
coração do planeta. O 
mundo não tira nossa 
febre, não penteia nosso 
cabelo, não oferece um 
pedaço de bolo feito em 
casa.

O mundo quer nos-
so voto, mas não quer 
atender nossas necessi-
dades. O mundo, quan-

MÃE É DE GRAÇA
UMA SINGELA HOMENAGEM A DONA CELINA

do não concorda com 
a gente, nos pune, nos 
rotula, nos excluí. O mun-
do não tem doçura, não 
tem paciência, não nos 
escuta. O mundo per-
gunta quantos eletrodo-
mésticos temos em casa 
e qual é o nosso grau 
de instrução, mas não 
sabe nada dos nossos 
medos de infância, das 
nossas notas no colégio, 
de como foi duro arranjar 
o primeiro emprego.

MÃE É DE OUTRO 
MUNDO.

É emocionalmente 
incorreta: exclusivista, 
parcial, metida, brigona, 
insistente, dramática. 
Sofre no lugar da gente, 
se preocupa com deta-

lhes e tenta adivinhar to-
das as nossas vontades, 
enquanto que o mundo 
nos exige efi ciência má-
xima, seleciona os mais 
bem-dotados e cobra 
caro pelo seu tempo.

Mãe é de graça”. 
Esse texto é do técni-
co de informática Dan 
Venâncio que perdeu 
a mãe, Celina Gomes 
Venâncio, nesta quinta-
-feira, 03, no Hospital 
Evangélico, após uma 
parada cardíaca e um 
tratamento de seis anos 
pulmonar.

Para todos os fi lhos 
que não terão suas 
mães neste Dia das 
Mães, o jornal dedica 
essa linda homenagem 
de Dan. 
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Dr. Gustavo é 
pré-candidato 

a deputado 
Federal, ele foi 

no ES líder do 
Movimento Vem 

Pra Rua

Dos centros cirúrgicos, às ruas
DR. GUSTAVO É PRÉ-CANDIDATO A FEDERAL

A história do Dr. Gustavo 
Peixoto, PTB é para ser re-
gistrada em um livro. O mé-
dico sempre soube o que 
queria desde a adolescên-
cia, aos 16 anos ingressou 
na Universidade Federal do 
Espírito Santo - Ufes para 
cursar Medicina. Em seguida 
fez residência médica em São 
Paulo, onde fez dois anos de 
cirurgia geral, dois anos de 
aparelho digestivo, depois 
transplante de fígado, anos 
depois cursou mestrado e 
doutorado.  Especializou-se 
em gestão de hospitais públi-
cos federais. 

Entretanto, Gustavo não 
parou por aí, foi dele o projeto 
que hoje é sucesso no Estado, 
o programa de Implante de 
Fígado, implanto no ES em 
2005. Além de ser responsá-
vel técnico pelo Programa de 
Cirurgia Bariátrica do Hospital 
das Clínicas. Agora, ele é pré-
-candidato a deputado federal 
pelo PTB.

Insatisfeito com o cenário 
político nacional, Gustavo 
foi para as ruas e liderou o 
Movimento Vem Pra Rua no 
ES. Conheceu lideranças no 
país inteiro e acabou sendo 
escolhido pelos parceiros 
para ter o nome a concorrer 
uma vaga no Congresso.

Para o médico, é preciso 
acabar com os políticos carrei-
ristas profi ssionais e nomes 
novos devem ser colocados 

não estávamos recebendo 
serviços mínimos de saúde 
e segurança, enquanto o 
Governo Federal gastava mi-
lhões e milhões em estágios 
de futebol e outras obras 
faraônicas que só serviam 
para pagar comissionamento 
de corrupção e a população 
se rebelou e foi para as ruas 
nós estávamos lá”. 

E m  s e g u i d a ,  a  ex -
-presidente Dilma lançou o 
Programa Mais Médicos com 
médicos cubanos que, se-
gundo o pré-candidato, “não 
eram médicos de verdade, 
eram explorados, tinham a 
maior parte do salário envia-
do para Cuba, não tinham 

Por Luciana Maximo

se envolver em corrução se 
todos os lados deles forem 
publicitados, acredito que 
sem corrupção, vai sobrar 
dinheiro para a saúde, edu-
cação, e para a segurança. 
Basicamente nossa ban-
deira é: renovação política 
para promover um estado 
transparente, efi ciente e sem 
corrupção”. 

