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Casagrande

segue isolado na frente

F

altando menos de oito dias para eleições, o candidato ao
Governo do Espírito Santo, Renato Casagrande segue
isolado nas pesquisas e na preferência dos eleitores
capixabas. Tudo indica que a vitória do PSB ocorra ainda no
primeiro turno. Casagrande percorreu o Estado de norte a sul,
conversou com todos os vereadores capixabas, visitou as 78
Casas de Leis, abriu o diálogo, colocou o bloco na rua. A escolha
do nome de Jacqueline Moraes para ser sua vice, consolidou a
preferência do povo por Casão a voltar ao Palácio Anchieta.
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O amor e ódio de uma nação

esde que o nome de Jair Bolsonaro foi cogitado como
candidato a presidência do Brasil, a agitação tomou conta
da população. Logo os a favor e os contra começaram a
manifestar as opiniões sobre o presidenciável.
As redes sociais foram tomadas por publicações, vídeos, fotos e
textos em apoio ou contra Bolsonaro. Quem defende diz que, as
ideias do candidato são as únicas que podem mudar o rumo que o
Brasil está seguindo. Para quem repudia as ideias de Bolsonaro diz
que, tudo que ele defende como solução, só vai piorar a situação
do país, que já é ruim.
Segundo as últimas pesquisas, Bolsonaro empata com o candidato
do PT dentro da margem de erro, e tudo indica um segundo turno
na eleição de 2018. A pesquisa mostra também que Bolsonaro tem
o maior índice de rejeição entre todos os candidatos à presidência

do Brasil.
Entre posts nas redes sociais, entrevistas e opiniões de artistas,
Bolsonaro segue como o nome mais lembrado da história das
eleições do Brasil. A repercussão é tamanha, que até mesmo
artistas e celebridades internacionais expuseram as opiniões na
internet.
Em um cenário político que pede mudança, o próximo presidente
chega ao comando do Brasil com uma grande responsabilidade. E
os eleitores de Jair Bolsonaro confiam na capacidade do candidato,
que já está na vida política há 27 anos como deputado, de lidar e
resolver as questões do Brasil.
A Edição deste mês focou nas eleições 2018. Após o processo
eleitoral a editora Luciana Maximo retorna ao cargo e pretende
dar continuidade a edição Digital diária.

Flagrante II
A homenagem
feita pela Escola de
Educação Infantil
Â n g e l a Pa u l a
Coelho Pedrosa em
Piúma,a professora
Ivane Ramos de
Carvalho foi digna
de aplausos.

SOBE E DESCE
O silêncio desta campanha
de 2018 agradou em cheio
as famílias que se sentiam
atormentadas pelo excesso
de carros de som. Neste ano,
não se viu nenhum rodando,
em Piúma, só o da jornalista
Luciana Maximo com o jingle
Só de Sacanagem.

Expediente
FlagranteI
No Restaurante Palace o empresário Jorge recepcionando a candidata
a vice-governadora de Renato Casagrande, Jacqueline Moraes.

Um fato que insiste ocorrer em
campanhas eleitorais é o pedido
de eleitores por favores e a
condição para votar. Pessoas
esclarecida afirmando votar em
candidatos que conseguiram
consultas e exames. Voto é
arma, é preciso saber votar!
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Vinda de Jacqueline
movimenta restaurantes

Equipes das candidatas a deputado estadual e federal e da vice de Renato
Casagrande se dividiram em quatro restaurantes na cidade
Por Aline Cunha

C

Free Lance

oma visita
da candidata
a
v i c e governadora
de Renato Casagrande,
Jacqueline Moraes
e sua comitiva, no
último dia 25, vários
restaurantes tiveram
um plus no movimento
do almoço devido ao
fato de mais de 100
pessoas terem se
dividido entre as várias
opções culinária e
cardápios diversos da
cidade. A caminhada
percorreu os bairros
Céu Azul, Lago Azul,
Niterói, Centro de
Piúma.
A pedido da candidata
a deputada estadual
de Piúma, Luciana
Maximo, que tem um
olhar sensível para a
crise do comércio local,
as comitivas foram
divididas em grupos
e foram prestigiados
alguns restaurantes da
cidade no horário de
almoço da caminhada.
Além dos hotéis que
foram reservados
desde segunda-feira.
Os correligionários
de Jacqueline e Renato
se dividiram entre o
Restaurante Verdes
Mares, Fogão à Lenha,
Piúma Palace e Onda
na orla da praia.
No Piúma Palace
almoçaram Jacqueline
e suas assessoras,
ju n t o com L u cia n a
Maximo, no Fogão a
Lenha, almoçaram a
equipe da candidata
a deputada federal,
Catarina Mais, no Onda
de Peixe almoçaram
as equipes de Alcenir
Rosa e Rose da Feira,

ambas candidatas
a deputada federal,
junto com a equipe de
Luciana Maximo e no
Verdes Mares a equipe
de apoio a candidatura
de Jacqueline Moraes.
“Percebendo a
dificuldade dos
comerciantes de Piúma
e o agravamento
dessa situação de
baixa temporada com
a situação da orla que
diminui cada vez mais o
turismo na cidade, tive a
preocupação de dividir
as pessoas para que
mais de um comerciante
tivesse a oportunidade
de atender e receber
recursos oriundos da
visita da candidata e
sua comitiva”, afirmou
Luciana Maximo.
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Procura por gráfica é pequena nessa campanha
Foto/ Juninho Taylor / Vinicius Taylor

Movimento da campanha eleitoral
divide opiniões entre gráficas e
empresas de Impressão

C

Por Aline Cunha
Free lance

om a nova
legislação
e l e i t o r a l
proibindo muito
mais do que nas eleições
passadas, muito pouco
se pode fazer para
angariar votos e na busca
por eles os candidatos se
viraram como podiam
e entre as gráficas,
algumas faturam e
outras não veem melhora
no movimento neste
período.
A
Reportagem
conversou com três
empresas, a maior
gráfica de Cachoeiro
de Itapemirim, a Taylor
produções em Piúma
e a Impressão Sua em
Anchieta. Dinheiro que é
bom, quase nada. Pouco
recurso dos candidatos
que tiveram que contar
apenas com recurso
do financiamento de
campanha. Poucos foram
os privilegiados, com a
fatia dos recursos, apena
quem já possui mandato
como o deputado Foleto
do PSB que recebeu
uma quantia acima de
R$1.300 milhão e o
candidato Kauê Oliveira
que teve uma promessa
de recurso na casa de
R$300 mil. A maioria
dos candidatos ficaram
a deriva e por isso
contaram mais com as
doações de materiais do
próprio partido. Quem
acabou perdendo foram
as gráficas.
E n q u a n t o
e m
Cachoeiro de Itapemirim,
a Grafband comemora
o crescimento dos

trabalhos de impressão
nesse período eleitoral,
em Piúma e Anchieta
houve uma queda no
movimento de plotagem
de carros e Santinhos.
“Fiz alguns trabalhos
para uns quatro
candidatos da região,
mas como podemos ver
pelas ruas em pleno
período eleitoral não
se vê quase nada de
política, hoje a política
perdeu a visibilidade nas
ruas e está invadindo
as mídias sociais.
Poucos carros plotados,
quase nenhuma placa
em residências. Aqui
em Piúma de 2014
para 2018 a queda
absurda”, Juninho Taylor,
p r o p r i e t á r i o d a Ta y l o r
Publicidade.
“Este ano o movimento
está muito melhor do
que os anos anteriores
e eu acredito que seja
em função de não poder
dar brindes, estamos
rodando 24 horas para
atender os candidatos a
nível estadual. Esse é o
nosso Natal e dobramos
a produção de “Santinhos”
normal da gráfica e em
relação a campanha
passada aumento mais
de 40%”, afirmou Luís
Bandeira, proprietário da
Grafband Cachoeiro.
“Essa campanha de
deputados e presidente não
estamos trabalhando muito
com políticos, estamos
atendendo apenas a um
candidato, na campanha
anterior foi melhor porque
atendemos a mais pessoas”,
Alice Oliveira, funcionária
da Gráfica Impressão Sua
de Anchieta.

