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EMPREENDEDORISMO EM FAMÍLIA

entenas de
C
pessoas estão
apostando em novos

empreendimentos na
região, e com um perfil
em comum, em sua

maioria famílias, casais,
irmãos, mães, filhos e
maridos, enfim, famílias

Anchieta ganha quase 400 novos empreendedores

N

estes seis
últimos meses,
o município de
Anchieta deu um
salto enorme no
empreendedorismo,
q u a s e
4 0 0
novas empresas
foram abertas
oportunizando
pessoas a melhorar
suas rendas e
gerando novos
postos de trabalho.

inteiras que, unidas
pela sobrevivência,
lançaram mão do

empreendedorismo. O
Jornal estampa nesta
edição alguns belos

exemplos que surgiram
em Itapemirim, Piúma e
Anchieta.

Itaipava ganha novos empreendimentos
Inauguração
de Papelaria em
Itaipava marca mais
um empreendimento
familiar no Litoral
Sul Capixaba.
Passado e Futuro
se encontram com
muita arte e luz.
Ganha também o
balneário, o Empório
Mineiro, uma casa
de Queijos e Vinho.
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Empreendedorismo IN FAMÍLIA

Famílias se unem para vencer a crise e assim nascem centenas de negócios na região

C

entenas de pessoas estão apostando em novos
empreendimentos na região, e com um perfil
em comum, em sua maioria famílias, casais,
irmãos, mães, filhos e maridos, enfim, famílias
inteiras que, unidas pela sobrevivência,
lançaram mão do empreendedorismo. O Jornal estampa
nesta edição alguns belos exemplos que surgiram em
Itapemirim, Piúma e Anchieta.
Uma notícia superpositiva vem de Anchieta, o município
quem mais sofreu na região com a paralisação da
Samarco e acabou perdendo milhares de empregos,
cresceu de forma esplendorosa no que se refere a novos
empreendimentos. Só para se ter uma ideia, pelo menos

387 empreendedores se legalizaram na cidade. Anchieta ganhou
cafeteria, uma franquia de um posto de combustível, fábrica de
canudos, fabrica de massas caseiras, loja de utilidade, bares,
lanchonetes entre muitos outros.Na região foi a cidade que mais
teve carteiras assinadas neste ano de 2018 e promete ainda mais
aos empreendedores.
Nos dias 01, 02, 03 e 04 a Prefeitura pretende movimentar
a economia local e fomentar a troca de conhecimento sobre
empreendedorismo no município com a realização da 1ª Feira do
Empreendedor na Vila Olímpica. Serão quatro dias com palestras,
atendimento direcionado aos empreendedores, comercialização
de produtos, espaço gastronômico, entre outras atividades. Sejam
bem-vindos ao empreendedorismo familiar!

Flagrante II
Flagrante I
Arthur Sangali
Caldeira, o idealizador
do Aryabe Café &
Bistrô, em Anchieta é
um empreendedor de
fato, ele pesquisou
o mercado, fez

consultorias e
modernizou,
aproveitou
o espaço da
família e montou
o seu negócio,
que é um
sucesso.

Jovem empreendedor
Piúma realizou a
primeira Semana do
Jovem Empreendedor
em agosto e certificou
estes novos talentos
na cidade. Como se
vê, eles estão em todo
os setores. A iniciativa
é digna de aplausos
e parabéns ao jovem
Mateus Mota por
idealizar o evento.

SOBE E DESCE
Os novos empreendedores em
família que surgiram na região.
Que os municípios apoiem coo
vem fazendo a Prefeitura de
Anchieta. Fabricio parabéns
pela Feira do Empreendedor.

O comportamento agressivo e
estúpido de alguns eleitores de
Bolsonaro, alguns deles chegam
a ofender as pessoas por não
concordarem com a escolha
deles.
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Novos empreendimentos surgem na região
Há um ditado que diz: “É na crise que se busca uma solução”, e de fato procede.
Mais de 500 empreendimentos nestes últimos seis meses surgiram na região

Salgados a R$1.00,

FOTO/Arrastão Espaço Café – Divulgação da página do Arrastão

Por Luciana Maximo
A família se uniu para
ganhar dinheiro, não há
mais tempo para discussão,
separação, nem de divisão
de herança, muito menos de
reclamação e comodismo.
É o momento de aproveitar
os talentos, os espaços,
a criatividade, o desejo
de prosperar juntos, é a
hora de dividir os lucros,
de maneira que circule na
mesma casa. Os novos
empreendedores que
estão fazendo sucesso têm
quase sempre o mesmo
sobrenome e o mesmo
endereço, muitos estão na
mesma casa. E para ficar
mais sólido os negócios
a maioria deles está em
família. A família que uniu
para fabricar, produzir, para
vender, limpar, investir e
compartilhar os lucros.
Em Piúma, diversos
novos empresários estão
apostando em negócios
diferentes. Somente em
agosto e setembro pelo
menos 37 novas empresas
MEI foram abertas na
cidade.
Exemplos a reportagem
vai mostrar de sobra.
Arrastão Espaço Café,
Dona Rosa prepara as
delícias, Kátia e o irmão
administram, os filhos e
netos atendem e preparam
o café. Pamonharia Passa
Te m p o , Q u e r o M a i s
Lanche, Segredos da
Terra - especializada em
roupas fitness, produtos
naturais, a artigos para
pesca e suplementos.
Ouro Branco - posto de
venda de produtos da
Selita e Cofril, Bruna e
Victor, casados, Divino
Sabor, Cafeteria & Bistrô,
m a r i d o e m u l h e r, M u l t
Center – dois jovens irmãos

o lucro na quantidade
Foto/ Arlene / Luciana Maximo

A Família Arrastão unida em um só propósito, trabalhar e servir bem

comercializam utilidades
para o lar e consertam
aparelhos celulares além e
vender peças e acessórios,
Distribuidora de Bebidas
Multgiro, Daniele e Rodrigo,
esposa e marido, Aryabe
Café, em Anchieta - a avó
ajuda lavando louças, a
mãe prepara guloseimas,
o filho Arthur administra,
a esposa e sobrinhos
atendem com maestria, Arte
Luz Papelaria em Itaipava,
a mãe inspirou a filha,
Empório Mineiro, Márcia
Ambrósio, o namorado
sócio, a filha dela e a irmã

juntos numa casa nobre de
queijos e vinhos também
em Itaipava, entre tantos
outros.
São ramos de atividades
diferentes, desde clínicas
odontológicas, pamonharia, loja
de utilidades para o lar, conserto
de aparelhos celulares,
vestuário, lanchonetes,
distribuidora de bebidas,
lanches, cafeterias, papelarias,
bistrô, empório, restaurante de
comida japonesa, barbearia/
bar entre muitos outros. Todos
juntos acabam por gerar novas
oportunidade de trabalho e
renda

Arlene estava desempregada e resolveu investir em
uma lanchonete no centro de Piúma

A

rlene Rodrigues
da Costa, 47 anos,
residente no bairro
União, é mineira e
está na cidade desde janeiro.
Sem conseguir emprego,
ela acabou assumindo a
lanchonete Quero Mais
Lanche, bem próxima a
Caixa Econômica Federal,
no Centro. Arlene passa o dia
na cozinha e não dá conta
de vender tantos salgados
a R$1.00.Há dias em que
chega a comercializar 400
salgadinhos, entre coxinhas,
quibes, enroladinhos de
salsicha e pasteis além dos
sucos.
A mineira afirma que não
sofre prejuízo, porque

ganha na quantidade que é
comercializada, e no dia-adia corre atrás de promoções
para conseguir manter o
preço.
Além da venda a granel
na lanchonete, Arlene
também vende em maior
quantidade para pequenas
confraternizações. “Eu faço
todos os salgados. O salgado
de R$1.00 dá lucro, mas tem
que trabalhar muito, ir atrás
de preço dos produtos. Tem
dois meses que estou aqui
na lanchonete, vendemos
em média 400 salgados por
dia. A família toda trabalha
junto, meu filho e meu
marido. Nossa expectativa
é muito boa”.