VEM PRA RUA
Gustavo acabou entran-

do para a política por um 
caminho não planejado. Ele 
contou que em 2013, com 
o “Movimento vem Pra Rua” 
se envolveu com causas de 
interesse coletivos. “Nós 

à disposição dos partidos. 
Inclusive a bandeira dele é 
pela mudança. “Nós preci-
samos de pessoas comuns 
da sociedade: advogados, 
dentistas, médicos, empre-
endedores...para participem 
do processo político, só assim 
promoveremos a renovação, 
que seria basicamente, tro-
carmos, não só as pessoas, 
mas as ideias e as práticas, 
principalmente do Congresso 
Nacional. A renovação política 
trará com certeza uma galera 
nova que quer um estado 
transparente, onde todos 
sabem de tudo, neste estado 
não há corrupção, fi ca muito 
mais difícil um agente público 

liberdade, eram cerceados de 
conviveram com seus colegas 
brasileiros. Nós entramos 
no projeto de questionar a 
validade desse programa 
e acabamos gerando um 
movimento”.

No ano seguinte, veio a 
eleição e o grupo liderado 
no Estado do ES por Gustavo 
apoiou a oposição. “Não 
apoiamos o candidato ideal, 
mas era o que tínhamos 
para o momento.  Apoiamos 
qualquer um que fosse contra 
o projeto de poder do PT. Em 
seguida veio o movimento do 
impeachment e estávamos 
lá, criamos um grupo chama-
do Ativação que é um grupo 
moderado que colaborou 
muito com as manifestações 
de rua, principlamente a 
travessia da Terceira Ponte 
de Vila Velha para Vitória. 
Depois, o impeachment, co-
seguimos mostrar que o PT é 
realmente ‘uma organização 
criminosa’, e vimos agora 
recentemente o ex-presidente 
ser preso acusado pelos seus 
crimes. Conseguimos pro-
mover o questionamento da 
sociedade sobre corrupção 
sitêmica, sobre impunidade. 
Tivemos a oportundidade de 
ser a liderança do Vem pra 
Rua aqui no ES e conhecer 
líderes no Brasil inteiro em 
encontros”. 

Segundo o pré-candidato 
a deputado federal, era o 
momento de ter um nome 
par debater o presente, as 
possibildiades. “Traçamos 
um perfil de que devemos 
ser um pré-candidato ideal 

e o meu nome foi escolhido 
pelo grupo. Dessa forma, um 
médico que era puramente 
técnico, só voltado para suas 
operações e tecnologia de 
ponta e para seus programas 
de transplante e bariatrica, 
cirurgia de câncer etc de 
repente se evnolve com a 
política. Nós entendemos 
que muitos pacientes morrem 
por falta de recursos subsi-
diados pela corrupção, se 
nós tratarmos a causa, não 
mudarmos os politicos, não 
vamos ter os resultados que 
nós queremos”.

UMA VIDA PARA A 
MEDICINA

Gustavo e responsável 
pela implantação de trans-
plante de fígado no Espírito 
Santo. Até 2005 quem tinha 
dinheiro pegava o voo e fa-
zia transplante em SP e as 
pessoas economicamente 
desfavorecidas morriam sem 
ter acesso a essa modalidade 
de cirurgia. “Com a minha 
vinda para o ES montamos o 
serviço e o transplante é reali-
zado pelo SUS, com a parceria 
público privada e o Hospital 
Meridional. Já temos mais de 
300 transplantes em ativida-
de ininterrupta desde a sua 
implantação, é uma grande 
honra ter participado desse 
programa tão importante 
para a nossa sociedade”.

Gustavo é responsável 
técnico apelo Programa de 
Cirurgia Bariátrica do Hospital 
das Clínicas - um projeto muito 
importante, estruturante e de 
referência para o Espírito Santo.

15/04 A 15/05 DE 2018

Dos centros cirúrgicos, às ruas
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Evandro Paiva 
se especializou 
em implantes e 
conhece a nova 

técnica que está 
revolucionando a 

odontologia.