Juninho Taylor disse que essas eleições o movimento deixou a desejar.

Bares proibidos de vender bebidas
alcóolicas até às 18 horas
Quem não dispensa uma
cervejinha no domingo terá
de comprar e levar para
casa, pois os bares estarão
proibidos de comercializar
bebida alcóolica no dia 07
de outubro até as 18h00. O
bar que insistir em vender
o produto e for flagrado
poderá ser penalizado
com multa. É, o que diz
a legislação eleitoral que
aperta o cerco aos botecos
e bares.
As eleições 2018
acontecem no próximo
dia 7 de outubro e um
conjunto de regras dita o
que é permitido ou não ao
eleitor no dia de votação. O
eleitor tem liberdade para
demonstrar sua preferência
por algum candidato ou
partido, usar bandeiras,
broches ou adesivos,
porém a manifestação
da preferência deve ser
silenciosa e individual.
O uso de camisa e boné
também é permitido,
desde que sejam feitos
p e l o e l e i t o r, e c a s o
ache necessário, pode
levar uma “cola” com os

Os abres ficam proibidos de comercializar bebidas alcóolica até as 18h00 no dia 07

números dos candidatos
para não esquecer na hora
de votar.
Veja abaixo uma lista do que
não permitido ao eleitor no
dia de votação:
- Os bares não podem vender
bebidas alcóolicas das 6 da
manhã até às 18 horas.
- Aglomeração de pessoas,
até o fim da votação, com
camisa dos candidatos,
bandeiras, broches e
adesivos.
- Usar alto-falantes ou
amplificadores de som.
- Fazer comício ou carreatas.
Boca de urna, ou tentar

convencer o eleitor a
votar ou não votar em um
candidato.
- Distribuir propaganda
eleitoral, seja ela de
qualquer tipo.
- Impedir que alguém vote.
- Fazer uso de celular,
máquina fotográfica,
filmadora ou qualquer
dispositivo que ameace o
sigilo do voto.
- Realizar debates na
TV ou no rádio, nem
fazer transmissão de
propaganda eleitoral.
F o n t e :
w w w .
eleicoes2018.com
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Mais em conta água nas torneiras em Itaipava
Com benefícios ambientais e econômicos nova água chega as torneiras de Itaipava
Por Pedro P. Biccas

M

oradores do Distrito
de Itaipava, já
estão recebendo
água tratada capitada a
partir do Rio Novo, no Vale
do Orobó. Isso foi possível
devido a cooperação técnica
da Prefeitura Municipal e
SAAE de Itapemirim. Há
cerca de 25 dias, a autarquia
está efetuando o tratamento
da água do Rio Novo, na
localidade de Muritioca, o
que está garantindo água de
melhor qualidade, num custo
mais barato e ecologicamente
correto, beneficiando toda
população do balneário
Distrital.
A captação, que antes
era realizada na lagoa
Guanandy, agora está sendo
realizada no Rio Novo, que
possui maior capacidade de
fornecimento. Esse era um
anseio antigo da população,
que frequentemente era
afetada com a falta de água
por conta de períodos de seca
e superlotação do balneário.
Moradores de Itaipava,
Itaoca, Gomes, Muritioca,
Bela Vista e Joacima já estão
percebendo a diferença no
padrão de qualidade da
água que recebem em suas

N

Chega mais em conta nova água em Itaipava, Itapemirim/ES.
residências, pois, por se tratar
de água de rio (corrente) facilita
o processo de tratamento,
gerando economia aos cofres
do SAAE.
Finalmente a realização
de um sonho antigo se
concretizou, graças ao
empenho e esforços da
prefeitura municipal. As
expectativas eram tanto do
SAAE quanto dos moradores
do distrito, tendo em vista as
dificuldades enfrentadas ao
longo dos anos para tratar e

distribuir a água da Lagoa
Guanandy.
A vitória também é do Meio
Ambiente, tendo em vista que
o SAAE deixará de retirar,
em média, 4.000.000 (quatro
milhões) de litros de água
por dia da Lagoa Guanandy,
dessa forma, contribuirá
significativamente para a
sua recuperação. A Lagoa,
que sem dúvida é um dos
cartões postais mais lindos
do município de Itapemirim,
merece toda atenção

da administração, porque
durante cerca de 40 anos, foi
importantíssimo ao atender a
população do distrito praiano,
mesmo nos piores momentos
da crise hídrica.
O Diretor Geral do SAAE,
Marco Antônio de Souza,
declarou: “Esperamos
ansiosamente por este
momento. Sem dúvidas,
esse foi o maior presente que
o município de Itapemirim
poderia oferecer aos munícipes
e turistas. Aproveitar o ensejo

para agradecer também aos
servidores do SAAE, que
trabalharam duro para a
concretização desse sonho”.
Segundo o Prefeito de
Itapemirim, Dr. Thiago, essa
é mais uma importante
conquista que a população
do município está tendo.
“Estamos realizando o sonho
de nosso povo, que era poder
consumir uma água potável
sem trazer prejuízo ao meio
ambiente, consequentemente
protegendo nossa querida
Lagoa de Guanandy, que
sofreu nestes últimos 20 anos,
com a retirada de água e com
a seca. Estamos determinados
a deixar para nossos filhos
uma lagoa de qualidade e
preservado. Essa é mais uma
importante conquista de nossa
população”. Afirmou Thiago.
Com o novo sistema de
bombeamento já em operação,
o verão terá outra realidade
no abastecimento de água,
posto que, a capacidade
de tratamento de água foi
ampliada. Enquanto que com
a água da lagoa atingíamos
uma vazão máxima de 90
litros por segundo, agora,
com a água do Rio Novo,
alcançaremos uma vazão
máxima de 120 litros por
segundo.

Semana do Turismo em Itapemirim
começa com Educação Ambiental

esta segunda-feira (24)
a Secretaria Municipal
de Turismo deu início a
Semana Municipal de Turismo
em Itapemirim com um ciclo
de palestras na escola Elvira
MealeLesqueves.
Inaugurando este painel de
palestras o Diretor do Saae
Marcos Antônio de Souza
Carneiro junto com técnicos da
Secretaria do Meio Ambiente
explanaram sobre o Turismo
Ecológico do município. Um
detalhe marcante é que toda
explanação teve tradução
simultânea em libras.
Representando o
p r e f e i t o m u n i c i p a l , D r.
Thiago, o Secretário de
Integridade Governamental
e Transparência Anquizes
Meirelles, destacou a
importância da conservação
ambiental das nascentes e
ecossistemas locais. Frisou
ainda que Itapemirim é uma
cidade turística agraciada
por estar tão próximo das
montanhas e ao mesmo
tempo, próximo ao mar e
lagoas.
A semana segue com
programação durante todos
os dias com palestras e
atividades práticas.

