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SETOR IMOBILIÁRIO sofre em Piúma
O mercado imobiliário que é um
seguimento importante para alavancar a
economia de Piúma, uma vez que a cidade
vive basicamente do turismo, seguido da
construção civil e o setor terciário está
sofrendo muito com os problemas de infraestrutura do município. Apesar da procura
ser grande por imóveis, principalmente
para aluguel de temporada, as vendas têm
caído e os preços estão tendo de baixar.
A situação da orla da praia principal tem
feito os imóveis perderem o valor de mercado, além de afastar possíveis compradores. Ruas sem pavimentação e sem rede
ﬂuvial, iluminação precária, lixo e entulhos
acabam afastando os interessados.
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Um pequeno jardim mal cuidado
Empoderamento é a ação
social coletiva de participar de
debates que visam potencializar
a conscientização civil sobre os
direitos sociais e civis.
Esta consciência possibilita
a aquisição da emancipação
individual e também da consciência coletiva necessária para a
superação da dependência social
e dominação política.
O empoderamento devolve
poder e dignidade a quem desejar
o estatuto de cidadania, e principalmente a liberdade de decidir
e controlar seu próprio destino,
com responsabilidade e respeito
ao outro.
Neste contexto, está o conceito
do empoderamento social, que
se resume em dar poder à uma
comunidade, fazer com que tudo
seja mais democrático, que a
população em geral tenha poder
de opinião e decisão.
O empoderamento social deve
ser entendido como um processo

pelo qual podem acontecer transformações nas relações sociais,
políticas, culturais, econômicas
e de poder.
Um outro sentido para empoderamento é o seu termo em
inglês empowerment, que pode
ser traduzido como “delegação de
autoridade”, que consiste numa
abordagem a projetos de trabalho
que se baseiam na delegação de
poderes de decisão, autonomia
e participação dos funcionários
na administração das empresas.
É um conceito que também
é conhecido como “empoderamento das mulheres”. Consiste
na concepção do poder das
mulheres como forma de exigir
equidade de gênero nos variados
tipos de atividades sociais, de
modo democrático e responsável.
O empoderamento feminino é
também um desaﬁo às relações
patriarcais, em relação ao poder
dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de

gênero.
Este conceito luta por uma mudança
na dominação tradicional dos homens
sobre as mulheres, garantindo-lhes a
autonomia no que se refere ao controle

dos seus corpos, da sua sexualidade,
da sua liberdade e etc.
O anúncio de Renato Casagrande
neste último dia 06 do nome da ex-vereador.

Ciclovia em Piúma o que
diz o DETRAN

O Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito Santo
(Detran|ES) informa que o projeto
de sinalização viária que está
execução no município de Piúma
foi desenvolvido em parceria
com a Prefeitura e a partir de
reuniões com a comunidade
local, que teve a oportunidade
de conhecer previamente o projeto e opinar sobre as propostas
em Audiência Pública. Como
o trânsito de Piúma não está
integrado ao Sistema Nacional
de Trânsito, a implantação da
sinalização é de competência do
Detran|ES. O projeto de sinalização contempla a implantação de
sinalização vertical, horizontal e
dispositivos auxiliares (tachas e
tachões) que seguem os padrões

estabelecidos pelos Manuais de
Sinalização do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran). A execução
do projeto começou no início
deste mês e deve ser ﬁnalizada na
primeira semana de dezembro.
O Detran|ES esclarece que o
projeto de sinalização ﬁnalizado
e aprovado pode ser consultado
pela população na Prefeitura
do município ou na Gerência
de Engenharia de Trânsito do
Detran|ES, localizada em Vitória.
O órgão informa, ainda, que após
a implantação da sinalização de
trânsito, o município pode solicitar
ao Detran|ES a promoção de
trabalho de conscientização para
que a equipe de Educação do
órgão vá até a cidade com seu
programa de educação.

SOBE E DESCE
Os dados do Ideb 2017 (Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica), divulgados pelo Ministério
da Educação (MEC) e pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), conﬁrmaram
o crescimento na qualidade de ensino na rede municipal de Iconha.

A insistência dos políticos em
usar o nome de Deus nos discursos políticos é absurda. Ainda
bem que Deus está acima de
tudo e de todos, principalmente
dos hipócritas que na maior cara
limpa chegam a orar. Aguarde o
peso da mão de Deus!
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SECRETARIA DAS MULHERES DO PSB
revisa Planejamento Estratégico 2019/2020

A Secretaria de Mulheres do PSB convidou e lá estavam elas, unidas para revisarem o
Planejamento Estratégico 2019/2020

Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

As mulheres filiadas ao Par tido
Socialista Brasileiro –
PSB no ES, estiveram
reunidas no último dia
10, no Auditório do
Hotel Confort Suítes,
em Jardim Camburi,
Vitória durante um dia
inteiro de trabalhos,
em tempo elas revisaram o Planejamento
Estratégico da
Secretaria das
Mulheres do partido.
Além da revisão do
documento que vai
nortear as políticas
públicas de encontro as mulheres, o
evento também foi de
troca, as candidatas
tiveram a oportunidade de contar suas
experiências com a
campanha 2018, elas
reconheceram falhas
e limitações e teceram elogios a diversos
momentos.
Após o almoço, as
socialistas abriram
a roda de bate papo
para apresentação
dos grupos que apontaram os pontos fra-

A Secretaria das Mulheres do
PSB promoveu o encontra
das socialistas para revisar o
Planejamento Estratégico

cos do Planejamento
Estratégico e sugeriram novas ações. No
ﬁnal da tarde receberam o senador eleito
Marcos Do Val do PPS
e o deputado do PSB
eleito com segundo
maior número de votos para o Congresso,
Felipe Rigoni, ambos
contaram suas experiências de sucesso.
De acordo com
a secretária, Alcenir
Rocha é preciso políticas públicas que possam atender as todas
as exigências para o
empoderamento das
mulheres do estado.
É necessário empoderar as mulheres,
pois a política precisa

delas capacitadas
para disputar cargos
eletivos em 2020”,
aﬁrmou Rocha.
A vice-governadora eleita pelo
PSB, Jacqueline
Moraes, presidente da Secretaria de
Mulheres socialista
ressaltou a felicidade
de estar novamente
com as mulheres do
partido, e também
as candidatas. “É
um momento muito agradável porque
nós podemos aqui
neste encontro reunir
todas as mulheres
que foram candidatas neste pleito como
deputadas estaduais
e federais tiveram

algumas ausências
devido ao excesso de
chuva, mas temos a
presença de mais de
60 mulheres. Neste
evento, estamos revendo o nosso planejamento estratégico
que foi elaborado até
2019, uma cláusula
do nosso regulamento
é a formação política
das mulheres para
participarem do pleito
de 2018 e agora elas
estão fazendo uma
avaliação deste pleito.
Esta foi a primeira
eleição onde nós tivemos um recurso
destinado as candidaturas femininas e
as mulheres estão
aqui trocando verdadeiramente as suas
experiências daquilo
que foi bom, daquilo
que foi ruim no pleito
eleitoral, porque é o
que eu sempre falo,
o mais importante é
participar”, salientou
Jacqueline.
Destacou Moraes
que o segmento de
mulheres do PSB tanto a nível estadual