DR. EVANDRO PAIVA ADERE A UNITITE
o implante dentário rápido e efi caz

Quem nunca teve um 
medinho de dentista, agu-
lhas, anestesia. Pois é, 
para muitos fazer um im-
plante dentário represen-
tava dor e sofrimento, além 
do tratamento não caber 
no bolso de todos. Mas 
a tecnologia avançou e a 
odontologia ganhou Unitite 
uma linha de implantes 
que tem revolucionado o 
mercado mundial por sua 
originalidade, inovação e 
altíssimo desempenho.

A Reportagem con-
versou com o dentista 
Evandro Paiva, especialis-
ta em implantodontia e ele 
falou com exclusividade 
sobre a nova técnica que 
implantou em seu consul-
tório em Itapemirim/ ES. 

Evandro assegurou 
que o novo método de 
implante é rápido, não 
leva 45 dias, da cirurgia 
a coroa. “Leva apenas 
28 dias para calcifi cação 
dos implantes no osso 
assim reduzindo o tempo 
do tratamento de implan-
tes dentários de 6 meses 
para apenas 30 a 45 dias, 
contando do dia da cirurgia 
até a instalação da coroa 
dentária defi nitiva’, frisou 
o dentista.

D e  a c o r d o  c o m 
Evandro, indicado para 
carga imediata, preco-
ce ou tardia, o Unitite foi 
projetado para soluções 
duradouras e estéticas. 
A linha de implantes que 
redefi ne os conceitos da 
implantodontia por sua 
originalidade, inovação e 
altíssimo desempenho, 
possui exclusiva macroge-
ometria e a mais avançada 
nanoativação de super-

considerado chave para a 
aplicação de carga ime-
diata. Como a estabilidade 
primária é reduzida pela 
remodelação óssea e for-
mação de osso aposicional 
nas áreas de íntimo conta-
to do implante com as pa-
redes ósseas, as câmaras 
de cicatrização formadas 
nos espaços preenchidos 
por coágulos terão o papel 
de formação óssea e ma-
nutenção da estabilidade 
primária estando a prótese 
em função.

4. MANUTENÇÃO 
ÓSSEA EM LONGO 

da  Redação

Para saber como funciona o Unitite, como é o tratamento e sua efi cácia marque uma 
consulta com o dentista pelo fone 28- 3529 5345 e saiba de todos os detalhes. Evandro 

atende na Vila de Itapemirim

aumenta a simplicidade e 
efi ciência do procedimen-
to. Vale ressaltar que os 
cuidados no planejamen-
to são os mesmos para 
qualquer outro implante, 
únicos para cada caso e 
devem continuar sendo 
respeitados.

2. REDUÇÃO DO 
TRAUMA PÓS-
OPERATÓRIO

Como a manipulação 
do tecido ósseo, bem 
como o tempo de cirur-
gia pode ser reduzido, é 
possível que o trauma 
pós-operatório e dor sejam 
menores com o número 
reduzido de brocas, tor-
nando tratamentos, espe-
cialmente aqueles mais 
extensos (e.g. protocolo), 
menos desconfortáveis 
para o paciente.

3. ALTA ESTABILIDADE 
PRIMÁRIA

A característica geomé-
trica de dupla conicidade, 
associada a um sistema 
de fresagem preciso e 
exclusivo resultam em alta 
estabilidade primária, fator 

fície.
Além disso, o Unitite 

possui um único conjunto 
cirúrgico para toda linha, 
tornando o dia-a-dia do 
implantodontista mais 
prático e efi ciente. E tam-
bém o Kit Safe Drill, um 
limitador de perfuração 
óssea, o que torna a sua 
cirurgia muito mais segura 
e dá mais conforto ao seu 
paciente.

De acordo com in-
formações do site SIN 
– Sistema de Implante, 
são sete benefícios que 
o Unititi oferece e facilita 
a vida do paciente e do 
dentista.

1. SIMPLIFICAÇÃO 
DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO
A redução no número 

de fresas necessárias na 
osteotomia para a coloca-
ção do Unitite garantem 
um menor tempo opera-
tório, o que confere maior 
conforto para o paciente e 
permite a colocação de um 
maior número de implan-
tes em um menor tempo, 
o que consequentemente 

PRAZO
A presença de micro-

-roscas e tratamento 
de superfície na região 
cervical associadas ao 
acoplamento protético do 
tipo Cone Morse assegu-
ram a manutenção óssea 
nesta área. Vale lembrar 
que, nos primórdios da 
Implantodontia moderna, 
onde comumente a perda 
óssea, principalmente no 
primeiro ano, era um even-
to esperado e entendido 
como critério de sucesso. 