Foto/ Semana do Turismo / Assessoria de Comunicação

Semana do Turismo em Itapemirim começa com palestra sobre Educação Ambiental.
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Secretarias se unem para o Projeto Integra
Secretarias de Itapemirim se unem para lançar projeto que integra Segurança e Educação
Foto/ Integra Itapemirim – Assessoria de Comunicação Legenda/

A

Por Pedro P. Biccas

s Secretarias
de
Defesa
Social, Saúde e
Educação de Itapemirim
realizaram, juntamente
com a equipe gestora da
Escola Anacleto Jacinto
Ribeiro, o lançamento
do projeto “Crescer
Saudável é Crescer com
Segurança”, na quadra
da referida escola.
Tudo começou quando
o então secretário de
Estado de Segurança
Pública, André Garcia,
esteve no município
ministrando uma
capacitação para a
Guarda municipal
sobre a integração das
Polícias Municipais com
a comunidade. Em outra
ocasião o NEVID-ES,
órgão do Ministério
Público de enfrentamento
às Violências de Gênero
em Defesa dos Direitos
das Mulheres esteve
representado pelas
promotoras Claudia
Garcia e Cristiane
Esteves em uma
mesa redonda com a
sociedade.
Desta forma a inspetora
da Guarda Municipal

O projeto “Crescer Saudável é crescer com segurança
Maria Aparecida de
Souza Vieira, que
também é pedagoga,
junto com a diretora da
Escola Anacleto Jacinto
Ribeiro, Ruth Machado
Bahiense, começaram
a estudar um projeto

que integrasse as
famílias com a escola
e a Guarda Municipal,
de forma a aproveitar
esta oportunidade
para empreender
conhecimentos, de
maneira simples e lúdica.

O projeto “Crescer
Saudável é crescer
com segurança” nasceu
neste bojo da segurança
f a m i l i a r, a l i m e n t a r,
social e educacional.
Aproveitando o ensejo
do Projeto Leite é Vida

que entrega um litro
de leite enriquecido
e pasteurizado para
cada criança da rede
pública municipal as
atividades do projeto
“Crescer Saudável é
crescer com Segurança”

estão organizadas em
palestras introduzidas
nas encenações
teatrais de maneira
interdisciplinar,
interagindo com a
comunidade escolar
durante a apresentação,
palestras sobre nutrição,
responsabilidade familiar
e social, educação e
segurança em vários
âmbitos.
A proposta é que em
um ciclo de 06 meses
este projeto percorra
todas as escolas
do município. Para a
diretora Ruth Machado,”
trata-se de um projeto
Interdisciplinar sobre
como viver de maneira
saudável em diversos
aspectos e com
responsabilidade Social
e Familiar com educação
e segurança além de
desmistificar e inserir a
guarda Municipal dentro
das escolas mostrando
aos alunos que essa
parceria vem trazer o
respeito, a segurança, a
proteção e a harmonia
entre família/ Escola
e segurança pública
envolvendo uma
Democracia Social.”

Praça Brincante: Resgatando as
antigas brincadeiras infantis
No último dia 20, pela
manhã, as crianças de
Itapemirim puderam
participar de um
movimento lúdico ímpar
proporcionado pela
Secretaria Municipal
de Saúde em parceria
com as Secretarias de
Educação e Assistência
Social. A integração das
secretarias realizou a
ação Praça Brincante:
realizando as antigas
brincadeiras infantis.
Trata-se de uma estratégia
pedagógica para levar as
crianças e adolescentes
as brincadeiras ao ar livre
com grande demanda
de energia, retirando-os
de dentro de casa, da
frente das telas das TVs e
smarthphones.
A abertura do evento
foi realizada pela
Banda Marcial da
Escola Anacleto Jacinto
Ribeiro, a COMULLC
(Corporação Musical
Luciano Leal da Cunha)
sob a regência do maestro
Glauber de Menezes e
direção de Ruth Machado.
A Corporação saiu de
frente da secretaria de
Saúde, escoltada pela

Foto/ Praça Brincante/ Assessoria de Comunicação

Integração de Secretarias promove ação lúdica e pedagógica na Praça da Vila
Guarda Municipal, que
redirecionava o fluxo
dos veículos, enquanto a
banda marcial percorria
as ruas da Vila até chegar
em frente a prefeitura,
onde executou duas

músicas e então seguiu
para a Praça Domingos
José Martins.
Após a marcha da
corporação, o Secretário
de Saúde Júlio César
Carneiro fez uma breve

abertura do evento,
frisando que as ações
das crianças são em
sua maioria reflexo das
ações dos pais, que estes
também devem aderir às
brincadeiras com os filhos

em casa, não ficando
apenas no computador
e c e l u l a r. Ta m b é m
participou do evento
a diretora do CRIA
(Centro de Referência da
Infância e Adolescência

Malvina Oliveira Lino
Ramos que agradeceu o
trabalho da equipe e fez
uma breve explanação
da programação que se
iniciou com rápidas e
dinâmicas palestras
com oftalmologista Dr.
Saulo Pereira e com a
fisioterapeuta Drª Ana
Maria. Também foram
realizados exames
de meatoscopia com
a fonoaudióloga Drª
Caroline.
As brincadeiras
realmente tiraram a
criança de um mundo
focado frente a uma visão
paralela aos seus olhos
para ampliar um horizonte
de alegria nítido no brilho
de seus olhos. Em cada
nova etapa da gincana eles
relembraram o gostinho
de ser criança e não um
mini adulto. Ao final do
evento houve distribuição
de picolé, pipoca e algodão
doce para a garotada
0repor as energias antes
de ir para casa. Segundo
Malvina Lino, já está
sendo planejado uma
próxima ação semelhante
para outubro, em alusão
ao dia das crianças.
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Bolsonaro e Haddad empatam

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad empatam no limite da margem de erro da pesquisa do Ibope
Por Mariany Coelho
Na reta final da corrida
eleitoral, os principais
nomes cotados para a
presidência do Brasil
aparecem empatados
no limite da margem
de erro. Em pesquisa
divulgada no dia 26
(quarta-feira) pelo
Ibope, Jair Bolsonaro
(PSL) aparecia com
27% das intenções de
voto, em segundo lugar
e empatado no limite da
margem de erro que é de
dois pontos para mais
ou para menos, estava
Fernando Haddad (PT),
com 21% das intenções
de voto.

O candidato do
PSDB, Geraldo Alckmin
aparecia em terceiro
com 8%, seguido de
Mariana Silva com 6%.