quanto nacional tem
focado muito o trabalho da preparação
das mulheres para
fazer a política de alto
nível, para discutir política e incentivar que
elas ocupem os espaços de decisão nos
governos municipal,
estadual e federal.
Nós estamos trabalhando muito para
que as mulheres ocupem cada vez mais os
espaços de decisão,
tanto partidário quanto da sociedade em
geral. As mulheres
precisam protagonizar”, pontuou.
Pela manhã, na
abertura do evento,
o governador Renato
Casagrande falou as
mulheres socialistas,
agradeceu o apoio e a

dedicação de todas e
expos os desaﬁos que
o estado está passando.
Nós temos
uma mulher vice-governadora e no nosso governo teremos
portas abertas a elas,
estaremos ouvindo
as suas demandas”.
O governador já nomeou três mulheres
para o primeiro escalão. Lenise Loureiro –
Secretária de Gestão
e Recursos Humanos,
Flavia Mignoni para
a Comunicação e
Valesia Perozini –
Chefe de gabinete.
Marcaram presença também na abertura o presidente estadual do PSB, Ciciliote
e o líder da Fundação
João Mangabeira
Odmar Péricles.
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Novo “PARTICIPA ANCHIETA”
diversos serviços
Novas ferramentas à disposição dos cidadãos permitem mais transparência, fiscalização e
participação popular
Assessoria de comunicação

Por Fabiano Peixoto/
Thiago de Barros

A Câmara Municipal de Anchieta lançou o novo “Participa
Anchieta” que, agora,
além de aplicativo,
ganhou um por tal
exclusivo no site institucional, com oito
novas ferramentas
de acesso às informações, fiscalização e
participação popular
via portal ou aplicativo. No novo espaço
interativo, é possível
a participação direta do cidadão nos
Projetos de Leis em
tramitação na Casa
e acesso a diversos
serviços e atividades
do Legislativo.
No por tal, o cidadão tem acesso
à transmissão em
tempo real das sessões legislativas, Voto
Online, inscrição para
as Tribunas Livre ou
Acadêmica, agendamento para uso do
Espaço do Cidadão,
Escola na Câmara,
Câmara nos bairros
e apresentação de
propostas por meio
do Ideia Legislativa.
O internauta também
pode acessar serviços e participar ativamente dos processos
legislativos de forma
interativa.
“Estamos disponibilizando à população
anchietense oito novas ferramentas vir-

O site da Câmara
de Anchieta traz
uma infinidade
de possibilidades
de acompanhar
os trabalhos da
Casa de Leis

tuais que irão garantir
mais acesso e transparência aos atos
do Poder Legislativo
local. Com o novo
Participa Anchieta,
vamos ampliar a interatividade trazida
pelo “Câmara Sem
Papel”, que permite
10 0 % d e a c e s s o
aos processos legislativos que tramitam na Casa. Agora,
além de acesso, a
população da sede
e das comunidades
do interior poderá interagir com a Câmara
e solicitar serviços
sem sair de casa”,
disse o presidente

Tássio Brunoro.
Conheça cada
um dos novos serviços à disposição
dos cidadãos no
portal e no aplicativo:
Voto Online: agora você pode se ma-nifestar favorável ou
contrário à aprovação
de projetos que tramitam na Câmara de
Anchieta! Os votos
registrados no sistema são secretos e
você pode registrar
seu voto em quantos
projetos quiser.
Banco de Ideias:
com o Banco de

Ideias é possível registrar Projetos de
Lei, indicações ou
requerimentos, que
servirão como base
para apresentação
dos vereadores no
Plenário.
Tribuna Livre: é
um espaço aberto
aos cidadãos que
desejem discursar
sobre assuntos de interesse da cidade no
horário das sessões.
Agora, você pode fazer a sua inscrição
pelo portal ou pelo
aplicativo.
Tribuna Acadêmica: é destinada
à apresentação de

projetos de conclusão
de curso de assuntos
correlatos ao município de Anchieta,
visando estimular o
estudo e a ampliação
do conhecimento sobre aspectos relevantes da cidade.
Transmissão
ao vivo: a Câmara
Municipal de Anchiet a t r a n s m i te , a o
vivo, todas as sessões ordinárias pelo
Facebook e disponibiliza as sessões gravadas no YouTube.
A iniciativa amplia
a transparência e a
participação popular, pois possibilita a

interação do cidadão
com curtidas, comentários e compartilhamentos.
Espaço do
Cidadão: entidades
da sociedade civil e
cidadãos em geral
podem requerer o
uso do Plenário Pio
Salarini para assuntos de interesse público.
Escola na Câmara: este programa objetiva promover a participação
e interação das
escolas da rede de
ensino pública e privada do Município
de Anchieta com o
Poder Legislativo
local. Os alunos podem conhecer melhor as instalações
e o funcionamento d a C â ma ra d e
Anchieta.
Câmara nos
Bairros: os cidadãos
podem apresentar
uma reivindicação
ou solicitar a visita de
um vereador na sua
comunidade.
Essas são as ferramentas e serviços
disponíveis pelo aplicativo ou portal do
Participa Anchieta.
As ferramentas foram criadas para
que você, cidadão,
possa exercer de forma mais acessível
a cidadania e o uso
dos seus direitos.
“Participe conosco!
Venha para a Câmara
de Anchieta”!
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KENNEDY obras em todas as comunidades
“O sonho já virou realidade, fizemos a pavimentação de quase todos os distritos”...
Assessoria de Comunicação / Luciana Maximo

Em Marobá os
trabalhos de
saneamento já
começaram

Asfalto,
calçamento,
posto de saúde,
creche... fazer
um mini filminho
com uma do lado
da putra

Por Luciana Maximo

Presidente
Kennedy vive um
novo momento em
sua história, investe pesado em obras
estruturantes, modernas e que estão
t r a n s fo r m a n d o a
realidade do município. São centenas de
obras na sede e em
todo o interior.
A cidade se prepara para o futuro e o
desenvolvimento que
pode chegar com a
construção do Porto
Central. Obras de asfaltamento ligando o
interior a sede, mais
de 30 km prontos e
mais 30 km sendo

ESGOTO

executados. Ainda
esse não será lançado o edital para mais
30 km. Três aguardando a ordem de
serviço. Depois mais
3 e depois mais 7, depois mais 5 trechos
de asfalto para 2020.
Quem te viu quem
te ver, todas as comunidades sendo
pavimentadas, mais
de 200 casas populares já entregues a
população em vários
distritos, 12 escolas reformadas, três
unidades de saúde
construídas, creches inauguradas,
Kennedy virou um
canteiro de obras.
A Reportagem entrevistou o secretário de Obras, Miguel

Angelo Qualhano
qu e e s t á à f r e n te da Pasta desde
2013, primeira administração da prefeita Amada Quinta
Rangel. “O sonho já
virou realidade, ﬁzemos a pavimentação
de quase todos os
distritos. Hoje temos
novas unidades sanitárias funcionando.
Na sede só um bairro
que falta para fazer a
pavimentação que é
o Loteamento Viana,
o resto está tudo calçado, até obras que
diziam que nunca
seriam feitas, como
o calçamento a Rua
Valdeína. Calçamos
as comunidades de
Santa Lúcia, Campo
Novo, Jaqueira, São

Paulo. Santo Eduardo
foi nossa primeira
obra, junto vieram a
rede de esgoto, rede
de água tratada, drenagem pluvial. Por
último ficou a orla,
pois temos população ﬁxa e ﬂutuante”,
disse Miguel.
Destacou o secretário que as ruas novas já foram construídas com drenagem
pluvial, rede de coleta de esgoto e rede de
distribuição de água.
Nas demais ruas na
sede terão que fazer
todo esse trabalho.
“Deixamos a obra da
sede por último pois
é mais complicado.
Privilegiamos o interior por conta da
carência total”.