5. ESTABILIDADE 
DO COMPONENTE 

PROTÉTICO
A possibilidade de 

dissipação de estresses 
ao longo das paredes 
internas do implante, 
conferidas pela conexão 
interna cônica, faz com 
que as cargas funcionais 
sejam distribuídas entre 
implante e abutment, evi-
tando que o parafuso do 
pilar seja sobrecarregado, 
como acontece em uma 
conexão do tipo hexágono 
externo.

 
6. CONCEITO 
“PLATFORM 
SWITCHING”

A conexão interna cô-
nica do Unitite resulta 
em um distanciamento 

da interface de conexão 
pilar/ implante com o diâ-
metro externo do implante, 
configurando o conceito 
conhecido como “platform 
switching. Os benefícios 
em termos de estética, 
manutenção do tecido 
ósseo e saúde do tecido 
peri-implantar a longo pra-
zo já foram reportados e 
são altamente desejáveis.

 
7. UNIVERSALIDADE 

DE USO
A observação holística 

dos benefícios citados aci-
ma sugere que o sistema 
de implante reabilitador 
que caracteriza o Unitite 
viabiliza o seu uso:  Nas 
diferentes modalidades 
reabilitadoras (próteses 
unitárias, parciais fi xas e 
protocolos); Para carga 
imediata desde que com 
adequado planejamento; 
Na região anterior onde a 
demanda estética é alta 
e suprida pelas caracte-
rísticas da macrogeome-
tria, conexão profética, e 
configuração dos - com-
ponentes proféticos; Na 
região posterior onde a as 
características macroge-
ométricas, a presença de 
micro-roscas e a conexão 
profética do tipo Cone 
Morse otimizam a dissi-
pação das forças oclusais.
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Secretaria de Educação de Kennedy

Assessoria de Comunicação

SIMULADO conquista do 
Kennedy Educa +

Piúma e Governo assinam PAE

Kennedy Educa + 
é um projeto de inclu-
são social e digital, 
que visa identificar 
fraquezas e poten-
ciais de alunos das 
escolas municipais, 
estadual e Pestalozzi 
e m  P r e s i d e n t e 
Kennedy e através 
dele promover refor-
ço e auxilio escolar 
no contra turno das 
aulas.

Depois de um ano 
de sucesso, a inicia-
tiva apresenta exce-
lentes resultados na 
aprendizagem dos 
educandos, segundo 
ressaltou a secre-

O município de Piúma 
assinou na desta quarta-
-feira (18), o termo de 
adesão ao Pacto pela 
Aprendizagem no Espírito 

gem, exig indo do 
aluno dedicação e 
foco nos estudos 
vem sendo real i -
zado no Projeto e 
os alunos adoram, 

Regional de Educação, Polo 
Vila Velha, Lenita Santana 
Miller explicou que o Pacto 
pela Aprendizagem é um 
regime de colaboração 
entre estado e municípios. 
“O governo do Estado está 
assinando com quase to-
dos os municípios, hoje é o 
60º município que está as-
sinando, ele faz um regime 
de colaboração. Estamos 
reorganizando as redes, 
o governo está passando 
recurso para os municípios 
de forma a trabalhar a 
educação de forma com-
partilhada”, explicou. 

De acordo com a se-
cretária de Educação de 
Piúma, Isabel Fernanda 
Scherrer Rocha com a 
adesão dos municípios 
ao PAES, as ações serão 
desenvolvidas focadas nas 
salas de aula, que resultem 
em avanços signifi cativos 
de aprendizagem dos es-
tudantes do ensino funda-
mental. ‘Não resta dúvida 
´que é mais um passo 
importante na Educação e 
ter o Estado como parceiro 
nessa empreitada soma 
forças no objetivo principal, 
a aprendizagem das crian-
ças, da educação infantil ao 
ensino médio”, disse.

da  Redação

O Projeto Kennedy Educa Mais aplica os Simulados e os resultados são excelentes

Simulado que tem 
como objetivo ava-
l iar  o desenvolvi -
mento do Educando 
no seu processo de 
ensino/aprendiza-

Infantil Célia Maria deram 
um show fazendo uma 
breve apresentação de 
dança focando os anos 70. 