O candidato do Novo,
João Amoêdo tinha 3%,
Álvaro Dias do Podemos
e Henrique Meirelles
do MDB somavam 2%

cada um e Guilherme
Boulos do PSOL 1%.
Em um cenário político
cheio de surpresas e
reviravoltas, Bolsonaro

é o recorde de intenção
de votos, porém ao
mesmo tempo é alto
o índice de rejeição,
na pesquisa Ibope ele

Caravana do 40 invade

a Região Serrana e destaca ações para agricultura e turismo

nvestimentos para a
agricultura, segurança e educação. Essas foram algumas
das propostas apresentadas pelo candidato ao
governo do Estado, Renato Casagrande (PSB40), durante caminhada,
na Região Serrana do
Estado, na manhã desta
quinta-feira (27). Desta
vez, foram os eleitores
de Santa Leopoldina e
Santa Maria de Jetibá
que puderam conhecer
um pouco mais sobre
os projetos que Casagrande pretende implantar para que o Espírito
Santo possa voltar a
crescer.
Em Santa Leopoldina,
Casagrande ressaltou
ações realizadas durante sua gestão, e falou da necessidade de
atenção maior ao desenvolvimento turístico.
“Quando fui governador,
tive a oportunidade de
fazer um bom trabalho
em Santa Leopoldina.
Fizemos investimentos que ajudaram a desenvolver a agricultura
dessa região. Apoiei
associações de agricultores, mas sei que é
preciso fazer muito mais.
Precisamos de ações
para desenvolvimento
do turismo, e medidas
para retirar o trânsito
pesado aqui do Centro,
preservando assim o
patrimônio arquitetônico”, destacou.
Casagrande enfatizou
ainda a realização de ob-

Fotos: caravana do 40 / Hélio Filho

Renato Casagrande desça ações
à agricultura na Região Serrana

R$500,00

I

Bolsonaro e Haddad empatam tecnicamente na pesquisa

aparece com 44% de
rejeição dos eleitores.
Diante de um empate,
o cenário mostra um
caminho para o
segundo turno, é nessa
hora que os apoios dos
outros partidos mudam
a direção da eleição.
A pressão popular
aumente, e a força do
eleitorado também deve
ser disputada entre os
dois presidenciáveis.
Seja qual for o eleito,
o próximo presidente
chega ao poder cheio
de questões a resolver
e com a confiança da
população a conquistar
de volta.
Fonte: www.noticias.
uol.com.br.

ras de infraestrutura, que
auxiliam no escoamento
da produção e no desenvolvimento regional
equilibrado. “Fizemos o
asfalto que liga a cidade
à Santa Maria de Jetibá,
além de iniciarmos o
Contorno de Cariacica,
que também vai beneficiar quem vive aqui. Mas
temos que fazer muito
mais. Sei da necessidade de investimentos
em saúde e segurança

para este Estado voltar
a crescer”, afirmou.
Na sequencia, Casagrande visitou o município de Santa Maria
de Jetibá, onde durante
sua gestão inaugurou,
por exemplo, torres de
celulares nas localidades
de Alto Rio Possmoser e
Garrafão, por meio do
Programa Comunicação no Campo; Praça
Saudável, no Centro da
cidade; sistema de es-

gotamento na localidade
de São Luís, além de
unidade do Campo Bom
de Bola e inaugurações
de unidades de saúde.
Ainda nesta quintafeira (27), a Caravana do
40 esteve no município
de Nova Venécia, Região
Norte do Estado, onde o
candidato cumprimentou moradores e comerciantes. À noite, Casagrande reúne-se com
lideranças da cidade.
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Jacqueline Moraes caminha
“Empoderar Luciana, vocês
empoderaram uma pessoa, antes
de vocês fazerem isso com ela,
vocês fizeram comigo, porque
quando nós tivemos o nosso nome
escolhido para ser candidata
a vice de Renato, significa que
estamos empoderadas e que ele
quer dar voz a todas as mulheres
do ES...”, disse Jacqueline

A

Da Redação

candidata a vicegovernadora
de
Renato
Casagrande – PSB,
Jacqueline Moraes
esteve em Piúma,
nesta terça-feira, 25
fazendo uma caminhada
com a candidata a
deputada estadual
Luciana Maximo. As
duas acompanhadas
de outras candidatas
percorreram o bairro
Céu Azul, passara pelo
Lago Azul, desceram
ao bairro Niterói onde
cumprimentaram
comerciantes e seguiram
ao centro da cidade.
Jacqueline conversou
com comerciantes e o
que mais ouviu foi a
mesma reclamação, o
descaso das autoridades
com a orla da praia.
O dono da Peixaria
Taylor, Carlos Alberto
Taylor mostrou a mão
e afirmou que a saúde
também está deixada
de lado na Cidade das
Conchas. Carlos Alberto
frisou que está fazendo
o tratamento na mão, no
Hospital em Itapemirim.
Jacqueline elogiou
muito a receptividade
da candidata a deputada
estadual Luciana
Maximo e pediu votos
para a jornalista durante
a caminhada.No bairro
Céu Azul, as candidatas
do PSB, Alcenir Rocha,
de Guarapari, Rose
da Feira de Vila Velha,
ElbamarCavernas, e
Zirinha Zignal falaram
também das suas
propostas. Quem
também compareceu
a caminhada foi a
candidata a deputada
estadual Sandra Aragão

de Vitória.
No Céu Azul Luciana
assegurou que diferente
dos políticos que só
sobem o morro de quatro
em quatro anos para
pedir votos e depois
esquece a comunidade,
ela sobe sempre que é
acionada, pois atua na
cidade como jornalista
e sempre deu voz a
população os 365
dias do ano, indo ao
encontro das demandas,
das reclamações e
brigando pelos direitos
das pessoas. Luciana
salientou que não pode
aceitar que, só tem
acesso a saúde quem
tem aproximação com
políticos, disse ainda que
a comunidade precisa
voltar a estudar, mas a
Educação para Jovens e
Adultos só é ofertada no
centro, o que acaba por
dificultar aos moradores
do Céu Azul a volta
aos bancos escolares.
Neste momento pediu
a Jacqueline que se
eleita vice seja um canal
junto a Sedu para que a
Escola do bairro venha
ofertar a EJA.
Jacqueline é da
periferia
Jacqueline comprimentou os moradores,
contou a sua história
de lutas e falou das
conquistas depois que
entrou para a vida
pública em Cariacica,
disse que também é
da periferia e que até
os 24 anos só tinha o
ensino fundamental e,
depois que conheceu
de perto a política viu a
necessidade de concluir
os estudos. Falou das
lutas das mulheres e

enobreceu a candidata
de Piúma. “Luciana
Maximo dirige o carro,
colar adesivo, fabrica
o seu jingle, faz a sua
arte, ela consegue
fazer mil e uma coisa
e detalhe, tá fazendo
campanha, ta tirando
foto, ta fazendo matéria,
escreve três, quatro e
cinco matérias numa
noite e quando você
pensa que está dormindo
está escrevendo de
madrugada. É a típica
mulher brasileira que
precisa do respeito
e você tem o nosso
respeito porque você
representa todas as
mulheres, tanto de
Piúma, quanto do Estado
do Espírito Santo,por
isso seu trabalho cresce,
por isso, que você está
forte, não só em Piúma,
mas em toda a região
sul”, destacou a vice de
Renato Casagrande.
Peixarias
Em frente as peixarias,
o segundo ponto de
parada da caminhada de
Luciana com Jacqueline,
a candidata a vicegovernadora conversou
com os pescadores e