Toda a cidade e o interior terá
tratamento de esgoto, Kennedy até
2020 cumpre com o Plano Nacional de
Saneamento Básico. O tratamento do
esgoto está no processo de licitação,
11 comunidades receberão essa infraestrutura. Sistema UASB, projetada
pelos franceses, são menores, compactas, fechadas, não tem odor são
mais eﬁcientes e mais caros, padrão
internacional.
Para retirar completamente o esgoto
da sede, a Prefeitura está fazendo
a canalização do Córrego Batalha, a
primeira etapa começou no ﬁnal da
Rua Átila Vivácqua, na propriedade
dos Tonons e parou no pátio da Escola
Batalha. A segunda etapa começa no
pátio da escola e vem até a padaria da
Dona Neuza, próximo à Praça Central
Manoel Fricks Jordão. A terceira
começa na Praça e vai até o ﬁnal da
cidade. O IEMA fez uma notiﬁcação ao
município, pediu para parar a obra até
analisassem todo o processo. Miguel
informou que existem muitas solicitações ao IEMA e o órgão não consegue
dar vazão a todos os processos, porém,
garantiu que até 2020 todo o esgoto
que cai no Córrego Batalha será tratado e devolvido limpo.
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MAROBÁ obras em todos os cantos
Marobá terá uma escola modelo, uma orla com quiosques e ciclovia, terá todo saneamento
básico feito com coleta e tratamento e todas as ruas pavimentadas
Assessoria de Comunicação

Por Luciana Maximo

O balneário de
Marabá até 2020
será outro e certamente, os imóveis
por lá vão valer peso
de ouro. A Prefeitura
está com um canteiro
de obras imenso que
abrange a construção de uma mega
Escola de Ensino
Fundamental, para
funcionar em tempo
integral com direito a
piscina, área de lazer,
laboratórios e outros.
Está sendo realizando todo o saneamento básico
com rede de coleta

A prefeita Amanda
está realizando o
sonho de Marobá,
construindo a
maior escola do
município

de esgoto, rede de
água potável, em
curso uma licitação
de pavimentação de
todas as ruas, todas
com acessibilidade,
calçadas cidadãs,
rampa para cadeirantes, com guia para
deficientes visuais,
iluminação pública.
P a r a a p r e fe i -

ta Amanda Quinta
Rangel, esse é um
investimento fundamental e que atende
a uma antiga demanda da população. “É
uma obra complexa
e há muitos anos esperada pelo povo de
Marobá. Aos poucos,
vamos enfrentando
cada desafio e su-

perando todos eles.
Sabemos da necessidade de crescer
de forma ordenada
e, principalmente,
estruturada para o
crescimento que temos a expectativa de
receber”, comentou a
prefeita.
Há um pedido de
licenciamento da obra

das Orlas de Marobá
e Neves, junto ao
IEMA. “Na Praia das
Neves estamos licitando as obras de
saneamento, março
do ano que vem começaremos. Apesar
de já fazermos alguns
licenciamentos municipais, alguns ainda
dependem o IEMA. A
orla de Marobá será
linda, completa, com
calçadão, ciclovia, calçada cidadã, quiosques... Pensamos
sempre nos veículos, pedestres, cavalos, cadeirantes,
contemplando todas
as possibilidades.
Enquanto não tem
o Porto precisamos
pensar em outras fon-

tes de crescimento,
precisamos investir
no turismo. Pessoas
que vendiam lotes,
hoje já pensam duas
vezes. Tudo que estamos construindo
em Marobá, faremos
em Praia das Neves.
Pois vemos que essas duas localidades
tem um potencial turístico muito grande.
Se o Porto vier, nós
o receberemos com
uma grande infraestrutura. Queremos
qualidade de vida
para a população
de hoje e para o futuro. Dessa forma,
o profissional que
vem para trabalhar
no porto poderá ter
qualidade de vida.

EMPRESAS PARAM e atrapalham o andamento
Por Luciana Maximo

O secretário de
Obras comentou que
se não fossem os problemas com as empresas que ganham
a licitação e depois
não conseguem fazer

a obra, muitas já teriam sido entregues.
Outro impasse em
Kennedy são as denúncias, como a que
ocorreu com a Escola
de Marobá. Depois de
apuradas, o Tribunal
de Contas mandou
continuar, nesse meio
tempo, é preciso fazer
outra licitação e tudo

Assessoria de Comunicação

O secretário de
Obras Miguel
Qualhano frisou
que muitas das
vezes as empresas
param as obras
e atrapalham
o serviço dar
seguimento

acaba demorando
mais. Assim também
ocorreu com diversos
trechos de asfaltamento. Oportunamente
lembrou a obra de
reforma do Correão e
a Orestes Bahiense.
“É muito comum termos problemas com
as empresas que ganham a licitação e não

dão conta de executar
a obra, isso faz com
que atrase nosso planejamento. A Avenida
Oestes Bahiense, a
empresa executou
até um ponto. Há 15
dias foi retomada a
obra. Parou por conta
das chuvas, mas não
haverá mais intercorrências”.

Pronto Atendimento médico
A prefeita Amanda
quer a construção de um Pronto
Atendimento Médico
de ponta e em lugar

estratégico. “Faremos
um PA modelo, baseado no que pede o
Ministério da Saúde,
temos um engenheiro

que projetou a instalação de gás medicinal
da Unidade Hospitalar.
O Pronto Socorro vai
sair do antigo por

conta da localização
e será construído no
Contorno que faremos, na chegada da
cidade. O Estado está

planejando um contorno, para o trânsito sair
da sede, estamos planejando o PAM nesse
contorno. No antigo

vamos fazer uma
reforma para especialidades. a prefeita
visita todas as obras,
é muito meticulosa”.
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MERCADO IMOBILIÁRIO
de Itapemirim comemora

Muita procura por alugueis de imóveis em Itaipava e Itaoca, em Itapemirim
Inyni Matos

Por Ivny Matos /
Free Lance

Empresários do
mercado de pousadas
e aluguel de casas nas
praias de Itaipava e
Itaoca não tem do que
reclamar e os construtores comemoram as
vendas.
Apesar da crise financeira que atinge
todo o país e de uma
orla há anos inacabada, o mercado imobiliário dos balneários
de Itapemirim não se
mostra abalado, pelo
contrário, as pousadas
já estão lotadas para a
virada do ano, as casas
todas alugadas e a
construção civil está a
todo vapor.
De acordo com a
empresária Aldeni de
Oliveira proprietária de
uma pousada na Praia
de Itaoca, desde que
ela inaugurou o empreendimento há seis
anos, a alta temporada sempre foi lotada.
“Temos um grupo de
turistas da Baixada
Fluminense que fecha