A superintendente 

tária de Educação, 
Di lzer ly  Machado 
Tinoco, que frisou 
ser o Simulado, o 
destaque do projeto.

Mensalmente, o 

Santo (Paes), no auditó-
rio do Instituto Federal do 
Espírito Santo -Ifes. Durante 
a cerimônia, os alunos 
da Escola de Educação 

pois recebem lima 
festa, medalhas e 
prêmios.

“Pode-se se dizer 
que, no que se refe-
re ao conhecimento 
ele ajuda porque 
os simulados dão 
um feedback do de-
sempenho aluno em 
cada matéria que é 
essencial para que 
o professor também 
planeje sua estraté-
gia de estudo”, sa-
lientou Dilzerly.

O segredo para o 
sucesso é dedicação 
ao estudo e o foco 
no objetivo no qual 
se quer chegar. Para 
treinar, os Simulados 
são grandes aliados 
que ajudam os alu-
nos a perceberem 

Vale ressaltar que o pro-
grama envolve a união de 
esforços entre o Governo 
do Estado, prefeituras, so-
ciedade civil e iniciativa pri-
vada, tendo como objetivo 
alcançar as metas do Plano 
Estadual de Educação. 

Para o prefeito Ricardo 
Costa, a educação deve ser 
pensada como esforço e 
trabalho em sala de aula: 
“O Paes surge como mais 
uma ferramenta para nos 
auxiliar na construção de 
uma Piúma mais educa-
dora, pois trata-se de uma 
integração entre estado e 
município que formalizam 
um currículo adequado, 
onde os estudantes te-
nham uma aprendizagem 
evolutiva. Esse processo 
precisa ser construído des-

quais são os seus 
pontos fortes e fra-
cos. “Oportuno quero 
ressaltar que, após 
cada aplicação, os 
alunos destaque são 
premiados em uma 
festa em sua home-
nagem. Para muitos 
alunos, ter uma po-
sição de destaque 
no ranking da escola 
é muito estimulante. 
Este tipo de avalia-
ção se constituiu em 
um marco na educa-
ção do município, ao 
se configurar como 
a primeira iniciativa 
de avaliação geral 
do sistema de ensino 
implantado na rede”, 
ressaltou a secretá-
ria de Educação de 
Kennedy.

de a alfabetização, para 
tanto, é necessário que 
as famílias acreditem na 
educação de seus filhos 
e nos apoiem na melhoria 
da aprendizagem”, disse o 
prefeito.

Marcaram presença 
no evento diversas au-
toridades, entre estas o 
Secretário Estadual de 
Educação Haroldo Rocha, 
o prefeito de Piúma Ricardo 
Costa, representante do 
PAES, a superintendente 
de Educação de Vila Velha, 
Lenita Santana Miller, o 
diretor da Escola Estadual 
Professora “Filomena 
Quitiba”, secretários mu-
nicipais e público em geral.

Até o momento, 33 mu-
nicípios do Estado já assi-
naram o termo de adesão.
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Divulgação

Jornal lança Concurso de 
POESIAS ÀS MÃES

II EDIÇÃO - Concurso 
de poesias: MAMÃE, 
MINHA INSPIRAÇÃO É 
VOCÊ!

O JORNAL ESPIRITO 
SANTO NOTICIAIS lan-
çou no dia 03 de maio, 
a II Edição do Concurso 
de Poesias “Mamãe, 
Minha Inspiração é 
Você”, para presentear 
as mães do Sul do esta-
do. Poderão participar 
estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, 
de escolas públicas e 
particulares. O jornal 
premiará as cinco me-
lhores poesias e serão 
analisadas por uma 
banca de professores 
leitores do jornal.

De acordo com 
a ideal izadora do 
Concurso, a jornalista 
Luciana Maximo, que 
também é professora 
de Língua Portuguesa 
no ano passado a I 
Edição foi um sucesso. 
Mais de 400 poesias 
foram enviadas ao jor-
nal e os vencedores 
foram de vários muni-
cípios diferentes. 