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS

01/09 a 31/09 de 2018

>>ESPECIAL<<

09

com Luciana em Piúma
comerciantes. Ouviu o
desabafo dos eleitores
que estão desacreditados
da política. Jacqueline
garantiu que levará as
reclamações ao Renato
e que, se Casagrande
vencer o pleito, assim
como ele faz a Avenida
Beira Rio, ele vai fazer
a orla, porque esta é
a maior prioridade de
Piúma.
No 2º Piso do
Restaurante Onda,
Jacqueline fez o
encerramento da
caminhada em Piúma.
Agradeceu o empenho
das candidatas, das
equipes, agradeceu o
acolhimento do Valtinho,
e aproveitou para pedir
votos para Casagrande,
para os deputados da
coligação, e também a
candidatos ao senado,
Ricardo Ferraço e
Marcos Durval.
Marcaram presença no
Onda o secretário geral
do PSB, Rafael Bala
e Valneide, secretária
nacional da negritude do
PSB. “Primeiro eu quero
agradecer a Deus, que
nos deu saúde, força
e energia, desde 8h30
nós nos reunimos e
caminhamos no bairro
Céu Azul. Para quem
não sabe, a comunidade
mais carente da cidade,
onde nós começamos a
caminhada, eu pude ver
meninas de 14 anos, 17
anos grávidas, uma com
um bebê de 10 meses no
colo e outro na barriga.
Sabe o que acontece
lá, não tem um EJA
funcionando, eu parei
uma jovem grávida e
perguntei: você estudou
até que ano, e ela disse,
até a 5ª série porque
aqui não teme escola
próxima para concluir
o Ensino Fundamental

e o Ensino Médio. Nós
conversamos com aquela
comunidade Rafael,
passamos pelo Lago
Azul, depois descemos
e viemos para Niterói
e seguimos ao centro.
Chegamos ao comércio
de Piúma a demanda
quase que unanime, é a
orla. ‘Não deixe a nossa
praia morrer’, diziam os
comerciantes. Piúma
tem uma das praias
mais lindas do ES, de
águas mornas e rasas
como foi o discurso de
Valtinho que as pessoas
procuram por causa da
água morna e hoje você
ver os comerciantes
chorando. Teve um com
tanta emoção que ele me
abraçou e falou: ‘a gente
acredita no Renato,
porque Renato fez a
Beira Rio e ele precisa
olhar pela nossa praia.
Nossa praia não pode
morrer, nós queremos a
nossa orla revitalizada
para que voltem os
turistas’. Nós ouvimos
muitas demandas locais,
muitas reclamações, eu
tenho certeza, Luciana,
que tudo que foi falado,
todas as reclamações,
Renato já tem esse
conhecimento, mas ele
terá o reforço através do
nosso testemunho que
nós vamos dar a ele”,
disse Moraes.
A vice de Renato
destacou que gostou
d e o u v i r e v e r, o
reconhecimento dos
comerciantes com o
trabalho jornalístico de
Luciana. “Jornalista que
tem um jornal na cidade
de grande circulação
e respeitada por todos
os comerciantes dessa
região. Em todas as lojas
que nós entramos as
pessoas falaram bem
dessa mulher, o tanto
que ela tem de baixinha,
ela tem de porreta, por
isso que o nome dela é
Luciana Maximo, só de
sacanagem”, brincou
Jacqueline.
Jacqueline aproveitou
e agradeceu a presença
de todos, Zirinha Zignal,
Rogéria que veio da
Serra, Ana Tinoco, Tais,
Ludmila Potratz, Catarina
candidata a deputada
federal, o Coletivo Negros
(a) Empoderados, entre
outros presentes.
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Economia aquecida com as campanhas eleitorais
Candidatos e seus contratados injetam cifras no comércio, uma ajuda bem-vinda no orçamento das famílias

--------------------------A l c e n i r
Rocha,candidata a
deputada estadual
pelo PSB, contratou
cerca de 40 pessoas
em Guarapari e
bairros da Grande
Vitória, pagando
R$500,00 para cada
panfleteiro trabalhar
em horário comercial.
Marise Loyola,
contratada para
entregar santinhos
comentou: “Sou dona
de casa e minha
prioridade foi comprar
meus remédios de
diabetes e pagar
umas contas”.

Por Aline Cunha

A

Free lance

campanha eleitoral
acaba por aquecer
a economia de
norte a sul do Brasil. São
muitos trabalhadores
em diversas áreas,
desde marqueteiros,
produtores de áudio e
vídeo, músicos para fazer
jingle, compositores,
panfleteiros, jornalistas,
assessores de imprensa,
coordenadores, entre
outros profissionais. É
certo que, com o alto
índice de desemprego,
fazer um bico nas
eleições acaba ajudando
no sustento das famílias.
Com isso muitas pessoas
foram contratadas para
distribuir santinhos,
adesivos e outros.
Pagar contas atrasadas
ou dar um plus no
supermercado, a
Reportagem conversou
com panfleteiros que
contaram o que estão
fazendo com os valores
pagos para entregar
“santinhos”.
Luciana Maximo,
candidata a deputada
estadual pelo PSB,
contratou 5 pessoas
em Piúma, pagando
R$50,00 o dia para
cada panfleteiro que
trabalha de 8 às 17 com
duas horas de almoço.
Andressa Moreira
foi contratada como
panfleteira e disse que o
trabalho chegou em boa
hora. “Eu fiz uma compra
no supermercado e
comprei ração paraos
meus cachorros, está
sendo ótimo esse
dinheiro extra que
apareceu na hora certa”,
disse.

Andressa Moreira

Denise Bueno

Lino

Norma Ayubé
candidata a deputada
federal pelo DEM,
ela comentou que
contratou 7 pessoas
em Itaoca e Itaipava,
pagando cerca de
R$ 500,00 para cada
panfleteiro, para
trabalhar 4 horas
por dia.Jorge Lino
é um deles. “Estava
desempregado e
este dinheiro está
ajudando nas contas

de casa e também a
voltar ao mercado de
trabalho”.
---------------------------O candidato de
Anchieta a deputado
estadual, Adson
Nogueira pelo PRP,
contratou cerca
de 10 pessoas
pagando uma média
de R$380,00 a R$
480,00 para cada
panfleteiro trabalhar
meio expediente.
Vi n i c i u s S o a r e s é
coordenador dos
panfleteiros em
Piúma: “Este dinheiro
está sendo muito
bem-vindo, paguei
uma conta de luz e
água e fiz a feira lá
de casa”.
---------------------------Já Kauê,candidato
a deputado estadual
pelo PP, contratou
mais de 30 pessoas
em Piúma, pagando
meio salário para
cada panfleteiro, com
carga horária de 4h00
por dia.
Denise Bueno,
panfleteira estava
desempregada e
adorou a ideia.
“ E u
e s t a v a
desempregada
e consegui fazer
uma boa compra
no supermercado
e comprar o lanche
para meu filho levar
para a escola. Estou
muito feliz com esse
trabalho”.