Gabriela comercializa peças únicas
Foto/ Gabriela/ Luciana Maximo

Gabriela era sacoleira e resolveu investir na sua própria loja em Piúma.

G

abriela Borguinon tem
apenas 20 anos e já é
empreendedora. Ela
é proprietária da boutique
que leva o nome dela e
acaba de abrir na Avenida
Eliseu Xavier, no centro.
Com a reportagem a jovem
contou que antes da loja
já era sacoleira, gosta de
vender peças únicas, e
adora mexer com roupas.
“Eu viajava, comprava e
vendia, tinha também os
representantes e eu já tenho
a minha clientela, pessoas
que eu conheço. Agora eu
preferi colocar em um ponto,

às vezes não dava para
levar todas as peças para
uma pessoa, e também
ficava fora de mão. Na
loja dá pra vender à vista
e no cartão, tem outras
facilidades, além de poder
expor melhor as peças”,
disse.
A “Gabriela Borguinon”
tem apenas três semanas
aberta de funcionamento,
mas a expectativa é que
o movimento aumente
cada vez mais. A loja
oferece peças exclusivas
de diversas marcas, no
masculino e feminino.
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Jovem casal investe em distribuidora de bebidas

Loja exclusiva para quem busca a boa forma

Foto: Daniele e Rodrigo /
Divulgação
Legenda/ A loja é ampla e o
casal Danielly e Rodrigo estão
satisfeitos com o negócio em
Piúma.

A

Nutri Center Fitness
Piúma também é recéminaugurada na cidade e
já faz a cabeça da clientela
que busca forma e saúde. Na
verdade, o empreendimento
veio preencher uma lacuna,
uma vez que, os produtos eram
comercializados em farmácias
e em algumas academias, não
como uma loja especifica de
suplementos.
A melhor loja de suplementes
de Piúma e Região, segundo
Francis Modesto, que traz
uma linha completa com mais
de 15 marcas de suplementos.
Há produtos femininos e
masculinos, desde hormônios
a malhas, passando por
suplementos. “Essa loja
foi criada para atender

toda a turma que gosta de
praticar exercícios, a turma
que gosta de academia.
Estamos fazendo bastante
parceria com professores,
com parsonaltrainers,
atletas de fisiculturismo,
nutricionistas”.
Para Francis, faltava na
região uma loja como a
Nutri Center Fitness para
atender as academias e
atletas. “Temos feito uma
parceria bem bacana com
as academias, tenho feito
degustação em Piúma,
Anchieta, em Itaipava, é
um negócio que está dando
super certo”.
A loja é uma franquia de
Vitória que já está no
mercado há 18 anos.

Flor Morena: funcionária
se torna empresária
A loja é ampla e o casal Danielly e Rodrigo estão satisfeitos com o negócio em Piúma.

A

Por Luciana Maximo

professora Danielly
Feliciano e o Rodrigo
Pereira resolveram
apostar em um
negócio próprio para não ter
que trabalhar para outras
empresas. Eles tinham
um pequeno depósito no
bairro Itaputanga onde
comercializavam água
e gás de cozinha. Agora
construíram uma loja bem
mais ampla, na Avenida
Miguel Metri, próximo ao
Lar dos Idosos Vovó Isalina,
nobairro Acaiaca e estão
comercializando todos os
tipos de bebidas, incluindo
cervejas, água mineral,
cigarros e gás de cozinha.
Danielly contou que atuava
como professora no Instituto
Nova Aliança e Rodrigo é
Eletrotécnico e chegou
inclusive a trabalhar três

anos no Pará, na Hidrelétrica
de Belo Monte, mas foi
em Piúma que eles viram
a possibilidade de ter um
empreendimento. O negócio
cresceu e já estão gerando
três novos empregos.
“Começamos no final de
2017 com o Disk Expresso
lá em Itaputanga, vendendo
gás de outras empresas.
À medida que o tempo foi
passando, eu comecei a
agregar a entrega de outros
produtos, principalmente
as bebidas, por causa
do verão. Montamos o
depósito fixo e há dois
meses resolvemos mudar
o nome para MULTIGIRO,
pois nossos clientes sentiam
dificuldade de pronunciar
o antigo nome. Somos de
Piúma e estamos juntos há
12 anos e construímos tudo

juntos”.
De acordo com Danielly,
o diferencial daMultigiro
é o atendimento com
excelência e agilidade.
“Com o tempo, eu entendi
que a qualidade do
atendimento, tratar bem
o cliente, entrega rápida,
está sempre pronto para
b e m a t e n d e r, f a z t o d a
diferença. Penso que esse
é o segredo para o nosso
sucesso, além da grande
variedade de produtos que
temos a oferecer: gás,
água mineral, refrigerante,
cigarros, carvão etc”.
Rodrigo está satisfeito com
o empreendimento novo,
disse que para se manter
no negócio é preciso
investir sempre e procurar
preço, principalmente
nesse negócio de bebidas.

Depois de atender os
clientes por três anos como
vendedora, conhecer todas
as peças, prateleiras, marcas
e cada fornecedor Luciene
Rodrigues Viana agora é a
nova empresária em Piúma.
“É uma coisa meio complicada,
já havia uma conversa há
algum tempo, meus expatrões não são daqui e eles
estavam com uma história
de passar a loja e voltar para
a cidade deles. Me fizeram
uma proposta, eu fiquei meio
na dúvida, com medo, mas
depois vim amadurecendo
a ideia e eles me fizeram
uma segunda proposta e eu
aceitei. Estou muito feliz com
o resultado. A Flor Morena
agora pertence a mim, que era
funcionária”, contou Luciene.
O lado positivo é que Luciene
já tem intimidade com os
clientes. “Tenho uma clientela
muito boa, tenho um grande
ciclo de amizade que eu
conquistei dentro da loja,
trabalhando, hoje são minhas
clientes e eu tô feliz com o
resultado”.

O empreendedorismo na vida
de Luciene não vem de agora,
ela já teve uma lanchonete
em Piúma por oito anos,
depois atuou em academias
e sempre vendeu roupas e
acessórios.
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ANCHIETA: 387 novos empreendimentos
foram abertos e mais carteiras assinadas

Somente nos últimos seis meses 387 empreendedores abriram negócios em Anchieta
Foto/ Marcos secretário / Arquivo Pessoal

Por Luciana Maximo

N

estes seis últimos
meses o município
de Anchieta deu um
salto enorme no
empreendedorismo, quase
400 novas empresas foram
abertas oportunizando
pessoas a melhorar suas
rendas e gerando novos
postos de trabalho. Esses
novos negócios aumentam
o número de pessoas
empregadas e acaba por
diminuir a quantidade de
desempregados.
Para se ter uma ideia,
o Caged – Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério
do Trabalho registra que
Anchieta está com saldo
positivo se comparado ao
crescimento de empregos em
relação a microrregião. Entre
3.200 admitidos e demitidos
3.040 há um saldo positivo
de carteiras assinadas hoje
de 162, enquanto que, na
microrregião – Guarapari,
Piúma, Alfredo Chaves,
Iconha, Rio Novo do Sul, o
período de janeiro a setembro
de 2018 está negativo, 1.228
empregos.
A Reportagem esteve na
Sala do Empreendedor, na
Casa do Cidadão e conversou
com Valdivânia das Neves –
agente fiscal responsável pela
contabilização dos números
no setor. Ela foi enfática,
disse que entre os novos
empreendedores muitos eram
informais, como diaristas
e profissionais de obras e
alvenaria (pedreiros) que
agora são formalizados e a
partir deste momento, podem
emitir notas fiscais e prestar
serviços até para empresa
pública, o que contribui
bastante para as empresas
contratantes.
A agente fiscal disse que
o setor que mais cresceu
foi alimentação que bateu
recorde, 38 estabelecimentos
registrados, entre eles
restaurante, lanchonete e
bares, além de Delilvere’s.
Em segundo lugar destacouse empreendimentos ligados
à estética, entre salões
de beleza, barbearia e
manicure e outros, foram 27
empreendedores registrados.
O Empresário MilitinoLayber