Em Itaoca
e Itaipava
o mercado
imobiliário está
em alta, é o que
afirmam os
corretores

a pousada toda para o
carnaval, todo ano, são
três ônibus que vem e
já deixam reservada
de um ano para o outro”, aﬁrma Aldeni. Que
contou ainda que esse
ano até a invernada
lotou toda a pousada,
nos feriados e ﬁnais de
semana comuns.
Numa outra pousada, também de frente
para o mar, na Praia
de Itaoca, que oferece

chalés e camping, o
carnaval também já
está fechado para um
grupo da terceira idade
da cidade de Itaboraí.
Já para o ano novo,
houve muita procura,
porém ainda nenhuma reserva efetivada, apesar do preço
está dentro do valor
de mercado “estamos
oferecendo um pacote
de réveillon para casal
por cinco noites, por

R$ 1.500,00 e para
o camping, lançamos
uma promoção de R$
250,00 para quem ﬁzer o depósito com antecedência”, informou
Márcia Terra, gerente.
Na pousada do jovem empreendedor
A n te n o r A m b ro s i m
Júnior, em Itaoca, os
40 apartamentos já
estão fechados para
a virada do ano novo.
Com apenas três anos

no mercado, Júnior
aﬁrma que o movimento está melhor a cada
ano. “Não temos apenas clientes de alta
temporada, ao logo do
ano recebemos muitos turistas que vem
a trabalho. Durante a
semana 50% dos hóspedes são do turismo
de negócios, principalmente da construção
civil”.
O mercado de aluguel de casas e apartamentos também segue
estável, de acordo com
Valdete Martins, no
mercado há 20 anos,
o aluguel de casas
nunca sofreu nenhuma baixa considerável.
“O único abalo que
sofremos até hoje foi
causado pela greve
da Polícia Militar - PM,
pois tivemos muitas
desistências”, aﬁrma a
empresária. Com uma
carta de 200 casas
para aluguel, Valdete
aﬁrma que tem imóveis
para todos os perfis
de clientes chegando
a diárias de R$1 mil
reais, para uma casa
grande, com piscina de

frente para a pedra de
Itaoca, onde acontece
a queima de fogos do
Réveillon, que já está
alugada.
Cristiane Caprini,
que administra uma
empresa com 30 imóveis de aluguel, disse
que prioriza o inquilino
anual, mas que nunca
teve problemas com
nenhum cliente. “Este
ano temos apenas 11
imóveis para temporada, porém todos já
estão fechados para a
Virada do Ano Novo”,
informa a empresária. Cristiane também
observa que o mercado poderia ser bem
melhor caso a administração municipal
fosse mais organizada.
“Falta planejamento,
a prefeitura deveria
lá em setembro já divulgar o que vai ter,
de show, de atrativos
para nosso turista,
pra que a gente possa
passar para os nossos
clientes, pois antes de
escolherem o destino
eles querem saber o
que vai haver de atração”, desabafa.
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Construção Civil atende
CLIENTES ESTRANGEIROS

No total são hoje seis empresas que trabalham no mercado de construção
de casas para vender
Arquivo Pessoal

Por Ivny Matos /
Free Lance

Para um balneário de apenas
14 mil habitantes
aproximadamente e
sem muitos atrativos além das belas
praias, até que a
construção civil de
Itaipava está indo
bem. É como avaliam os próprios
empresários do segmento.
O
j o v e m
Construtor Fernando
Martins comemora
o teto de 90 casas
vendidas em apenas
dois anos de atuação. “Não damos
conta de atender
a demanda, temos
clientes até dos
EUA e I ng laterra.
Construímos casas
no valor de R$130
a R$200 mil reais, com financiamento pela caixa
Econômica Federal,

O construtor
Fernando Martins
comemora o
sucesso dos
negócios em
Itapemirim

Sicoob e qualquer
outro banco”, pontua Fernando que
também informa
que fazem questão
de absorver mão de
obra e material de
construção local, gerando uma média de
50 empregos diretos. Sérgio Lorenço,
de 32 anos, também
afirma que não tem
do que reclamar.
Ele e o irmão herdaram de seu pai a

paixão pela construção civil, conhecido
na comunidade por
Toninho Eletricista,
começou com a profissão há aproximadamente 28 anos.
Há seis anos os irmãos assumiram
o ofício do pai, e
mesmo com seu falecimento, seguem
com a construtora
a todo vapor”. Ao
to d o j á c o n s t r u í mos 27 casas, para

clientes de Minas
Gerais, Vila Velha

e até do Canadá.
Geralmente são pessoas que constroem
para passar verão”,
afirma Lourenço.
Entretanto, nem
tudo são flores,
na avaliação de
Sérgio, a prefeitura
deveria colaborar
mais com o mercado de construção
civil no balneário,
e l e a f i r m a qu e é
o ramo que mais
movimenta dinheiro
hoje no local. “O
que nos atrapalha
é a burocracia da
prefeitura, se não
fosse isso, as ca-

sas sairiam bem
mais rápido, dando
mais velocidade ao
mercado”. Outra observação do jovem
construtor é a falta
de mão de obra local qualificada, ele
afirma que por conta dessa deficiência eles não podem
construir mais que
duas casas ao mesmo tempo, aumentando assim a fila
de espera. Acho que
a prefeitura poderia
oferecer um curso
de capacitação para
os profissionais locais”

ARTIGO
Por William Gabriel Ferreira /
Psicólogo & Pedagogo

VIDAS Fragmentadas!
A pedoﬁlia consiste em um distúrbio de conduta
sexual, considerado
uma perversão de
caráter compulsivo
e obsessivo, apresentado por adultos
com uma atração
sexual, exclusiva ou
não, por crianças
ou adolescentes. O
abuso pode ser caracterizado como
um comportamento
desviante denominado parafilia, que
são caracterizadas
por impulsos sexuais
intensos e recorrentes, modulados por
fantasias e manifestações de compor tamentos não
convencionais.
Devido ao fato
de a criança não ser
preparada psicologicamente para o
estímulo sexual, e
mesmo não sabendo
da conotação ética e

moral desta atividade,
acaba desenvolvendo
problemas emocionais
após a violência, por
não possuir habilidade
diante dessa estimulação. As crianças reagem com um estado
de estresse revelado
pela agitação, choque ou pelo recuo,
uma anestesia afetiva
seguida por terror, regressões, manifestações psicossomáticas.
O abuso sexual
praticado contra a
criança pode ocasionar consequências
de três tipos: física,
psicológica ou de comportamento.
O a b u s o s ex u al infantil acarreta
grandes danos ao
desenvolvimento da
criança, e por isso a
prevenção deve ser
iniciada o mais cedo
possível; quando a
criança começar a
ter compreensão de

sexualidade, começar compreender seu
corpo, os pais já devem orientá-la para
que ela não permita
que toquem em seu
corpo sem sua permissão, e não deixar
que toquem em suas
partes íntimas. Ou
seja, manter uma boa
orientação sexual,
estabelecer um diálogo constante com
a criança e orientá-la
sobre o que é, realmente, o abuso, além
de sempre ouvi-la e
acreditar na sua fala.
O abuso sexual
de um menor é obviamente um gravíssimo
crime.
Um pedófilo ou
portador de efeboﬁlia
pode ser portador de
distúrbios psicológicos ou transtornos,
mas tais distúrbios
ou transtornos não
isentam a pessoa dos
rigores da lei.
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MARATAÍZES uma semana à
Consciência Negra
Marcando presença no evento a vice-governadora eleita Jacqueline Moraes que falou da
representatividade negra na política