Alcenir Rocha,
candidata a deputada
estadual pelo PSB
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N

a minha cidade,
quando saio
para trabalhar, o
amanhecer tem
uma brisa especial que
se mistura às pessoas
que caminham pela
praia afora ou nas que,
apressadas, como eu,
vão para mais um dia de
trabalho. Mas, mesmo
na velocidade do dia a
dia, ainda dá tempo para
observar os raios de sol
refletidos na singela água
da praia e ver o marolar
das ondas provocando
um barulhinho gostoso,
gasturinha manhosa que
nos dá ânimo para iniciar
o dia.
Na minha cidade há
um monte, o “lugar de
ver Deus”. Ele é o nosso
cartão-postal, cenário
para tantas catadoras
de búzios e conchas
que ficam ao longo
da praia, agachadas,
cutucando a areia, cheia
de vivências e histórias
de tantas gerações que
já tiraram o sustento da
natureza, transformando
um elemento, às vezes,
tão pequeno, em lindos
colares e enfeites que
viajam o mundo, no mais
perfeito artesanato.
Na minha cidade
também tem o pescador
que joga sua rede em
águas promissoras e traz
de volta as delícias do mar
que encantam os olhos e
o paladar de muita gente.
Turista ou não, todos
podem saborear os mais
perfeitos pratos de peixes,
ostras, sururus e tantos
outros que só de falar,
já sinto os mais variados
c h e i r i n h o s d o m a r.
Mas é preciso lembrar
do pescador, homem
trabalhador, que arde no
sol de janeiro ou treme
de frio nas tempestades
que ocorrem nos dias
de inverno. É ele que,

faça chuva ou faça sol,
traz-nos os tesouros do
mar, mas que, para o
pescador, é o trabalho
para a família sustentar.
Na minha cidade tem
escolas e nelas muitas
crianças. Criança de
todo tipo, mas que se
manifestam de forma
singular, com os olhinhos
brilhando, na vontade
de aprender mais uma
novidade. É sempre
assim quando vou
conversar com elas. Até
suspiram com o livro na
mão. É um sonho que se
realizou: livro e escritor
criando outras histórias
em mentes de gente tão
pequena, mas com uma
imaginação que vai além
das paredes da escola.
Na minha cidade, então,
tem uma escola chamada
Nova Esperança. Lá, os
olhinhos direcionados
para mim atravessaram
os muros, romperam
barreiras e adentraram
minhas singelas poesias
concretas para poder voar
com as palavras, tapete
mágico que atravessa o
mundo da imaginação.
Ainda bem que na
minha cidade há uma
Nova Esperança, com
professores mágicos e
alunos encantados que
construíram, para mim,
um reino tão, tão caloroso
que as palavras viraram
coloridas borboletas.
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Casagrande segue liderando as pesquisas
O candidato ao Palácio Anchieta, Renato Casagrande, PSB segue na frente as pesquisas mas
continua com os pés no chão, pedindo voto em todos os municípios
Foto/ Renato Casagrande / Divulgação

Por Rael Sérgio

A

menos de 8
dias da eleição,
que acontece
no próximo dia
07 de outubro em todo
Brasil, o candidato ao
governo do estado do
Espírito Santo, Renato
Casagrande, PSB
lidera nas pesquisas e
segue na frente com um
percentual grande de
vantagem.
S e g u n d o
o
recentemente
levantamento do
Instituto Futura da Rede
Gazeta mostra que, se
as eleições fossem hoje,
o socialista ganharia
no primeiro turno, com
56,8% de intenções de
voto.
Mesmo liderando nas
pesquisas, Casagrande
continua na mesma
filosofia, com os pés
no chão e sem atacar
ninguém na campanha
eleitoral.
O Projeto “Conversa
de futuro - O estado
que a gente quer”, com
o objetivo de discutir
o desenvolvimento

Renato Casagrande continua liderando as pesquisas e pode vencer ainda no primeiro turno

e o futuro governo,
ouvindo os pedidos da
população, deu certo
para o candidato, que

agora está colhendo
os frutos, na corrida
eleitoral.
Entre as áreas com

mais reclamações
da população, além
da segurança, é a
saúde. Casagrande
tem um plano de
descentralização
para que os serviços
essenciais fiquem mais
perto da população,
ele ressaltou ainda um
projeto que pretende
implantar para
melhoramento dos
serviços de marcação
de consultas e exames,
“precisamos aumentar
a oferta e melhorar a
gestão desses serviços.
Uma das áreas
que também mais
precisa de atenção do

próximo governante,
Casagrande conta
em entrevista, que vai
retomar um programa
de enfrentamento ao
crime, “nós tínhamos,
e o governador atual
infelizmente não deu
sequência a ele, que
é o programa “Estado
Presente”. Porque
qualquer resultado de
políticas públicas, você
precisa ter através de
metas estabelecidas, de
método de trabalho. Nós
vamos estabelecer a
retomada do programa,
e eu vou comandar
pessoalmente o
enfrentamento da

criminalidade, do mesmo
jeito que comandei,
nós tivemos resultados
muito bons no período
que a gente governou,
redução de crime contra
o patrimônio, redução
de crime contra a vida,
e estamos vendo que
essa área ficou perdida
e com resultados
ruins principalmente
com crimes contra o
patrimônio”.
C a s a g r a n d e
falou também da
preocupação em
manter a transparência
em seu governo, já
que a corrupção é um
problema nacional, e
de grande interesse
da população que seja
erradicado do cenário
político. “Nós vamos
ter um compromisso
com a transparência,
que ajuda a combater
a corrupção. Porque
o governador não
tem controle de toda
máquina, ele não sabe
muitas vezes o que
está acontecendo, num
primeiro momento,
n u m a secretaria, a
sociedade tem que ser
aliada tem que ajudar
a gente a fiscalizar, a
Assembleia tem que
ajudar a gente a fiscalizar’.
Eu vou ter muito critério
na escolha, da história de
vida da liderança, além
de ter conhecimento
técnico e sensibilidade
política, nós temos que
ver a história do que essa
pessoa já fez, se tem
algum fato que possa não
avalizar a ida dela para o
governo, então tem todo
um cuidado para evitar”,
finalizou.

>>OPINIÃO<<

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS

A

01/09 a 31/09 de 2018

13

As Mulheres do Espírito Santo

Por Fabiano Peixoto

A

História revela
que a mulher
sempre foi discriminada em
todas as épocas e o
seu papel na sociedade
nem sempre foi considerado preponderante
e fundamental. O valor
dado à mulher, nas
civilizações antigas,
igualava-se ao mesmo
valor dado aos escravos, isto é, nenhum.
Na sociedade moderna, até relativamente pouco tempo,
a mulher tinha o seu
casamento negociado
pelo pai, não aprendia a ler, nem podia
raciocinar, coisas que
o homem fazia por
ela, como não decidia nada sem a autorização do marido
e, muito menos, tinha
direito ao voto, conquista somente alcançada em 1893 na Nova
Zelândia; em 1903 na
Austrália; em 1906 na
Finlândia; em 1913 na
Noruega. A Inglaterra
e os Estados Unidos,
países pioneiros do
movimento em prol do
sufrágio feminino, só
o estabeleceram, com
restrições, em 1918 e
1920 respectivamente.
No Brasil, só a partir
de 1934.
Em sua luta em
busca de um espaço, a mulher brasileira
confirma uma tomada
de posição dentro da
sociedade, no lar, no
trabalho profissional,
junto a família. A sua
presença no Brasil de
hoje está nas universidades, nos centros de
cultura, nas Academias
de Letras e nos mais
variados setores da
ciência e da vida político-social brasileiros.
Também no Espírito
Santo, temos as nossas mulheres pioneiras,
que souberam, com inteligência e dignidade,
lutar por um posicionamento na política, na
administração pública,
nas ciências, letras
e artes, na aviação
e na educação, além
de outras atividades
importantes ao desenvolvimento do Espírito
Santo contemporâneo.
Exemplo disso, são
D. Luiza Grimaldi – A
mulher que governou
o Espírito Santo, sucedendo ao seu mari-