Marcos Kneip, comemora os números e afirma que Anchieta está no caminho certo

comprou o Posto de
Combustível do Meio em
Anchieta e colocou o mesmo
nome Jaracatiá. De início ele
contratou de carteira assinada
10 funcionários e disse que
para o verão deverá fazer
novas contratações. Pertence
a Anchieta também, na
margem da BR 101, trevo de
acesso a Piúma, a Paradona,
uma lanchonete enorme que
emprega vários funcionários,
além de outras empresas
de transporte, vestuário,
calçados, móveis e utilidades
para o lar.
Instalaram-se também
nestes últimos seis meses
a StranwPaper Fabricação
de canudos de papel, a
ampliação do Restaurante
Aki Tem no Centro, a loja
Empório Sabores da Rocinha
– Fabricação de molhos,
temperos e condimentos,
Araújo & Almeida - Produtos
Cosméticos Naturais, Mult
Casa - Loja de Utilidades,
Cacau Show, Loja de Móveis

rústicos, Spettu’s Express um
charmoso bar em Iriri, Aryab
Café, no Centro da cidade. A
Agência da Caixa Econômica
Federal também ganhou nova
roupagem e endereço novo,
nem mais ampla.
Políticas públicas
O secretário da Integração,
Desenvolvimento e Gestão
de Recursos (SIDGER),
de Anchieta,Marcos Kneip
conversou com a Reportagem
e afirmou que, desde o
início da gestão, o prefeito
Fabrício Petri entendeu que
o caminho era o apoio ao
empreendedorismo. “Já está
comprovado em pesquisas
nacionais que a maioria dos
empregos no Brasil com
carteiras assinadas é gerada
pelos micro e pequenos
empreendedores. Também foi
uma forma que encontramos
de quebrar essa dependência
de uma única indústria, que
ficou claro, com a paralisação
da Samarco, que já vai

completar três anos agora
no mês que vem. Anchieta
vem se reinventando e esse
apoio do empreendedorismo
vem de diversas formas,
uma dela foi a criação do
Programa Anchieta Criativa
Empreendedora, que possui
10 projetos estruturantes, que
vão desde a base, junto com
as escolas, com a matéria
incluída no currículo escolar,
“Matemática Financeira e
Empreendedorismo, a
parceria que firmamos com o
Sebrae que é o Jep – Jogos
Empreendedores que está
sendo aplicado em uma escola
do interior de Duas Barras, já
também tendo resultados, O
Papo Empreendedor e outros
projetos como o Anchieta Mais
Fácil - a desburocratização,
conseguimos emitir um alvará
em questão de minutos,
tudo no mesmo local,
sem burocracia e criamos
também os incentivos fiscais”,
ressaltou Marcos Kneip.
Vale ressaltar que em Anchieta

o microempresário não paga
nada para abrir ou encerrar
uma empresa na cidade.
“Isso gera incentivo para
que os empreendedores
se formalizem”.No
primeiro dia da Feira
do Empreendedor a
Prefeitura vai lançar o
“Aplicativo Anchieta em
Rede” que é voltado
para o empreendedor”. O
aplicativo promete ser mais
um importante parceiro do
empreendedor.
As políticas públicas
de
encontro
ao
m i c r o e m p r e e n d e d o r,
segundo o secretário,
são responsáveis pela
abertura dessas mais de
300 empresas na cidade,
cerca de 14 abertas por
mês.“Não há motivos para
euforia, uma vez que ainda
há muitos desempregados
em Anchieta, mas há
o indicativo de que, o
município está no caminho
para virar a página”.
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ANCHIETA: 1ª Feira do Empreendedor promete
Será uma ótima oportunidade para fazer bons negócios e
conhecer ferramentas para impulsionar o empreendimento

Por Dirceu Cetto

Foto/ Vila Olímpica / Assessoria de Imprensa

A

Prefeitura de
Anchieta pretende
movimentar a
economia local
e fomentar a troca de
conhecimento sobre
empreendedorismo
no município com a
realização da 1ª Feira
do Empreendedor, que
será realizada de 01 a
04 de novembro na Vila
Olímpica. Serão quatro
dias com palestras,
atendimento direcionado
aos empreendedores,
comercialização de
produtos, espaço
gastronômico, entre outras
atividades.
A abertura será na
quinta (01), às 9h, com
um seminário sobre
o desenvolvimento
econômico e turístico
de Anchieta e região.
No decorrer dos dias
haverá Feira Outlet com
comércio local, onde serão
comercializados produtos
com preço bem acessíveis.
A Feira terá diversos
estandes como o Armazém
da Agricultura Familiar,
Tu r i s m o R e l i g i o s o e
Artesanato, além de tenda
gastronômica, shows
musicais e espaço para

crianças.
Grandes empresas
e
organizações
governamentais estarão
com espaços institucionais
no evento, oferecendo
diversos serviços e
informações.

A 1ª Feira do Empreendedor será realizada na Vila Olímpica em Anchieta

Programação

:

Dia 01/11 QUINTA-FEIRA

09h00 - Abertura do Seminário com Prefeito Fabrício Petri e
Autoridades
- Abertura do Fórum pelo Presidente Alcestes Ramos Filho
10h - Ato Oficial do Fórum de Desenvolvimento Econômico - SEDES
10h10 - Palestra: Potencial do Turismo no Litoral Sul - DET/SEBRAE
10h40 - Palestra: Desenvolvimento da Indústria no Litoral Sul - FINDES
11h10 - Palestra: Incentivos Fiscais para o Desenvolvimento da
Economia Local e Regional - FUNDESUL - BANDES
12h00 - Horário Livre para Almoço
14h00 - Palestra: Petróleo e Gás - Perspectivas de Investimentos
na Região/ Desenvolvimento Sustentável/ Responsabilidade Social
- Petrobrás
17h30 - Fanfarras do Município (Entrada da Vila Olímpica)
18h00 - Caminhada do Empreendedorismo, saída da Prefeitura à
Vila Olímpica
18h30 - Abertura da 1ª Feira do Empreendedor de Anchieta
-Lançamento do Aplicativo’ Anchieta em Rede’
19h00 – Abertura dos Estandes Institucionais: Espaço do
Empreendedor, Armazém da Agricultura Familiar, Pesca, Turismo
Religioso, Adeturci , Artesanato e CRAS.
- Espaço Kids
- Espaço Gastronômico
- Outlet CDL
- Cine Sebrae: 10 dicas para: Começar bem um negócio;
Microempreendedor Individual (MEI); Varejo de Moda; E- commerce
- Canal Sebrae: vídeos e Casos de Sucesso
20h00 - Desfile de moda na passarela - UVV
- Desfile pela feira: Bella Bambina
22h30 - Show com Quarteto Benevente
Espaço Kids e Tenda Gastronômica - Abertura às 18h (Área Externa)
23h30 - Show com Nei da Viola e Amarildo - Palco Principal
Dia 02/11 SEXTA-FEIRA - Espaço Interno do Ginásio