Assessoria de
Comunicação

Marataízes teve
uma semana toda
para comemorar
em grande estilo a
Consciência Negra.
Uma vasta programação cultural
envolveu diversos
atores. Direto do
Palácio das Águias,
o evento começou
no dia (19) com a
solenidade de abertura da 1ª Semana
da Consciência
Negra com a presença de diversas
autoridades, dentre elas, a vice-govern a dora eleita,
Jacqueline Moraes,
dialogando com os
presentes sobre “A
Representatividade
Negra na Política

Contemporânea e
diversos representantes da sociedade
civil.
O evento, promovido pela Prefeitura
Municipal de
Marataízes através
d a S e c r et a r i a d e
Turismo, Cultura e
Patrimônio Histórico
com o apoio do
Coletivo Negras (os)
Empoderadas (os),
seguiu durante toda
a semana com ações
no intuito de combater o preconceito
racial, além de promover a igualdade e
a valorização da cultura afro brasileira.
Um momento de
muita reflexão sobre
a impor tância do
negro e da negra na
construção da sociedade, além da sua
valorização da sua

história no Brasil e a
preservação da sua
cultura.
Segundo o secretário de Turismo,
P h i l i p e Verdan ,
o evento marca a
Aber tura das atividades do Verão
de Marataízes, que
será trabalhado
para a família, para
projetos sociais e
de integração com
outros setores,
criando bases solidas para o turismo
e a conscientização
sobre o que se quer
para Marataízes,
a t r av é s d a g e r a ção de rendas por
meio do turismo
e do cooperativismo. “Necessitamos
muito do apoio do
Estado, Marataízes
não é uma apenas
uma cidade, mas um

lugar de integração
com outros municípios, somos uma
sede no processo
de desenvolvimento
do Sul do Estado. E,
ter o apoio de outras
secretarias neste
processo é muito importante, pois como
já disse Raul Seixas:
“Um sonho que se
sonha só é apenas
um sonho que se sonha só e quando se

sonha junto se torna
realidade”. finaliza
Terça-feira (20),
data oficial da
Consciência Negra
no Brasil, o Palácio
das Águias abriu
suas portas para o
Sarau Literário a partir das 13h. Quartafeira (21), a partir
das 14h haverá apresentação cultural,
Mesa Redonda: “Os
efeitos Colaterais do

Racismo no Cotidiano
da Mulher Negra” e
na sexta-feira (23) o
evento será encerrado a partir das 16h
com Workshop de
Turbantes com a Érica
Barros Acessórios,
Maquiagem para Pele
Negra com a Jéssica
Martins, a participação do Fotógrafo
e Publicitário Athos
S a n to s e D e s f i l e
Beleza Negra.
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Nota fiscal vale um carro zero
EM KENNEDY

Troque suas notas fiscais por cupons e concorra a um carro 0 km em Presidente Kennedy
Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

A Campanha Nota
Legal e Nota Rural
Especial de Natal
irá sortear um carro
0 km em Presidente
Kennedy.
Para participar da
promoção Nota Legal,
o consumidor deverá exigir a nota ﬁscal
em toda a sua compra no município de
Presidente Kennedy.
Na Campanha Especial
de Natal, apenas as
notas ﬁscais emitidas
entre 19 de outubro
de 2018 e 27 de dezembro de 2018 serão
aceitas.
A cada R$ 50,00
(cinquenta reais) em
compras nos estabelecimentos participantes da campanha, o
cidadão terá direito
a 01 (um) cupom e
concorrer a cinco prêmios, sendo 01 TV Led
de 50 Polegadas, 01

notas ﬁscais utilizadas na troca.

Pedindo a nota
fiscal após a
compra, em
Kennedy você
concorre a um
carro zero e
outros prêmios

geladeira duplex, 01
forno micro-ondas, 01
poupança no valor de
R$ 500,00 e 01 aparelho de DVD.
Já na campanha
Nota Rural, para ter
direito a um cupom,
basta o produtor rural apresentar R$
500,00(quinhentos
reais) em notas fiscais emitidas em
Presidente Kennedy

Onde trocar sua nota
ﬁscal por cupom:

e concorrer a 01 TV
Led de 50 Polegadas,
01 geladeira duplex,
01 climatizador, 01
forno micro-ondas e
um aparelho de DVD.
Após o sorteio das
duas campanhas em
separado, os cupons
serão colocados em
uma mesma urna para
o sorteio de uma pick-up Fiat Strada 0 km.
Participe.

Os pontos de troca
estão na Divisão de
Arrecadação Tributária
que fica à rua Atília
Vivácqua Vieira, número 49, centro, para os
cupons do Nota Legal
(compras feitas no comércio) e no Núcleo
de Atendimento ao
Contribuinte (NAC) na
Secretaria Municipal
de Agricultura, Avenida
Orestes Bahiense,

para as notas emitidas por produtores
rurais na campanha
Nota Rural.
O sorteio será no
dia 27 de dezembro, às 19h00, na
Praça Manoel Fricks
Jordão.
Será necessário o
participante preencher todos os campos
solicitados no cupom
e ainda guardar as

Tininho concorre ao IX Prêmio Sebrae
Prefeito Empreendedor

O prefeito de Marataízes,
Rober tino Batista da
Silva, irá concorrer ao IX
Prêmio Sebrae Prefeito
Empreendedor. A premiação é concedida a prefeitos
municipais e administradores regionais de todo
o Brasil que implantaram
projetos com resultados
comprovados com foco
no desenvolvimento dos
pequenos negócios do mu-

nicípio.
O projeto inscrito
na categoria “Inovação
e Sustentabilidade” é o
“Flores do Mar”, que consiste na criação de artesanato,
através de escamas de
peixe recolhidos no município de Marataízes e adjacências, onde a matéria
prima é abundante. Através
desse material inusitado,
as artesãs produzem peças

de decoração, utilitários e
acessórios femininos.
Marataízes é o primeiro município do Estado
do Espírito Santo a desenvolver a técnica e
ter o curso de escamas
de peixe aprovado pelo
Senar. Atualmente 13 mulheres estão inseridas no
Projeto Flores do Mar, uma
iniciativa da Prefeitura
Municipal de Marataízes

através da Secretaria
de Assistência Social,
Habitação e Trabalho e
a Superintendência do
Trabalho e as parcerias do
Sebrae e Senar. O grupo
recebe estrutura para trabalhar de maneira conjunta ou individual, visando a
sustentabilidade, material
de baixo custo, a geração
de renda e o empoderamento das artesãs.