.
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do, o Donatário Vasco
Fernandes Coutinho
Filho, quando de seu falecimento. A Donatária
governou a antiga
Capitania do Espírito
Santo, de 1589 a 1593.
Soube ser generosa ou
enérgica quando se fez
necessário, ao reprimir
a tentativa de invasão
pelo corsário inglês
Thomas Cavendish em
1692;
D. Maria Ortiz - A
nossa heroína contra
o invasor estrangeiro; Dra. Adalgisa Lobo
de Azevedo Cruz – A
primeira farmacêutica; Dra. Odete Braga
Furtado – A primeira advogada; Dra.
Adalgisa Amanda da
Fonseca – A primeira
mulher médica; Dra.
EuridiceO´Reilly de
Souza – A mulher dentista pioneira; Dra. Maria
Lúcia da Almeida Viana
– A primeira parteira
formada; Magdalena
Piza – Professora e
educadora de grandes méritos. Prestou
relevantes serviços à
causa educacional.

A primeira mulher a
exercer o cargo de
secretário do Estado,
ocupando a pasta da
Educação e Cultura
no Governo Santos
Neves; GenyGrijó – A
primeira mulher vereadora, junto à Câmara
Municipal de Vitória;
Judith Leão Castello
Ribeiro – Professora,
educadora emérita e
a primeira mulher a
ocupar uma cadeira na
Assembleia no Estado
do Espírito Santo, por
quatro legislaturas
seguidas, de 1947 a
1963; EmilianaEmery
– A mulher pioneira na
indústria. Fundou uma
fábrica de doces caseiros em Guaçui no sul
do estado, na década
de 30. Com o direito
ao voto feminino alcançado em 1934, foi à
primeira mulher eleitora. O seu título de eleitor tinha o nº 1; Maria
Antonieta Tatagiba –
Como poetisa, foi à
primeira mulher a editar
um livro de poesias,
sob o título “Frauta
Agreste” em 1927;

Zilma Coelho Pinto –
Professora pública e a
grande pioneira na luta
contra o analfabetismo
no Espírito Santo. No
Município de Cachoeiro
de Itapemirim, desenvolveu uma luta sem
tréguas, criando e dirigindo quarenta e um
postos da “Campanha
de Alfabetização no
Espírito Santo”, sediada naquele município. A
“Louca do Itapemirim”,
como se tornou conhecida por desenvolver
um trabalho difícil e
nem sempre compreendido, enfrentou e
venceu muitas barreiras de preconceitos.
Destaco ainda, no
século XIX, com a chegada das mais diversas nacionalidades de
imigrantes europeus,
registre-se o trabalho
estoico da mulher imigrante, enfrentando
mosquitos e adversidades em busca de sua
aculturação, abrindo
picadas nas matas,
sucumbindo, muitas
delas, ao tifo e à febre
amarela. Essas mu-

lheres de tanta coragem integram o destino
histórico que, a partir
das grandes colheitas
nos cafezais, permitiu novos caminhos e
novos horizontes, em
termos de desenvolvimento econômico para
o Espírito Santo.
Nos dias atuais, estamos acompanhando uns dos maiores
momentos de empoderamento da mulher
capixaba. Temos ciência da importância de
muitas, principalmente
no cenário político do
Estado, mas quero
destacar, nesta, a candidata a vice-governadora de Casagrande,
Jacqueline Moraes,
que até tão poucos dias
estava determinada a
disputar uma vaga no
congresso, como parlamentar federalista.
Jacqueline vem de
uma história simples,
de cor negra, natural
da cidade de Duque
de Caxias – RJ, veio
para o Espírito Santo
em 1986 e, em sua trajetória de vida, ocupou

o cargo de presidente da Associação de
Moradores do Bairro
Operário por dois mandatos e também esteve
à frente da Associação
de Vendedores
Autônomos do Estado
do Espírito Santo
por um mandato.
Candidatou-se ao cargo
de vereadora em 2012
na cidade de CariacicaES. Sua candidatura foi
em uma coligação isolada. Sua atividade de
trabalho até em tão era
de vendedora pracista,
representante comercial, caixeiro-viajante.
Jacqueline buscou amparo técnico em sua
graduação, no curso
de Direito, casada, foi
eleita com 2.562 votos.
Logo ocupou a 1ª Vicepresidência da Mesa
Diretora da Câmara,
cujo papel é gerenciar
os trabalhos legislativos e cuidar da gestão
administrativa da Casa
de Leis. A vereadora
ficou conhecida na cidade por seu trabalho
itinerante, denominado
“Jack Móvel”, que percorreu as comunidades
e acolheu as demandas
de melhorias indicadas
pelos moradores dos
bairros visitados por ela
e sua assessoria.
Poderia o PSB de
Casagrande ter indicado tantas outras mulheres Estado afora,
como fortes candidatas
a vaga de vice-governadora, na qual, tem
fortes nomes e toda a
família concentram-se
na política do Estado
e do Brasil, mas isso
não aconteceu. A indicação de fato, se deu
à Jacqueline Moraes.
Estamos assistindo
um caso inédito. Em
uma candidatura puro
sangue – Governador
e vice do mesmo partido –, uma mulher
negra, de uma história
simples, e muito rica
em ações voltadas as
demandas da população, que pode, durante
sua trajetória, igualar
a D. Luiza Grimaldi
(esposa do Donatário
Va s c o F e r n a n d e s
Coutinho Filho) que
governou o Estado em
1589 a 1593.
Jacqueline Moraes e o PSB de
Casagrande, com certeza abrem um novo
capítulo da história
política capixaba.
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Conquista:

Agostino Agrizzi é 4° no Brasil no Ideb

IDEB aponta escola de Jaciguá, em Vargem Alta entre as melhores do país
Foto/ Escola de Jaciguá / Divulgação

Por Rael Sérgio

A

educação do
município de
Vargem Alta
obteve uma
conquista histórica.
A Escola Estadual de
Ensino Fundamental
e Médio Agostinho
Agrizzi do distrito de
Jaciguá, em Vargem
Alta, ficou com a
quarta melhor média
nacional. A Escola
conseguiu a nota
(5º ano 6.8, do 9º
ano 6.1 e 3º ano 5.3)
alcançando a média
proposta pelo MEC.
O Ministério da
Educação (MEC)
divulgou nessa
semana, o Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica
(IDEB), apontando
as melhores escolas
públicas do Brasil.
Os dados revelam o
crescimento da rede
pública estadual do
Espírito Santo, sendo
o maior registro desde
que o indicador foi
criado, em 2005.
Segundo o Ideb 2017,
o crescimento da
rede pública estadual
do Espírito Santo é
o maior registrado
desde que o indicador
foi criado, em 2005.
Com uma expansão
de 0,7 pontos (ou
cerca de 21% com