Para participar é 
fácil, mas tem de ter 
atenção, pois, a poesia 
não pode fugir do tema: 
MAMÃE, cada poesia 
deve ter no máximo 
quatro estrofes e qua-
tro versos. Clichês e 
chavões desclassifi ca-
rão os textos.

Levou o 1º lugar no 
passado o aluno, João 
Victor Pícoli Meneguel, 
da Escola Municipal 
Ana Araújo, 7º II de 

omissos serão resol-
vidos pela Comissão 
O r g a n i z a d o r a  e 
Julgadora. As decisões 
são irrecorríveis.

INSCRIÇÕES
Para inscrever-se 

gratuitamente, o au-
tor deverá enviar os 
dados para o jornal 
juntamente com o seu 
texto. O texto deve 
conter: Nome comple-
to, data de nascimen-
to, endereço (Rua, 
Número, Cidade, CEP, 
Telefone, E-mail). Se a 
poesia foi publicada em 
blog na Internet, infor-
mar o nome do blog e 
Título (s) da(s) poesia(s). 
Nome da Escola, Série 
e nome do professor 
orientador.

Anexar no e-mail a 
poesia. O participante 
deverá enviar o texto 
através do e-mail do 
jornal, texto no Word, 
fonte 12 times.

A poesia pode ser 
em prosa, ou em ver-
so, se for em verso, 

da  Redação

Se você é professor (a), pedagogo (a), diretor (a) incentive seus alunos a participarem do 
Concurso de Poesias, “Mamãe minha Inspiração é Você”

porém a publicação 
em livros, jornais e ou 
antologias quaisquer, 
bem como, a inscrição 
simultânea em outro 
concurso similar, inva-
lidam a inscrição.

O tema das poesias 
é alusivo ao dia das 
mães: MAMÃE MINHA 
INSPIRAÇÃO É VOCÊ!

Va l e  r e s s a l t a r 
que uma Comissão 
Julgadora, constituída 
por 5 (Cinco) profes-
sores formados em 
Letras, selecionará os 
10 (dez) melhores tra-
balhos.

Os direitos auto-
rais dos textos são de 
propriedade de seus 
autores.  Ao enviar sua 
inscrição para esse 
concurso, os autores 
concordam expressa-
mente com a publica-
ção e divulgação das 
poesias inscritas em 
qualquer mídia, gratuita-
mente, sem prejuízo de 
seus direitos autorais.

O envio da (s) po-
esia (s) ao concurso 
signifi ca inteira e com-
pleta concordância, 
por parte dos con-
correntes, com este 
Regulamento. Casos 

Alfredo Chaves, orien-
tado pela Professora 
Ana de Claret. A poesia 
vencedora foi, “Uma 
única mãe, mil perso-
nalidades.

As inscrições esta-
rão abertas entre 03 
e 11 de maio e, os 
textos devem ser en-
viados para o e-mail 
espiritosantonoticias@
gmail.com até o dia 
12. Poderão participar 
estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio 
de qualquer município 
onde o participante 
seja leitor do jornal. 
(Não devem ser posta-
das na rede social da 
EDITORA DO JORNAL 
NEM NA PÁGINA DO 
JORNAL, antes de en-
viadas ao e-mail do 
jornal, para que a ban-
ca analise. Só após 
análise, essas poesias 
serão postadas para 
avaliação geral, sendo 
a mais curtida, a vence-
dora do 1º lugar).

Cada autor poderá 
concorrer com até 02 
(duas) poesias, inédi-
tas, e em língua portu-
guesa. A publicação em 
blogs na Internet não 
invalida o ineditismo, 

o máximo são três 
estrofes de quatro 
versos, se o texto for 
em prosa, não deve 
exceder 10 linhas do 
Word.

Os participantes 
receberão comuni-
cado, por e-mail, da 
confirmação de sua 
inscrição. Havendo 
necessidade serão 
solicitados a corrigir 
eventuais irregulari-
dades. Caso o parti-
cipante não possua 
e-mail, ele deverá, por 
sua iniciativa, confi r-
mar se sua inscrição 
ocorreu efetivamente.