Nota Legal (compras feitas no comércio) – Divisão
de Arrecadação
Tributária: Rua Atília
Vivácqua Vieira, número 49, centro, no
horário de 8h00 às
17h00.
Nota Rural (emitidas por produtores rurais) - Núcleo
de Atendimento ao
Contribuinte (NAC):
Secretaria Municipal
de Agricultura, na
Av e n i d a O r e s t e s
Bahiense, no horário
de 8h00 às 17h00.
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CLUBE DO FAROL pensado antes da fundação
O Clube do Farol foi idealizado antes mesmo de existir os terrenos para construção da obra,
foi comprado e construído, pensado nos mínimos detalhes
Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

Diferente da maioria
dos empreendimentos
que tem surgido na
região, onde a maioria
dos empreendedores
decide abrir seus negócios e adaptar aos
espaços disponíveis,
o Clube do Farol, em
Piúma foi pensado há
seis anos, antes mesmo de existir um local
especiﬁco para a construção da obra.
Ainda não foi inaugurado oficialmente,
entretanto, está bombando na cidade, o
assunto do momento é
o Clube que oferece natação e hidroginástica

O Clube do
Farol é o
empreendimento
que está fazendo
a cabeça em
Piúma

na piscina aquecida e
coberta, além dos equipamentos importados
e de última geração.
A ideia é do pro-

fessor de Educação
Física e despachante
Deidson Ribeiro, um
apaixonado por esportes radicais.
Deidson ressaltou
que em 2014 surgiu a
oportunidade de compra dos lotes e foi uma
grande surpresa para
ele pois era em frente
onde ele decolava de
paramotor, o melhor
ponto da praia para
essa prática.
Com o pai pedreiro e incentivador do
negócio iniciaram a
obra com a cara e coragem e a simples academia foi crescendo
e as ideias foram se

abrindo. Hoje o Clube
é o maior da região
medindo 800 metros
quadrados, com uma
piscina aquecida de 22
metros, área de musculação e aeróbica,
ampla recepção e bem
de frente uma praia
linda e intacta. Um investimento na casa de

R$1.500 milhão.
Ainda não inaugurou oﬁcialmente, mas
as aulas já estão ocorrendo, por enquanto,
musculação, hidroginástica, natação,
hidroterapia, nado
livre, sauna e as piscinas são aquecidas
cobertas, tratadas com
ionização.
O sonho se tornou
realidade. A equipe
tem um diferencial,
não está apenas para
dar a aula e receber o
salário, tem todo um
treinamento e capacitação para conhecer
por completo as necessidades do aluno.
“Somos uma equipe
de 10 pessoas que
eu venho treinando e
capacitando durante
esses 5 anos de projeto, profissionais de
Guarapari, Marataízes
e região. Atendimento
de excelente qualidade

com prioridade na individualidade biológica.
E a melhor estrutura do
litoral sul, com acessibilidade a portadores
de necessidades especiais onde nossos
proﬁssionais estão preparados para recebê-los”, adiantou Deidson
que cursou Educação
Física para se preparar
para o negócio que
estava projetando.
O Clube do Farol
recebe de bebês com
faixa etária de 6 meses
a 100 anos, de segunda-feira a sexta de 6
a 12:00 e de 14:00
as 22:00, sábado e
domingo 8 Às 12:00
A sócia de Deidson
é a Maria Madalena
Ribeiro, maior incentivadora e “paItrocinador”, o pai, Wilson
Sebastião Ribeiro,
um pedreiro muito
trabalhador e empreendedor.
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FALTA DE INFRAESTRUTURA prej

Corretores de imóveis perdem vendas por falta de infraestrutura, eles estão baixa
Por Luciana Maximo

O mercado imobiliário que é um seguimento
importante para alavancar a economia de
Piúma, uma vez que a
cidade vive basicamente
do turismo, seguido da
construção civil e o setor
terciário está sofrendo
muito com os problemas de infraestrutura
do município. Apesar da
procura ser grande por
imóveis, principalmente
para aluguel de temporada, as vendas têm

caído e os preços estão
tendo de baixar.
A situação da orla da
praia principal tem feito
os imóveis perderem o
valor de mercado, além
de afastar possíveis
compradores. Ruas sem
pavimentação e sem
rede ﬂuvial, iluminação
precária, lixo e entulhos
acabam afastando os
interessados.
A Reportagem procurou corretores, todos foram unanimes
em afirmar, a cidade
é linda, mas precisa
de mais cuidados. “O
investidor quer vir para a
cidade e encontrar ruas

limpas, quer um calçamento, quer uma orla
bonita. Geralmente as
pessoas investem onde
acreditam que vão ter
retorno, ou no mínimo,
se ele precisar desfazer do imóvel, consiga
capitalizar. Quando ele
começa perceber que
existe uma oferta maior
de imóveis no mercado
para venda do que para
compra, já enxerga que
não é um bom negócio”,
frisou Floriano Chácara
no mercado há mais de
30 anos.
Segundo Floriano, o
empresário só investe
com a certeza de que
Luciana Maximo

O engenheiro
Floriano Chácara
assegura que
mercado está
ruim por conta
do descaso para
com a cidade

A orla destruída
dificulta muito o
setor imobiliário
de Piúma

terá retorno, “se eu vou
chegar no lugar que a
cidade está cada dia
pior, cada vez mais destruída, eu não vou pôr o
meu dinheiro no fogo. O
mercado sofre com isso.
Um imóvel que valia R$
200 mil, é oferecido
hoje a R$150 mil e nem
oferta tem. Não é que
não haja interesses em
adquirir um imóvel em
Piúma, existe e continua

tendo, o que acontece
é, muitos olham na internet e veem o imóvel
e imagens da cidade
linda, se apaixonam e
vem, chegam aqui, encontram ruas alagadas,
sem pavimentação,
praia destruída, iluminação precária, ﬁca difícil”,
explicou Chácara.
A corretora Aline
Freire também frisou
que Piúma continua

muito querida, mas as
condições da cidade
diﬁcultam o setor imobiliário. “As pessoas querem comprar os imóveis
mais baratos por causa
das péssimas condições
da praia, da falta de
infraestrutura, limpeza,
saneamento básico.
Falta administração, a
cidade está abandonada. Uma cliente de
Itaperuna quis vender

PROCURA POR ALUGUEL É
ALTA, MAS O PREÇO...
Os corretores procurados pela reportagem
foram unanimes em afirmar que a procura por um
imóvel para a alta temporada é ótima. Inclusive a
maioria já está alugada.
Entretanto, embora as
reser vas estão sendo
garantidas, o preço continua de três anos atrás.
A titulo de exemplo,
uma casa grande em
Piúma para 18 pessoas,
com piscina, ar condicionado e boa localização, é
alugada com preço bem
mais abaixo que Iriri, para
o réveillon está saindo em
média R$3 mil o pacote.
“Uma quinzena de
uma quitinete sai a R$
100 reais a diária. Tem
imóvel pra “cabeçada” de
10 a R$ 2.250,00. Aqui
em Piúma tenho que lugar
um prédio inteiro pra tirar
R$10 mil. Minha melhor
casa é 8 mil, com 6 quartos e ar condicionado. As
primeiras coisas que o
cliente pergunta se vai ter
trio elétrico e se a praia tá
caindo”, comentou Aline
Freire.