09h00 - Outlet CDL
09h00 - Abertura do Espaço Kids e Espaço Gastronômico
15h00 - Palestra: Cultivo de Moluscos Bivalves - IFES (Piúma)
16h30 - Palestra: Licenciamento e a perspectiva de retomada gradual
da Empresa. Expectativas para empreendedores - Samarco
19h00 - Estandes Institucionais: Espaço do Empreendedor, Armazém
da Agricultura Familiar, Pesca, Turismo Religioso, Adeturci , Artesanato
e CRAS.
- Cine Sebrae: 10 dicas para: Começar bem um negócio;
Microempreendedor Individual (MEI); Varejo de Moda; E- commerce
- Canal Sebrae: vídeos e Casos de Sucesso
23h - Show com Andresso Forrozeiro - Palco Principal

DIA 03/11 SÁBADO - Espaço Interno do Ginásio

09h00 - Exposição de Cavalo Manga Larga
- Outlet CDL
- Abertura do Espaço Kids
- Espaço Gastronômico
16h00 - Palestra: Casos de Sucesso ‘Associação Iriri Vivo’ - Caio Mozer
19h00 - Estandes Institucionais: Espaço do Empreendedor, Armazém
da Agricultura Familiar, Pesca, Turismo Religioso, Adeturci , Artesanato
e CRAS.
- Cine Sebrae: 10 dicas para: Começar bem um negócio;
Microempreendedor Individual (MEI); Varejo de Moda; E- commerce
- Canal Sebrae: vídeos e Casos de Sucesso
23h - Show com Banda Tomaê - Palco Principal

DIA 04/11 DOMINGO

09h00 - Outlet CDL
- Espaço Kids
- Espaço Gastronômica
18h00 - Encerramento
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Papelaria Arte Luz

Empório Mineiro:

gastronomia, cultura e arte
Por Luciana Maximo
Inaugurou no dia 15 de
setembro, na Avenida
Itapemirim, em Itaipava
o Empório Mineiro, uma
casa especializada em
delícias, pensada nos
mínimos detalhes pela
sócia empresária Márcia
Ambrósio.
De acordo com Márcia
Ambrósio, o Empório
Mineiro é uma loja que
traz uma variedade de
produtos exclusivos de
Minas Gerais para ItaipavaES, para atender tanto a
população local quanto
os turistas que passam
pela região. A casa, que
também valoriza a cultura
do MOTOROCK, une
gastronomia, cultura e arte.
Os clientes também podem
apreciar a gastronomia
mineira no espaço físico,
ambiente climatizado, bem
decorado, com sonorização
e experimentações
gastronômicas imperdíveis
”pensamos em tudo para
melhor servir e receber os
nossos amigos e clientes”
registra Márcia Ambrósio.
Pensa numa linguicinha,
acompanhada de uma
cachacinha original de
Minas Gerais, lá tem. Bem,
o Empório Mineiro segundo
Márcia surgiu após

Foto/ Márcia e o sócio / Luciana Maximo
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inaugurada em Itaipava

Inauguração de Papelaria em Itaipava marca mais um
empreendimento familiar no Litoral Sul Capixaba. Passado
e Futuro se encontram com muita arte e luz
Foto/ Inauguração / Ivny Matos

O Empório Mineiro é um dos novos empreendimentos que
abriram em Itaipava, Itapemirim.

muita prosa com amigos
mineiros sobre a região
necessitar de um espaço
que comercialize produtos
mineiros e ser também
um ponto de encontro, um
pluss a mais. “Pensamos
em um local que atendesse
um grupo que investe em
nossa região, que escolheu
o Sul do Espírito Santo para
empreender, viver e residir
e também prestigiar as
pessoas do lugar. Itapemirim
está crescendo, está se
desenvolvendo, precisa de
novos empreendimentos”,
disse.
Márcia destacou que o
Empório traz o melhor
de Minas. “O que é
patrimônio material de
Minas Gerais. O queijo
canastra, genuinamente
mineiro e outros produtos

também, como vinho,
cachaça, goiabada cascão,
queijos recheados, queijos
premiados na França,
(um catálogo de queijos),
linguiça, temperos, pão de
queijo, chopp artesanal, um
cardápio super diversificado,
além de porções bem
mineiras. Vamos funcionar
de 8h00às 21h00 e finais
de semana”.
O Empório é o lugar que
faltava na região para
comercializar produtos de
Minas Gerais, ser um ponto
de encontro de amigos para
degustação de diversas
delícias e uma boa prosa,
como gostam os mineiros.
A decoração ficou perfeita,
o cardápio é recheado, os
produtos são de primeira, o
atendimento é vip e a ideia
é das galáxias!

Cristiane Caprini recebeu amigos e clientes para a inauguração da Arte e Luz

Por Ivny Matos
FreeLancer

N

ada menos
que Arte e Luz!
Esse é o nome
da papelaria
que foi inaugurada
no último dia 25 em
Itaipava, município
de Itapemirim. A loja
está linda, com muitas
novidades, não só de
papelaria, mas também
em artigos para
presentes, acessórios e
maquiagem, com direto
a um cantinho especial
para as mulheres.
Quando as portas
foram abertas já havia
clientes aguardando. A
comunidade a recebeu
com muito entusiasmo e
saudades. Saudades?
Sim, pois na verdade a
Arte & Luz já fez parte
do cotidiano de Itaipava
durante 20 anos.
Em 1993, quando a
proprietária Cristiane
Caprini ainda era uma
adolescente de 13 anos,
Dona Odete, sua mãe,
teve a brilhante ideia
de montar um negócio
para a única menina
dos três filhos, visto
que a família já estava
toda envolvida com o
negócio maior, que era
a loja de Material de

Construção.
E assim a papelaria
existiu por 20 anos,
com
sucesso,
chegando a empregar
até seis funcionários e
atendendo muito bem
a comunidade. Durante
esse longo período,
a jovem empresária
fez o Técnico em
Contabilidade em
Piúma no Ensino
Médio, depois cursou
Direito em Itaperuna,
diga-se de passagem,
faculdade paga com o
dinheiro da papelaria.
Com a proposta de
aluguel do ponto pela
Caixa Econômica,
Dona Odete arquitetou
as mudanças que
resultaram em seu
fechamento e na
consequente expansão
do patrimônio da

família. E, a essa
altura do campeonato,
Cristiane, já advogada,
decidiu investir na sua
carreira.
Depois de seis anos
ausente, a querida
Arte & Luz está de
volta e ainda mais
linda. Cristiane, que
tem dois filhos, Pedro
e Maria, confessa:
“Pretendo dar todas
as condições para que
eles sigam a profissão
que desejarem, mas
ficaria muito feliz se eles
cuidassem da papelaria
no futuro”.
A Papelaria está
localizada na Avenida
Itapemirim, 348
em frente à Caixa
Econômica Federal.
Os preços são ótimos
e“Já faz parte da nossa
vida!”.

O comércio está mesmo no
sangue da família Caprini. Dona
Odete aprendeu com seu pai,
que era caixeiro-viajante, com
quem trabalhou quando criança.
Já casada, quando teve a
oportunidade, vieram de Iconha
para Itaipava e montaram seu
próprio negócio, ainda em 1986.
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CAFÉ: três casas na região caem no gosto dos mais exigentes
Em Anchieta o que está roubando a cena é o charmoso Aryabe Café Bistrô, em Piúma, Arrastão Espaço
Café é o novo point no centro e no bairro Jardim Maily, Divino Sabor, Cafeteria e Bistrô
Por Luciana Maximo

H

á quase 300
anos chegava
ao Brasil essa
bebida que
roubou a cena, o café.
De acordo a Revista
Online Cafeicultura, o
café chegou ao norte do
país, mais precisamente
em Belém, em 1727,
trazido da Guiana
Francesa pelo
Sargento-Mor Francisco
de Mello Palheta a
pedido do governador
do Maranhão e Grão
Pará, que o enviara
às Guianas com essa
missão. Já naquela
época o café possuía
grande valor comercial.
Palheta aproximouse da esposa do
governador de Caiena,
capital da Guiana
Francesa, conseguindo
conquistar sua
confiança. Assim, uma
pequena muda de café
Arábica foi oferecida
clandestinamente e
trazida escondida
na bagagem desse
brasileiro.E não é que
as cafeterias estão
ganhando espaço cada
vez mais na região.
Estão se tornando ponto
de encontro, espaço
para uma boa prosa.