 PRÊMIOS 
Haverá premiação 

para os 05 melhores 
trabalhos: o primeiro 
lugar ganha de pre-
sente um lindo ócu-
los de sol ATITUDE da 
Óticas Dinâmica. Ainda 
teremos um almoço 
no Restaurante Dona 
Norma, uma cesta 
de café da manhã da 
Padaria da Família, um 

kit da Natura, um botox 
capilar e um corte com 
escova, do Salão Pink 
Stone e um outdoor 
com a foto do fi lho e 
a mãe vencedores da 
campanha, patrocínio 
Taylor Produções.

 
ATENÇÃO II

1- O jornal clas-
sifi cará 10 POESIAS e 
premiará cinco que se-
rão contemplados com 
Menção Honrosa, rece-
berão um Certifi cado 
personalizado de par-
ticipação.

2- A entrega dos 
prêmios acontecerá de 
acordo com a classifi -
cação.

3- No caso do 
não comparecimento 
de qualquer dos ven-
cedores no local da 
premiação, o prêmio 
respect ivo deverá 
ser procurado dentro 
de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da 
data da do dia das 
mães. Findo este pra-
zo o(s) ganhador(es) 
perderá(ão) o direito ao 
prêmio.

4- Os resultados 
do concurso serão 
publicados no site do 
jornal Espírito Santo 
Notícias, bem como, na 
edição do fi nal do mês 
impressa e na fanpage 
do jornal e no jornal 
Digital diário.

APOIO
C o l o c a  a  l o g o 

d o s  p a r t i c i p a n -
tes da Campanha 
– Norma, Taylor, Az 
Empório Piúma, Óticas 
Dinâmica, Pink Stone e 
Padaria da Família
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Poema vencedor do 
Concurso 2017

No Concurso de Poesias reali-
zado pelo jornal em 2017, o aluno 
João Victor Picoli Meneghel, da 

Escola Municipal Ana Araújo em 
Alfredo Chaves carimbou o primeiro 
lugar.

Ora fada madrinha,
Para atender o meu querer.

Mas, ora como vilã,
Para me repreender.

Ora guerreira,
Com sua bravura.

Mas, ora princesa em apuros,
Que ajuda procura.

Ora mestre,

Os valores me ensinando.
Mas, ora aprendiz,

Pelo estudo se cativando.

Eis minha mãe,
Que apresenta “duplo sentido”.

Apesar disso, algo não muda
O seu amor em mim contido.

João Victor Picoli Meneghel

UMA ÚNICA MÃE, MIL PERSONALIDADES
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Assessoria de Comunicação

O sorteio será no 
dia 17 de maio, as 

19h00, na Praça 
Manoel Fricks 

Jordão

Novidades: NOTA RURAL E NOTA LEGAL
premiam consumidores em Kennedy

A prefeitura de 
Presidente Kennedy 
vai retomar na próxi-
ma semana os pro-
gramas Nota Legal 
e Nota Rural, dessa 
vez, Especial Dia das 
Mães. A iniciativa é da 
Secretaria Municipal 
da Fazenda e tem por 
objetivo incrementar a 
arrecadação, além de 
premiar a população 
com dois sorteios, no 
dia 17 de maio.

Segundo a  se -
cretária municipal 
da Fazenda, Karem 
Martins Campos, a 
Nota Legal é desti-

Já a Nota Rural, para 
ter direito a um cupom, 
basta o produtor rural 
apresentar R$ 500 
em notas fi scais emi-
tidas em Presidente 
Kennedy e concorrer 
a 01 TV de Led, 01 
geladeira duplex, 02 
fornos micro-ondas e 
01 ventilador.

O sorteio será no dia 
17 de maio, as 19h00, 
na Praça Manoel Fricks 
Jordão.

ONDE TROCAR SUA 
NOTA FISCAL POR 

CUPOM:
Nota Legal (com-

pras feitas no co-
mércio) – Divisão de 
Arrecadação Tributária: 
Rua Atília Vivácqua, 

número 49. Centro.
Nota Rural (emitidas 

por produtores rurais) - 

Núcleo de Atendimento 
ao Contribuinte (NAC): 
Secretaria Municipal 

Assessoria de 
Comunicação

nada para os consu-
midores do comércio 
local. “As pessoas que 
comprarem presentes 
para as suas mães em 
Presidente Kennedy 
devem exigir a nota fi s-
cal e depois trocar por 
cupons para concorrer 
a prêmios”, disse.