Aline
corretora
defende
que Piúma
precisa
de mais
infraestrutura

Arquivo
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ejudica setor imobiliário em Piúma

aixando o preço, ainda assim encontram dificuldades na hora de fechar o negócio
Luciana Maximo

PROGRAMAÇÃO
Luciana Maximo

um imóvel por causa
da situação da praia”,
comentou.
A corretora Regina
Mara Rezende Araújo
também associa a diﬁculdade de venda de
imóveis a questão da
infraestrutura. “O que
diﬁculta mais é a falta de
investimento na cidade
por parte do poder público, falta de infraestrutura. Tem uma rua aqui
que quando chove só de
caiaque para atravessar
de tanta água na rua.
Um casal veio ver um
imóvel para venda, ele
não quis nenhum dos
que eu tinha nesta esquina, da mesma forma
como está aquele meio
da praia, o que eu tenho
para venda ali, estou
tendo diﬁculdades”, assegurou Regina.
Rodrigo Trindade disse que está com uma
cliente interessada em
um imóvel na faixa de
R$100 mil, mas ela enviou uma foto a ele com
a Avenida Beira Mar
destruída e perguntou a
ele se era verdade. “Eu
disse que era verdade
e que provavelmente
o governo do estado ia
consertar, ela só falou
assim, “é”, parece que
eu perdi a cliente porque eu não podia falar
o contrário, tinha de
falar a verdade”, disse
Trindade.
Pedro Paulo Filho
aﬁrmou que o mercado
de imóveis está muito
fraco. “Outro dia eu sai
com um cliente para
mostrar uma casa que
ele viu na internet, quando eu entrei na rua onde
estava localizada a casa,
ele viu lixo, urubu na rua,
lama, o cliente desistiu
logo. Além de está fraco
o mercado, temos que
lutar contra isso”, ressaltou.

CORRETORA CRIA UM
GRUPO NO WHATSAPP PARA
PEDIR AJUDA
Arquivo

Regina corretora
disse que na
esquina da
imobiliária dela
deixou de vender
um imóvel por
conta da rua
alagada em dias
de chuva

Reclamam os corretores que a Prefeitura
demora demais para
divulgara programação
de verão. “Quando o
turista liga para fazer
a reserva quer saber
da programação. Ano
passado liguei até dezembro para a Prefeitura
e a resposta é, ‘estamos
providenciando’. Na última hora não adianta.
Iriri sai sempre na frente.
Piúma sempre atrás na
programação com as
datas de feriado e alta
temporada. A gente não
tem praia, nem infraestrutura e nem programação. A procura é muito
boa, pois quem vem
pra Piúma ama muito.
Mas os preços estão
estagnados. Estamos

até parcelando”, disse
Regina.
Aline Freire concorda
com Regina e tem a
mesma opinião Floriano
Chácara, o turismo precisa de planejamento.
“A procura por um
imóvel para alugar na
alta temporada é grande ainda, embora a
cidade não tenha uma
programação voltada
ao turismo que instigue
o turista. A falta da
divulgação da programação de verão com
antecedência acaba
prejudicando muito os
corretores de imóveis
que na hora que o turista liga e pergunta ele
não tem uma resposta definida”, finalizou
Floriano

PREFEITURA
Em nota, a Prefeitura
informa que aguarda o
recurso estadual prometido, no valor de R$
5 milhões, para iniciar
obra de contenção da
maré. Alega precisar
dos recursos estuais e
federais para a urbanização. Para o verão,
estão preparando 800
sacos (big bags), que

custam cerca de 48
mil, e suportam até 1,5
tonelada de areia. Serão
colocados na parte mais
afetada da erosão na
tentativa de conter, provisoriamente, o avanço
do mar. Para o procedimento, no entanto,
aguardam autorização
do Instituto Estadual de
Meio Ambiente (Iema).

Alessandra é
corretora de
imóveis, ela criou
um grupo no
WhatsApp para
pedir ajuda

Sem acreditar mais em uma
palavra do prefeito de Piúma
sobre a urbanização, contenção
da erosão, ou busca de solução
para resolver o problema da
orla a corretora de imóveis,
Alessandra Zouain aposta em
uma última cartada. Ela criou
um grupo no WhatsApp de pessoas para organizar um protesto
e neste chamar atenção dos
governos Estadual e Federal. “O
grupo surgiu quando um amigo
me ligou reclamando por que
Piúma não aceitou o empréstimo
dos R$ 35 milhões que seria
usado na urbanização da orla e
dizendo que agora nunca vamos
conseguir. Eu disse vai sair sim
a obra, nem que eu tenha que
tomar a frente. Eu tomei a frente
e criei ao grupo. A última cartada
para ver se a gente consegue
salvar Piúma”, disse Alessandra
que está organizando um protesto para o dia 09 de dezembro,
às 14 horas
Alessandra ressaltou que já

pensou em deixar Piúma e ir
para Guarapari. “Eu penso em
sair pela situação financeira,
porque aqui não surte efeito meu
trabalho, mas ao mesmo tempo
ﬁco com o coração partido porque eu amo Piúma. Eu acredito
que Piúma tem tudo para ser
uma cidade com o turismo incrível e com situação ﬁnanceira
independente o ano todo”.
Em relação ao empréstimo
de R$35 milhões que o prefeito
tentou aprovação do projeto
na Casa de Leis, na opinião da
corretora, Piúma não pode arcar
com essa dívida, pois a cidade
tem muitas outras necessidades
básicas, ainda não supridas, e
por se tratar de uma situação
de calamidade pública precisa
da interferência dos Governos
Estadual e Federal. Ela acredita
que as pessoas da cidade foram
contra o empréstimo porque não
acreditam mais nas promessas
do prefeito. “Ele ainda não mostrou a que veio”!

CÂMARA NEGA
AUTORIZAÇÃO PARA
EMPRÉSTIMO
Nesse mês, o prefeito de
Piúma, Ricardo Costa, teve
negado pela Câmara pedido
de autorização para a contratação de crédito no valor de
R$ 35 milhões junto à Caixa
Econômica Federal. O recurso,
justiﬁca, seria para investir em
trabalhos na cidade, incluindo
o projeto urbanístico da orla.
Seriam necessários oito votos
de vereadores, mas só conseguiu seis.
Em vídeo, publicado antes
mesmo da votação analisou:
“Temos aqueles que querem

nossa orla e temos aqueles
que por vaidade não querem
a solução. Aqueles que votam
contra, não estão pensando em
nossa cidade”, disse.
Os vereadores contrários
ao projeto alegaram que o endividamento do município com
o empréstimo, considerando
juros, poderia chegar a R$ 70
milhões, comprometendo as
finanças e investimentos em
áreas básicas, como Saúde e
Educação. Defendem que os
governos Federal e estadual
custeiem a obra.
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Deu crônica

A ESCOLA É O MEU PARTIDO

Há alguns anos, a diretora da escola onde
estudei o ensino fundamental pediu para que
um aluno se retirasse da sala de aula porque
ele não poderia ouvir o que ela pretendia falar. É
claro que a gestora inventou uma história pra ele,
dizendo que alguém o chamava na secretaria ou
coordenação, não me lembro ao certo, mas que
era uma desculpa para conversar com os discentes que determinado aluno estava passando
por um momento difícil, devido à separação dos
pais, e que era para todos serem solidários com
a situação e ajudá-lo a se sentir melhor.
Grande foi o papel dessa diretora ao se sensibilizar com esse caso que presenciei e com
tantos outros contados por diversos alunos e
proﬁssionais que trabalharam com ela. Tenho
certeza de que esse ocorrido pesou em minha
vida no momento em que decidi ser professora e
também pela experiência de trocar conhecimentos com os alunos e por essa capacidade que a
escola tem de cuidar das pessoas e demonstrar
amor, carinho, atenção e, sobretudo, formar um
cidadão melhor para a sociedade.
O meu trabalho, enquanto professora, vai
além dos conteúdos do livro didático, pois tal
qual a diretora que se preocupou com a separação dos pais daquele aluno e que por esse