Espaço Café Arrastão:

Em Anchieta, na
charmosa ruazinha
Padre João Arriagui,
92, próximo à Casa do
Cidadão está o Aryabe
Café & Bistrô – uma
cafeteria deliciosa.
No Centro de Piúma,
Arrastão Espaço Café
é o point mais bem
frequentado nestes
últimos 30 dias. Já no
bairro Jardim Maily,
Divino Sabor foi avaliado
até pelo Controle de
Qualidade do Espirito
Santo.Os proprietários
não economizaram em
investimentos, cada qual
com a sua decoração
própria e o seu cardápio
à parte. Todos os três
encantadores..

o ponto de encontro no Centro

Foto/ Equipe Arrastão / LUCIANA MAXIMO

M

oka, Trio
C o f f e e ,
Cappuccino
com Nutella,
Cappuccino Mineiro,
FrappeGourmet
e oCappuccino
de Churros, já
experimentou? Hum,
não sabe o que está
perdendo. Sabe onde
degustar essas delícias?
Arrastão Espaço Café,
que ainda servetortas

doces variadas, mini
pizza, empadão,
panqueca, bolos e
folhados de diversos
recheios, preparados
pelas prendadas mãos
da dona Rosa, além de
sucos e licores.
O Arrastão Espaço
Café foi pensando nos
mínimos detalhes para
dar comodidade para
quem gosta de bom
gosto. Foi inaugurado
no dia 29 de setembro
e funciona bem no
coração da cidade em
frente àloja Bambario.
To r n o u - s e o p o i n t
da cidade, o ponto
de encontro. Há
momentos que fica difícil
encontrar uma mesa
vaga. O atendimento,
a decoração, e as
opções agradam a
todos. “A princípio nós
montamos um espaço
de café dentro do
restaurante, depois
surgiu a necessidade
de desmembrar e fazer
esse espaço mais
aconchegante, mais
agradável. A parte da
produção é de mamãe,
Dona Rosa, essas
delícias todas são ela
que faz. Temos cafés
quentes e gelados,
expresso,fracuccino, um
café especial,saldados
fritos e assados,
empadão e tortas.
Estamos usando
nossa experiência do
restaurante”.
Além de cafés e

lanches, o Espaço é
ideal para uma boa
prosa, e para quem
quer experimentar
u m l i c o r, o u u m
pãozinho de queijo,
a casa está de portas
abertas. “Tivemos
um arquiteto para a
obra e eu mesma me
virei na decoração.
Funcionamos de
segunda a sábado
as 8:00 às 20 horas.
Nossa expectativa é
excelente”, disse Kátia
Peluchi, proprietária.
Quem bate cartão
todos os dias no
Café é o empresário
A r i s t ó t e l e s
Sader Viana que
confidenciou ser o
local perfeito para
um café. “Eu estou
aqui todo dia. Eu
saía de Piúma para
Cachoeiro para tomar
café, agora, não há
um dia que eu deixe
de vir aqui. Está super
aprovado, o ambiente
é muito agradável”.
O presidente da
Associação Comercial
de Piúma, Alessandro
Ti r a d o a p r o v o u o
empreendimento e já
adiantou que o Espaço
Café já é associado
a Ascopi. “Eles
têm uma parceria
com a Associação
Comercial, dão um
desconto de 10 %
para quem tiver o
cartão de associado,
basta levar”.

Divino Sabor, Cafeteria

ARYABE CAFÉ & BISTRÔ
em Anchieta é sucesso!

e Bistrô Ponto da prosa e poesia

Foto/ Equaipe Aryabe / Luciana Maximo

Foto/ Marcelo e Sabrina / Luciana Maximo

O D i v i n o S a b o r,
Cafeteria e Bistrô, que
foi inauguradoem Piúma
no dia 31 de agosto já é
referência do Controle de
Qualidade do ES - grupo
de compartilhamento
de experiências de
consumo e serviços.
Marcelo L. Ribeiro
experimentou uma torta
de frango, um quiche,
acompanhando de um
cappuccino mineiro
(capp, doce de leite,
paçoca, chantilly) e
posteriormente, uma
soda italiana sabor
cramberry ( salvation,
salvation, salvation, foi
o suficiente para ele
aprovar a casa. “Achei
a ideia fantástica, pois
as coisas por aqui são
bem simples e pegar
uma praiona aqui e
no fim da tarde tomar
um café é algo muito
legal.Chegando na
cafeteria tomei logo
um tapa, tudo muito
bacana, decoração
de muito bom gosto,
som ambiente tocando
um soft jazz, e uma
recepção impecável por
parte dos donos e dos
colaboradores”, elogiou
Marcelo do CQ.
O Divino Sabor
Cafeteria e Bistrô serve
pães de queijo, quiche,
croissant, folhados,
bolos especiais,
brownie, cheese cake,
tortas doces e salgadas,
mousse, etc... cafés
especiais, quentes,
gelados, chás, sucos,
muitas delícias.
O proprietário aposta
num diferencial que
são eventos temáticos,
como o fim de semana
da cultura italiana, e
também o projeto fixo
pra um futuro breve
chamado café com
poesia, pra moçada que
se amarra em cultura,
professores, alunos e
poetas com sarau e tudo
... “Estamos com o pé
no chão, sabemos que
precisamos estabelecer
o nosso espaço e

A

ryabe Café
& Bistrô em
Anchieta roubou
literalmente a
cena nestes últimos
cinco meses. A casa é
linda, nobre e super bem
localizada, no Centro da
Terra do Santo José de
Anchieta, uma ruazinha
charmosa chamada
Padre João Arriagui,
92, próximo à Casa
do Cidadão. Além de

fixar nossa clientela. O
Divino Sabor é um espaço
convidativo para passear,
temos produtos de muita
qualidade, mas também
é perfeito para encontrar
amigos, bater um papo
etc. Temos vinhos, massa,
lasanha, rondeli...pegamos
o público do chá da tarde e
do happy houer. No Dia das
Crianças fizemos o projeto
“Sabores da Infância”, contou
orgulhoso Marcelo Carvalho.
O Divino Sabor fica localizada
à Rua João Fernandes Lima,
que dá na Praça Dona
Carmem, no bairro Jardim
Maily.

trazer uma decoração
“mara”, o espaço é
delicioso e repleto de
guloseimas, música
ambiente, atendimento
personalizado,
decoração sob medida,
enfim, uma combinação
de bom gosto com
empreendedorismo.
O idealizador do Aryabe
é o jovem Arthur Sangali
Caldeira que trabalha
com a família toda,

até a tímida vovó que
prepara os pães de
queijo.
Ao lado de fora um
jardim foi pensado
para deixar a Casa
mais linda, a rua
pintada com jogo de
amarelinha, enfim,
o Café que Anchieta
merecia para receber
visitantes exigentes
e apaixonados por
delícias.
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Mais 150 cirurgias de catarata em Itapemirim
Mais 150 cirurgias foram disponibilizadas e já começam a
ser realizadas na primeira semana de novembro
Foto/ Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

A

o longo deste
ano, a boa
interlocução
da Secretaria
Municipal de Saúde
com a SESA (Secretaria
de Estado da Saúde),
paralelo a agilidade
com que o município
disponibiliza exames
pré-operatórios para
seus pacientes, fez com
que mais de 300 cirurgias
fossem disponibilizadas
pelo Estado aos
itapemirinenses.
E pra fechar o ano
com chave de ouro, o
Secretário Municipal
de Saúde, Júlio César
Carneiro, anunciou
hoje (24) que mais
150 cirurgias foram
disponibilizadas
e já começam a ser
realizadas na primeira
semana de novembro.
Para o secretário,
Itapemirim é um dos
poucos municípios do

Foto/ Terça Saudável / Assessoria de Comunicação

Os usuários pelo CAPS participaram de atividades no Horto Municipal de Itapemirim

Itapemirim realiza mais de 150 cirurgias de cataratas no município

Estado que conseguem
proporcionar exames
como risco cirúrgico
e sanguíneos, que
antecedem a cirurgia,

isso possibilita o encaixe
junto a SESA nos mutirões.
Como das outras vezes
ao longo do ano será
disponibilizado transporte

e lanche para pacientes e
acompanhantes, até o
Hospital Evangélico de
Vila Velha, onde serão
realizadas as cirurgias.