A Escola Estadual de Jaciguá está entre as primeiras do pais no Ideb

relação a 2013),
o Ensino Médio
da rede estadual,
que representa
286 escolas e
aproximadamente
cem mil estudantes
do Estado, atingiu
4,1 pontos, em 2017,
subindo da décima
primeira posição, em
2013, para a segunda
melhor colocada no
país. O primeiro
colocado das redes
estaduais foi Goiás,
com 4,4 pontos.
De acordo com
resultado, o Espírito
Santo tem a melhor
nota em termos
de desempenho

acadêmico dos
estudantes. O
crescimento do
Estado foi de
10,5 pontos em
Matemática e de 6,2
pontos em Língua
Portuguesa. Pela
primeira vez o
Estado lidera nas
duas disciplinas,
alcançando a
melhor proficiência
no Ensino Médio do
País. Esse resultado
é referente ao
Sistema de Avaliação
da Educação Básica
(Saeb).
O IDEB é indicador
geral da educação
nas redes privada e

pública. Uma espécie
de nota. Para chegar
ao índice, o MEC
calcula a relação entre
rendimento escolar
(taxas de aprovação,
reprovação e
abandono)
e
desempenho no
Saeb/Prova Brasil
aplicada para
crianças do 5º e 9º
ano do fundamental
e do 3º ano do ensino
médio. O índice é
divulgado a cada dois
anos e tem metas
projetadas até 2021,

quando a expectativa
para os anos iniciais
da rede estadual é de
uma nota 6,0. Assim,
para que o IDEB de
uma escola ou rede
cresça, é preciso que
o estudante aprenda,
não repita o ano e
frequente as aulas.
Até 2015, os
resultados do
Ensino Médio eram
calculados a partir de
amostra de escolas.
Pela primeira vez, o
Saeb foi censitário
para as escolas

públicas desta etapa
e opcional para as
escolas particulares.
A diretora da Escola
Agostinho Agrizzi
Juliana de Sá Dias
Lopes comemora o
resultado, ressaltando
o envolvimento dos
alunos e profissionais
de
educação
nos
projetos
desenvolvidos pela
equipe pedagógica
da Escola, além da
intensa participação
da comunidade nas
atividades escolares.

ORGULHO DE CACHOEIRO
Empresário capixaba é o primeiro brasileiro
a receber o prêmio Maestri Della
Pietra
Foto/ Tales Machado / Divulgação

O presidente do Sindirochas, Tales Machado, recebeu o prêmio Maestri Della Pietra

O presidente do
Sindirochas, Tales
Machado, recebeu
o prêmio Maestri
Della Pietra, durante
cerimônia realizada
na Marmomac 2018,
na Itália. A premiação
é um reconhecimento

internacional de pessoas
que fazem a diferença
no setor de rochas
ornamentais.
O evento foi organizado
pela Marmomac e premiou
outros dois empresários
italianos. Em tempo, o setor
de rochas ornamentais

capixaba conta
com uma produção
que corresponde a
aproximadamente 8%
do PIB local, equivale
a cerca de 81% das
exportações brasileiras
e 40% da produção
nacional.
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Quase tudo pronto para 21ª edição
do Festival Capixaba de Frutos do Mar
Foto/ festival de Frutos do Mar / Arquivo

I

Por Dirceu Cetto

riri, em Anchieta,
um dos destinos
mais procurados
no Estado por quem
adora praia, se
prepara para receber
mais uma edição do
Festival Capixaba
de Frutos do Mar,
que será realizado de
11 a 14 de outubro.
A programação
está recheada de
atrações musicais,
culturais, esportivas
e gastronômicas.
Os organizadores
prometem ampliar
a estrutura do

espaço gastronômico,
oferecendo assentos
para 1.200 pessoas.
Outras novidades e
a programação serão
anunciados em breve.
O balneário é um dos
redutos capixabas mais
agradáveis, com clima
de interior, belas praias,
bucolismo e, ao mesmo
tempo, boas opções
gastronômicas e de
lazer. O local também
tem uma vasta rede de
pousadas e hotéis. A
organização do evento
é da Associação Iriri
Vivo com apoio da
Prefeitura de Anchieta.

Iriri deverá ficar superlotada, nos hotéis não há mais vagas

Anchietense é campeão
em Copa de Jiu-Jtsu

Foto: Ana Carolina - Gerência de Comunicação Social

Foto - Atleta Bernardo – Assessoria De Comunicação

Ana Carolina e Flávia Farias são campeãs de vôlei de praia

Dupla de Anchieta é

campeão dos Jogos Escolares
Bernardo é campeão de jiu-jitsu na Copa Pepê Classic 2018
O esporte vem trazendo
bons resultados
para Anchieta.
Recentemente o atleta
anchietense de jiujtsu, Bernardo Lopes
sagrou-se campeão na
categoria pesadíssimo

faixa preta master, e
conquistou ainda
o segundo lugar na
categoria absoluto
(onde a competição
reúne vários pesos em
uma só categoria) na
Copa Pepê Classic

de Jiu Jitsu 2018.
As competições
foram realizadas em
Guarapari e fizeram
parte da 5ª etapa do
Estadual da Federação
Capixaba de Jiu Jitsu
Esportivo (FCJJE).

Dupla de Anchieta é
campeão dos Jogos
Escolares 2018
Anchieta conquistou
mais um título
inédito no esporte.
Agora foi no vôlei de
praia. As jovens Ana
Carolina Tomazelli e
Flávia Farias, 16 e
17 anos, faturaram
recentemente o título
de campeãs dos Jogos
Escolares do Espírito

Santo (JEES 2018).
Os jogos aconteceram
nas areias da praia
das Castanheiras em
Guarapari, no último
final de semana.
Com a vitória, as
meninas conquistaram
a vaga para representar
o Estado na etapa
nacional dos Jogos
Escolares da Juventude
que será realizada na
cidade de Natal (RN),

em novembro.
Alunas da Escola
Vi v a d e A n c h i e t a ,
elas também são
integrantes do
Anchieta Rumo ao
Futuro, programa da
Secretaria Municipal de
Esportes e Juventude.
A dupla é treinada pelo
professor de educação
física, Cristiano de
Preux, treinador de vôlei
há 10 anos na cidade.
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Em Presidente Kennedy
sua nota fiscal vale prêmios.
A CADA R$ 50 = 1 CUPOM
EM COMPRAS

Exija a nota, emita a nota e participe!
Sorteio dia 18/10, às 19h na Praça Manoel Fricks Jordão.
Onde trocar sua Nota Fiscal por Cupom:
Nota Legal: Divisão de Arrecadação Tributária. Rua Atília Vivácqua, nº 49, Centro.
Nota Rural: NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte. Secretaria Municipal
de Agricultura, Av. Orestes Bahiense.
Promoção válida até dia 18 de Outubro de 2018, no município de Presidente Kennedy, conforme Lei Municipal no 1.348 de 2017. Confira o regulamento completo em www.presidentekennedy.es.gov.br

Imagens meramente ilustrativas.

A CADA R$ 500
= 1 CUPOM
EM NOTAS
FISCAIS EMITIDAS