A Nota Legal vai 
funcionar da seguinte 
maneira: a cada R$ 
50 (cinquenta reais) 
em compras nos esta-
belecimentos partici-
pantes da campanha, 
a pessoa terá direito a 
01 (um) cupom e con-
correr a cinco prêmios, 
sendo 01 TV de Led, 01 
geladeira duplex, 01 
Air Fryer e 02 liquidifi -
cadores.

Dia 17 de maio tem sorteio para quem emitir e exigir a 
nota fi scal em Presidente Kennedy

de Agricultura, na 
Ave n i d a  O r e s te s 
Bahiense.
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Fabiany Taylor 
é empossada 
na Academia 
Capixaba de 

Letras e Artes 
Trovadores

Escritora piumense na 
ACADEMIA CAPIXABA DE LETRAS 

A poetisa, cronista, 
autora de Hieróglifos e 
o Badalador de Sinos, 
bem como, colunis-
ta do Literatuando, 
Fabiani Taylor tomou 
posse na Assembleia 
Legislativa do Espírito 
Santo, na Academia 
Capixaba de Letras e 
Artes Trovadores, nes-
ta semana.

Fabiani Taylor já tem 
uma longa trajetória no 
caminho das Letras, é 
professora de Língua 
Portuguesa na Escola 
Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio, 
Professora “Filomena 
Quitiba”, mestre e 
assina a coluna de 
literatura no Espírito 

universo das letras e é 
de Piúma.

A escritora abusa 

das palavras, em prosa 
e verso, domina como 
ninguém a crônica e 
emociona a cada uma 
que escreve. Gosta de 
se reportar as suas ob-
servações cotidianas 
como o pai da crônica, 
Rubem Braga. Brinca 
na poesia concreta e 
desfila em qualquer 
gênero textual. É en-
cantadora, tem leito-
res que colecionam 
suas crônicas publica-
das no jornal. É para 
Piúma a sua estrela 
maior nas palavras. 
Fabiani é acadêmi-
ca espírito-santense, 
marataizense e agora 
está na Academia de 
Trovadores Capixabas. 
Detém vários prêmios 
e medalhas, a escrita 
é sua principal válvula 
de escape para ex-
por sentimentos que 
emocionam através de 
palavras.

Dessa vez ela con-
quista uma cadeira na 

Academia Capixaba 
de Letras e Ar tes 
Trovadores e se imor-
taliza cada dia mais. 
‘É um orgulho que 
não dá para descrever 
em palavras. Conheci 
Fabiani, como direto-
ra da Escola Filomena 
Quitiba, séria e con-
centrada. Ela me mos-
trou parte de seus 
textos e naquele mo-
mento tive certeza, 
é ela colunista do 
Literatuando, que foi 
criada exclusivamen-
te para ela. A partir 
daquele momento 
Fab ian i  começou 
a compar ti lhar as 
crônicas dela com 
milhares de leitores. 
No meio do percurso 
Fabiani começou a 
brilhar cada vez mais 
no universo das le-
tras, em seguida vie-
ram os dois livros. O 
Badalador de Sinos 
é um composto de 
crônicas compiladas, 

da Redação

Santo Notícias, tem 
diversos prêmios em 
diversos concursos no 

Fabiani Taylor foi empossada na Academia Capixaba 
de Letras Artes Trovadores

Arquivo Pessoal 

todas já publicadas 
neste jornal. Fabiani, é 
nosso maior orgulho, a 
cada dia mais e mais 
prêmios. Merecedora 
de todos os aplausos. 
O ES tem uma grande 
escritora, parabéns”! 
disse Luciana Maximo. 
Jornalista quem convi-
dou Fabiani a assinar 
a coluna no jornal.  

Muito orgulhosa de 
mais essa conquis-
ta está a pedagoga, 
da Escola Filomena 
Q u i t i b a ,  L e n i l c e 
Carvalho. “Nossa que-
rida piumense, pro-
fessora, mestra e es-
critora Fabiani Taylor, 
toma posse hoje na 
Academia Capixaba 
de Letras e Artes de 
Poetas Trovadores. 
Muito nos orgulha de 
poder compartilhar de 
mais essa vitória. Você 
é uma estrela, tem luz 
própria! Brilhe sem-
pre! Sucesso! Deus te 
abençoe”!!!