Sucesso absoluto, 1º Itapemirim Praia MotoFest

F

oi um sucesso,
o 1º Itapemirim
Praia Motofest,
realizado em Itaipava
recentemente.
Segundo a Secretária
de Turismo e a UMI
(União de Motociclistas
de Itapemirim),
organizadores do
evento, compareceram,
em dois dias de festa,
mais de 3 mil membros
de 90 motoclubes de
todo Brasil.
Os apaixonados por
motociclismo tiveram um
espaço amplo, na orla de
itaoca, onde puderam
expor suas motocicletas.
O MotoFest contou,
também, com stands de
acessórios para motos e
motociclistas, FoodTruck

Usuários do CAPS no Parque
Ecológico em Itapemirim

de comidas e bebidas e
exibição de aulas shows
com o renomado chef
Hamilton Martins, do
restaurante 235.
Oprefeito, Dr. Thiago
salientou que os
motociclistas do
município fizeram
grandes esforços para
que o 1º Itapemirim
Praia MotoFest
saísse do papel. “Eu
como apaixonado por
motociclismo também
fiz questão de abraçar
a causa e apoiar da
melhor maneira
possível. Demos total
apoio a este grande
evento e com certeza
daremos uma atenção
ainda maior no próximo”.
Disse Thiago.

Foto/ Itapemirim motofest / Assessoria de Comunicação

Sucesso total o 1º Iatapemirim Praia Motofest em Itaipava.

Mais uma etapa do
Projeto Terça Saudável
foi realizada no
Horto Municipal de
Itapemirim, no último
dia 23, uma parceria
das Secretarias
Municipais de Saúde e
Meio Ambiente que tem
como intuito integrar os
usuários pelo CAPS
(Centro de Atenção
Psicossocial) ao meio
ambiente.
O projeto nasceu em
agosto deste ano e
já começa a ramificar
e florescer. Este foi
o terceiro encontro.
Desta vez os pacientes
revisitaram as mudas
já plantadas por
eles e fizeram um
novo plantio, desta
vez de cebolinha e
jiló,proporcionando
lazer, conhecimento
sobre botânica,
integração social e
qualidade de vida.
Ao final do encontro
o Secretário de Meio
Ambiente, Jean Paz
preparou um momento
musical e quiz com
brindes.
Coordenadora do
CAPS há dois anos,
Daniela Dário, afirmou
que é muito gratificante
participar de um projeto
dessa magnitude, visto

que o objetivo principal
é o de promover o bemestar dos usuários do
CAPS de Itapemirim.
Enquanto o Secretário
de Saúde, Júlio César
Carneiro afirmou que “é
de suma importância a
integração do homem
com a natureza,
principalmente nos
dias atuais em que o
problema de saúde e
o desmatamento são
crescentes. Nada mais
saudável para o paciente
do CAPS ter esse contato
direto com a natureza”.
Nesta esteira, segue o
fluxo de trabalhos da
atual gestão que tem
integrado as secretarias
com foco em cuidar das
pessoas de forma cada
vez mais humanizada.“A
terceira etapa do
projeto terça saudável
ocorreu nesta manhã
no Parque Ecológico
Municipal (horto), as
ações proporcionadas
tais como confecção
de canteiro para horta,
plantio de mudas e
um momento musical
cumpriu o objetivo do
projeto que é promover
saúde utilizando recursos
ambientais. Parceria forte
entre SEMUS e SEMMA.”
Finalizou Jean, secretário
de Meio Ambiente.
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Deu Crônica

PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS

A

“família
tradicional
brasileira”
deu agora
para implicar
com tudo. Como se já
não bastasse sua ojeriza
à comunidade LGBT,
no momento, resolveu
destilar seu veneno às
artes em geral, sem ter
o mínimo de respeito
ao trabalho alheio, ao
gosto de cada um, ou
melhor ainda, sem ter
conhecimento sobre
aquilo que está atirando
pedras.
Já faço logo um link com
a literatura, que é minha
paixão, e acho que sei
um pouquinho sobre ela
depois de tantos anos
de estudo e dedicação.
Recentemente, o livro de
Ana Maria Machado “O
menino que espiava pra
dentro”, com a primeira
edição datada de 1983,
foi alvo de calúnias da
“família tradicional
brasileira”. Pois bem,
o menino Lucas,
personagem principal
da história, gosta de
espiar pra dentro, gosta
de ir a mundos que não
encontramos na vida
real. Em um determinado
momento, ao comer uma
maçã, ele se engasga e
viaja para um mundo

imaginário.
Um menino, na vida real,
quando leu essa parte,
foi perguntar à mãe se
era verdade que, se ele
ficasse engasgado com
a maçã, realmente iria
dormir durante muito
tempo. Nossa! A mãe já
foi para as redes sociais
alertar todo o matriarcado
sobre a obra, dizendo que
ela é um estopim para
o suicídio. Meu Deus!
Qual criança não espia
pra dentro? Cria seus
próprios mundos? Seus
amigos imaginários? Fala
sozinha? Engasgar com a
maçã é uma metáfora. A
Branca de Neve também
comeu uma maçã,
envenenada, diga-se de
passagem, e dormiu por
muito tempo, até receber
o beijo do príncipe.
Só gostaria de saber,
estatisticamente, caro
leitor, quantas crianças
cometeram suicídio,
desde 1983, depois que
leram a obra? Nenhuma
criança seria a resposta?
Acho que estou vivendo
num mundo paralelo onde
as coisas estão sendo
distorcidas de tal forma
que acabam provocando
o efeito manada ou
nos fazendo relembrar
o velho ditado “Maria
vai com as outras”.

Ainda acrescento que
sempre tive uma paixão
pelos super-heróis, em
especial o Super-Homem
e o Homem-Aranha, mas
nunca tive vontade de
experimentar os seus
poderes, nunca coloquei
uma capa e tentei pular de
um prédio para saber se
iria voar, também nunca
tive a curiosidade de me
jogar de um precipício
para saber se as teias me
salvariam.
O que realmente está
faltando é aquela boa
conversa dos pais com
os filhos em casa, de ler
para as crianças na hora
de dormir e conversar
sobre as histórias que
estão lendo, de entender
as entrelinhas dos livros.
Ressalto também que
não somos obrigados a
gostar de tudo. Como
ainda vivemos num país
democrático, podemos
escolher o que nos agrada.
Não sou muito chegada,
por exemplo, às novelas,
dificilmente acompanho
uma. Se não me interessa,
troco o canal, simples
assim.
O problema é que Ana
Maria Machado agora
deve ser repudiada
por conta da falta de
interpretação que assola
o Brasil. Mas o que eu

acho graça, “família
tradicional brasileira”, é
que ficar escondido lendo
a trilogia “Cinquenta tons
de cinza” pode, ficar no
escurinho do cinema para
assistir ao filme com o
mesmo nome do livro
citado pode, orgias com
troca de casais pode,
assistir a séries na Netflix
com conteúdos pra lá de
picantes pode. Ou seja, a
arte pornô só é permitida
se o outro não me vê
cometendo esse crime,
afinal de contas, a sujeira
da “família tradicional
brasileira” deve ficar
debaixo do tapete.
Enquanto ainda posso,
vou depressa acessar
uma livraria virtual
para comprar logo os
livros da Hilda Hilst,
principalmente aquele
que ela fala sobre o C#.
Caso contrário, se o inverno
realmente se instalar, não
poderei sair com esse livro
na mão por aí afora, terei
que aprender com a “família
tradicional brasileira” como
é fazer as coisas por debaixo
dos panos.
Fico aqui pensando o que
vão fazer com a estátua
de Davi, com o pinto de
fora, nos livros didáticos.
Será que colocarão uma
folha de bananeira? Bem
à moda brasileira (kkkkk).
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LI E GOSTEI

Maria e Arthur se
encontram em Paris no
início de 1968. Ela estuda
filosofia na Sorbonne,
ele é poeta e artista de
rua. Juntos vivem os
excessos daqueles anos
de revoluções e utopias

e fogem da ditadura no
Brasil, divididos entre o
deslumbramento pelo que o
Velho Mundo lhes oferece
e a permanente sensação de
que são intrusos na grande
festa que é Paris. Fonte:
Livraria Travessa

E A GRAMÁTICA...

COM AS CURIOSIDADES DA LÍNGUA
PORTUGUESA
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OURO
BRANCO
Produtos da agroindústria e laticínios

A Loja Ouro Branco inaugurou em Piúma, no dia 06 de outubro e comercializa
produtos a preços bem abaixo da concorrência
Por Luciana Maximo

R

ecém-inaugurada,
na Avenida Isaias
Scherrer, a Ouro Branco
é uma loja onde se
encontram delícias em
todas as prateleiras e
com preços tentadores,
principalmente os
produtos de laticínios
da Selita e da Cofril.
O casal jovem
empreendedor, Bruna
Marinato e Victor Vetler,
de Rio Novo do Sul,
investiram no posto de
vendas de laticínios,
que também é voltada à
valorizaçãode produtos
das agroindústrias.
Vinhos de uva e
de jabuticaba sem
conservantes, de Venda
Nova do Imigrante
produzidos pela
Família Tonoli,mariola
“Pingos de mel”, sem
açúcar, produtos da
agroindústria do café,

D

como Alto do Caxixi, de
Castelo, o Carniele de
Venda Nova e também o
Socol, do Sítio Lorenço.
Queijos, molhos
especiais, conservas,
palmitos, champignon,
pimenta biquinho,
antepasto de palmito,
produtos da roça, farinha,
fubá, café, batatinha
artesanal (batata chips
sem conservantes)
são alguns produtos
encontrados somente
na Ouro Branco, garante
Bruna Marinato.
Bruna quando criança já
morou em Piúma e adora
a cidade, bem como
Victor. Os empresários
contaram que o ponto de
vendas da Ouro Branco
surgiu depois de terem
contatos com um gerente
da Selita. O casal possui
uma transportadora
em Rio Novo do Sul e
transportam produtos
da Cooperativa. “Um

gerente de lá foi visitar
nossa transportadora e
sugeriu que abríssemos
esse ponto de venda.
Nosso preço é
totalmente diferente
do supermercado e
vendemos em atacado
também. Resolvemos
investir em Piúma,
porque aqui tem
movimento o ano todo”,
contou.
Já a ideia de trabalhar
com o Socol e o
antepasto, foi porque
o casal ganhou o
produto e experimentou.
“Gostamos tanto que
quisemos vender aqui”.
A loja foi inaugurada no
dia 6 de outubro e já
está gerando emprego.
“Estamos trabalhando
para que no verão
possamos colocar mais
variedades de produtos”.
O nome da loja metaforiza
o leite, a preciosidade,
ouro branco.

Foto/ Divulgação

Bruna e Victor investiram em um posto de vendas da Selita e da Cofril em Piúma

Kogai – espaço de delícias orientais

ois jovens
de Anchieta
resolveram
apostar na
Cidade das Conchas,
o engenheiro Caio
Vettoraci e Raphael
Ferreira Dantas. Eles

investiram em um
Restaurante super
charmoso, especializado
em comidas orientais, o
Kogai, que já e referência
na orla e endereço
para quem valoriza um
ambiente diferenciado,

Foto/ Luciana Maximo

desde a decoração até o
cardápio.
Caio contou que a ideia
surgiu em Anchieta.
Ele é engenheiro e a
esposa é advogada,
ambos fizeram um
curso em São Paulo,

Caios e Rafael investiram no Restaurante Japonês Kogai, na orla da praia em Piúma.

(28) 99923-2807 / 28- 999169228
End. Av. Beira Mar – Ao lado da Drogaria Guida, em frente ao
quiosque do Rudney – Na orla da Praia, Piúma/ ES

no bairro Liberdade, e
lá aprenderam muito
sobre comida oriental.
O curso foi por prazer e
curiosidade porque são
apaixonados por comida
japonesa. Depois eles
resolveram incrementar
a renda. “Começamos
em casa apenas com
o Delivery. Como deu
muito certo, tivemos que
tirar a atividade da nossa
cozinha. Mas, com a
crise do município por
conta da paralisação da
Samarco, tivemos que
fechar. Nós mantivemos
a marca nas redes sociais
e, depois de um tempo,
Raphael, um amigo
antigo, me procurou para
retomar a atividade, e
escolhemos Piúma para

essa retomada”, contou.
O Restaurante foi
inaugurado no dia 11
de julho e funciona de
4ª a domingo, de 19:00
às 00h00. Período de
feriado é de 18:00 até
quando tiver cliente.
E alguns dias o Kogai
abre de dia, oferecendo
cervejas de qualidade e
ótimos drinks. “Estamos
satisfeitos e esperamos
que com a proximidade
do verão o movimento
aumente”.
A Casa é um charme
em todos os aspectos,
Piúma, sem dúvida,
ganhou muito com
mais este restaurante.
“Acho que tem espaço
pra todo mundo, cada
um investe numa seara,

uns com delivery, outros
com promoções, aqui
não, a gente escolheu
atender um público que
busca qualidade. Temos
cinco tipos de pescados:
salmão, atum, peixe
branco, polvo e camarão,
entre combos e peças
avulsas. Eu sempre
gostei de cozinhar, pois
é uma arte, além de estar
bom, o prato tem que
estar bonito. Na cozinha
oriental cada prato é um
desafio”.
Umas das versões para
o nome Kogai é paladar,
outra explicação está
ligada ao palitinho que
as japonesas usam no
cabelo e também um
discípulo pelo qual você
tem muito apreço.

>>GERAL<<

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS

01 a 31/10 2ª Quinzena

13

Kennedy aguarda a sua empresa

Empreendedores do Estado podem investir em Presidente Kennedy por meio do Fundesul

Assessoria de Imprensa

A partir deste mês,
o empreendedor de
qualquer município
capixaba pode abrir ou
transferir seus negócios
para Presidente
Kennedy, no Sul do
Estado. Como e por
quê? A Prefeitura do
município fez o aporte
de R$ 50 milhões em
um fundo para apoiar
projetos de negócios
que resultem, direta
ou indiretamente, em
geração de emprego e
renda na região.
Os recursos foram
investidos no Fundesul
e têm o Banco de
Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes)
como gestor e operador
financeiro. Assim,
as empresas que

desejam implantar ou
realocar o seu negócio
no município podem
contar com uma linha de
crédito especialmente
desenhada para novos
investimentos.
Com a possibilidade
de financiar até R$ 20
milhões e prazo de
até 240 meses, a linha
apoia a construção
de uma nova unidade
produtiva no município
ou a transferência de
um negócio que já existe
em outro município para
Presidente Kennedy.
Podem ser beneficiadas
atividades industriais,
cadeias produtivas e
negócios ligados aos
setores de comércio e
serviços.
“As linhas do Fundesul
Presidente Kennedy

foram desenhadas com
as melhores condições
operacionais do País,
voltadas especificamente
para objetivos de
desenvolvimento na
região que queríamos
apoiar, como o segmento
rural, de micro e pequenos
empreendimentos,
além da indústria”,
explica o diretorpresidente do banco
de desenvolvimento
capixaba, Aroldo Natal.
Os empresários
interessados em adquirir os
financiamentos do Fundesul
de Kennedy poderão
acessar as linhas por meio
de atendimento exclusivo
no escritório regional, que
funcionará em um espaço
voltado ao empreendedor,
com diversos serviços, no
Centro do município.

Foto/ Divulgação

O município de Presidente Kennedy disponibilizou R$50 milhões ao Bandes para a sua empresa

Condições Operacionais
Financiamento: até R$ 20 milhões;
Taxa de juros: taxa SELIC ao ano;
Prazo total: até 240 meses;
Carência: até 60 meses.

Serviço:
Escritório Regional do Fundesul PK
Endereço: Rua Antônio Jaques
Soares, nº 54, Centro
Telefone: (28) 35353-1428
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Capitão vira presidente do Brasil

Capitão da reserva, deputado é o primeiro político saído do Exército a
assumir o comando do país desde o fim do regime militar
Foto/ Bozo/ Divulgação

Da redação

D

epois de
sobreviver a
uma facada,
sofrer todos
os tipos de acusações
nas redes sociais, ser
adjetivado de tantos
nomes, enfrentar os
movimentos contra
ele, ter o menor tempo
de televisão, arrancar
ódio de grupos pelo
país afora por conta
das suas polêmicas
declarações, Jair
Messias Bolsonaro
foi eleito com 55%
dos votos, o novo
presidente da
República.
Bolsonaro fez um
pronunciamento em
que destacou que
será o “ defensor
da democracia, da
Constituição e da
liberdade” . De acordo
com ele, o governo será
formado por pessoas
“que têm o mesmo
propósito de cada

Os eleitores elegeram no último domingo Bolsonaro e ele prometeu cumprir a constituição

um” que o ouvia na
televisão: transformar
o Brasil em uma livre
e próspera nação.
O militar reforçou o
foco de seu governo
na “liberdade” como
princípio fundamental e

na defesa dos direitos
dos cidadãos. O povo
indiscutivelmente
elegeu Bolsonaro
acreditado em uma
mudança radical,
principalmente por
conta das afirmações

dele em relação a
segurança pública e
corrupção. Agora é ver
para crer, as autoridades
avisam que os direitos
devem ser preservados
bem como a democracia.
Capitão da reserva, ele

é o primeiro político
saído do Exército a
assumir o comando do
país desde 15 de março
de 1985, quando o
general João Baptista
Figueiredo deixou a
Presidência para dar

lugar ao advogado
J o s é S a r n e y, a t é
então senador pelo
Maranhão e vice
de Tancredo Neves
na chapa eleita
indiretamente pelo
Congresso.

O
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Festival Sabores de Boteco movimenta bares

Festival gastronômico irá acontecer na cidade durante os meses de outubro,
novembro e dezembro. Os valores dos pratos variam entre R$ 15 e R$ 45.
Foto/ Divulgação

Da Redação

f e s t i v a l
gastronômico
Sabores de
Boteco em Anchieta
acontece na sede
de Anchieta, nos
balneários de Iriri e
Castelhanos e nas
comunidades rurais de
Jabaquara e Alto Pongal
nos meses de outubro,
novembro e dezembro.
De 22/10 a 15/12, são
15 estabelecimentos
participando com um
vasto cardápio, todos
com música ao vivo.
No cardápio, as
op ç õ es dos p ra to s
vão desde a culinária
mais tradicional até
a mais sofisticada,
entre eles, bolinho de
polenta com queijo e
taioba; feião metido
a besta; picanha com
palmito; torresmo com
aipim; moquequinha
de camarão; frango
crocante; hambúrguer
de boteco; bolinini;

Entre os bares participantes o Espetinho Jaraguá apresenta o prato Bafão do Jaraguá

drumet empanada;
trio terapia, caldos;
crabcake do siri;
frango a passarinho,

xxx e carne seca na
manteiga. O evento
é uma realização da
Prefeitura, por meio

da Secretaria de
Turismo.
O prefeito Fabricio
Petri destacou a

importância do evento
para a economia. “O
Sabores de Boteco foi
um evento criado pela

gestão do meu pai
e ficou esquecido
por quatro anos.
Desde sua retomada
no ano passado o
evento já mostra que
é sucesso garantido,
movimentando a
economia da cidade
e fomentando o
turismo. Estamos
criando ambientes
favoráveis para a
criação de novos
empreendedores em
Anchieta”, disse.
O encerramento do
Sabores de Boteco
irá acontecer nos dias
14 e 15 de dezembro,
na Praça São Pedro.
“Nesses dias a praça
irá se transformar
em grande botecão,
com todos os
empreendimentos
participantes
reunidos ao som
de muita música”,
destaca o titular
da Secretaria de
Turismo, Edison de
Souza.
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Matheus Santana, a música está para ele
Da Redação

J

eandreson Alves
Marvila, 25 anos, é
natural de Itapemirim.
Pelo nome poucos o
conhecem, porque na verdade
ele é visto e lembrado como
Matheus Santana, o cantor
sertanejo que ama a música
e adora ao forró.
Matheus Santana se
apaixonou por música desde a
infância quando acompanhava
a mãe Cida nos forrós pela
estrada afora. E não é que o
menino, ainda menino, aos
12 anos começou a cantar? A
música está para ele como ele
está para a música.
Mateus é fã de Barrosinho e o
agradece pela força e apoio,
tem como ídolos Carlinhos
Rocha do Trio Chapahall’s e
Banda Os Piratas.
Na estrada da música já fez
diversas apresentações,
inclusive na sua terra,
durante a Expoagro. Já abriu
grandes shows, inclusive
com a Banda Camisa Suada.
Descolado, já participou do
Programa Negócio da Terra
com o apresentador Anselmo
Scandiã, na Recor News.
Numa conversa com o cantor
ele, disse que sua primeira
apresentação profissional foi
em Rio das Ostras quando fez
participação especial com a
Banda Suing do Forró. “Gosto

De Itapemirim
para os palcos,
Matheus Santana
arrasa por onde
passa e toca
mesmo de um forró animado,
mas o sertanejo universitário
me roubou, sou apaixonado,
a música é o meu tudo, a
minha base, a minha vida.
Desde pequeno eu estou
neste negócio e pretendo
viver para a música. A música
é toda a minha vida, é minha
profissão, não tenho nem
palavras. É muito forte”.
Matheus já tocou nas Bandas
Garota Bronzeada, Trio Delite,
Balanço Sertanejo e outros. E o
dia 03 ele promete fazer bonito
no show da banda Garganta
de Ouro, no Sitio Casarão, no
Gomes - Itapemirim.
Se você quer animar a sua
festa, entre em contato com
Matheus Santana através
do fone 28-999300093, ele
promete levantar todos os
públicos.

Usar o cinto de segurança é obrigatório
no banco da frente e no banco de trás.
Essa é uma escolha que faz a diferença
hoje e para as gerações futuras.
Dar o bom exemplo é uma decisão sua.

Suas escolhas no trânsito
não terminam só em você.
É obrigatório o uso do cinto
de segurança.
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