A incrível história, baseada em
fatos, de um amor que os cruéis muros de Auschwitz não foram capazes
de impedir. Nesse romance histórico, um testemunho da coragem
daqueles que ousaram enfrentar o

Freddie Mercury
(Rami Malek) e seus
companheiros Brian
May (Gwilyn Lee),
Roger Taylor (Ben
Hardy) e John Deacon
(Joseph Mazzello)
mudam o mundo da
música para sempre
ao formar a banda
Queen, durante a
década de 1970.
Porém, quando o
estilo de vida extravagante de Mercury
começa a sair do
controle, a banda
tem que enfrentar o
desafio de conciliar
a fama e o sucesso
com suas vidas pessoais cada vez mais
complicadas. Fonte:
Adoro Cinema

motivo familiar ele poderia não ir tão bem nos
estudos, batalhamos sempre pelo ser humano,
já que o principal foco da escola é o estudante e
sua formação, não a parede, o pincel, o quadro...
Assim, tenho certeza de que para a construção desse cidadão que poderá ver além do
horizonte, será preciso que a argumentação esteja sempre presente nas aulas que circundam o
espaço escolar. Ensinar conteúdos “friamente”,
diminuirá nossa capacidade de empatia, pois
acredito que cada um tem uma história pra
contar e vamos entrelaçando às nossas para
que o aprendizado aconteça e nos faça crescer
enquanto gente.
Houve uma aula de Língua Portuguesa que,
quando fui abordar a obra “O Cortiço”, de Aluísio
Azevedo, foi preciso abrir espaço para o aluno
falar sobre os temas abordados nela que, aliás,
são vários: sexo, homossexualidade, rico, pobre,
escravidão, e tantos outros, que a aula rendeu.
Não me lembro de, depois dessa aula, os alunos
terem feito sexo “adoidado” ou “virado” homossexuais. Pelo contrário, uma aluna desabafou no
particular, pois queria que a mãe conversasse
com ela sobre sexo, visto que sua família poderia
tirar suas dúvidas, sobre esse assunto que ainda
é tabu, com mais responsabilidade.

sistema da Alemanha nazista, o leitor
será conduzido pelos horrores vividos
dentro dos campos de concentração
nazistas e verá que o amor não pode
ser limitado por muros e cercas.
Nesse ambiente, feito para destruir
tudo o que tocasse, Lale e Gita viveram um amor proibido, permitindo-se
viver mesmo sabendo que a morte
era iminente. Fonte: Livraria Cultura

PARA
REFLETIR

Penso que devemos reﬂetir muito em relação
ao que desejamos. O mundo sem crítica, sem
a diversidade de pensamentos, ﬁcará sem cor,
sem vida, bem propício para quem está no poder
nos usar como fantoches para um espetáculo
que só eles têm direito às glórias e nós, o povo,
ﬁcaremos com o trabalho braçal, feito burro de
carga, com direito ao cabresto. Ou será que a
família dará conta de tantas lacunas que nossas
crianças e jovens têm pra preencher?
Há tantas coisas para serem resolvidas
na Educação... Em tempos de internet, criar
uma escola com tarja preta será regredir e dar
escape para que o jovem procure pessoas não
capacitadas para assuntos polêmicos e assim
optar por resolver tudo escondido. Sim, entendo
que cada idade tem suas especiﬁcidades no que
diz respeito ao aprendizado, porém, o que não
pode acontecer é fabricar uma lei que torne o
professor incapaz de trabalhar o cidadão para
ser crítico. Caso contrário, teremos que ver o
caos na escola e não poderemos nos manifestar,
pois a família deverá abraçar todas as ideologias
e dar conta de tantos problemas que serão
proibidos para a escola.
Porém, é preciso lembrar que o partido da
minha escola não tem mordaça, mas tem amor.

E A GRAMÁTICA...
COM AS CURIOSIDADES DA
LÍNGUA PORTUGUESA
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MÉDICO FAZ BO
contra farmacêutico em Piúma
O caso foi parar na delegacia, Dr. Joel Rosa registrou um Boletim de Ocorrência contra um
farmacêutico da Prefeitura
Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

O médico Dr. Joel
Rosa compareceu à
delegacia da Polícia
Civil em Piúma, no último dia 20 para registrar um Boletim de
Ocorrência – BO contra
o farmacêutico responsável pela Farmácia
Básica da cidade. O
médico levou o paciente Roberto Vieira dos
Santos que contou ao
jornal que teve negado
o remédio receitado
porque a receita não
estava estipulada o
número de dias para
tomar o medicamento.
Dr. Joel Rosa afirmou que saiu de um
plantão de 24horas e
pela manhã, atendeu
no Posto de Saúde, e
como prometeu ao paciente que iria com ele
a Farmácia Básica resolver o mal-entendido,
na terça, 21 ele foi e
acabou ﬁcando nervoso, discutindo e decidiu
ir a delegacia registrar
um BO. “Eu vim na
Delegacia porque aconteceu mais um absurdo
desses que acontecem na Administração
de Piúma. Eu atendi

O médico Joel
Rosa foi a
delegacia fazer
um BO contra o
farmacêutico

(segunda, 19) um paciente no Hospital de
Piúma com uma lesão
grave na perna, completamente inchada,
com dor, a infecção
generalizando pela perna que já toda avermelhada, passei para ele
Azitromicina de 500
miligrama, coloquei

bem explicito na receita
12 comprimidos de 12
em 12 horas. Um tratamento por seis dias. O
paciente foi a Farmácia
Básica e foi negado o
medicamento simplesmente porque eu não
coloquei que eram seis
dias de tratamento. A
meu entender isto é
um absurdo, porque,
se eu passei 12 comprimidos e estão dando
de 12 em 12 horas
subtende-se que o paciente vai tomar comprimido por seis dias.
Uma falta de respeito
com a vida do cidadão.
Se ele (o farmacêutico)
achou que algo não
estava claro na receita
ele podia ter entregue
o medicamento, me
chamar na Secretaria,
ou ir no Hospital e conversar comigo, nunca
negar um remédio”,
reclamou o médico.
Dr Joel disse que
depois que atendeu o
paciente e o mesmo
foi a Farmácia e não
conseguiu o medica-

mento, Roberto voltou
ao Hospital com um
bilhete anexado a receita, esse foi o estopim.
“Eu disse a ele, amanhã nós vamos lá na
Secretaria. Eu fui com
ele Farmácia Básica,
cheguei lá, na hora que
a atendente pegou a
receita chamou o farmacêutico e ele disse
que não ia entregar o
remédio porque eu não
tinha colocado quantos
dias. Eu disse, eu passei 12 comprimidos de
12 em 12 horas, são
seis dias por que tem
de colocar isso aí?”,
disse o médico.
De acordo com Dr.
Joel o farmacêutico foi
áspero com ele, houve
uma discussão. “Eu
fiquei nervoso com a
situação, diante disso
eu vim aqui na delegacia fazer um Boletim
de Ocorrência, isto é
um absurdo, não pode
acontecer em Piúma.
Por que a vida do paciente é menos importante do que eu escre-

ver seis dias de 12 em
12 horas, ele não sabe
que serão seis dias?
Precisa eu escrever
para ele entregar o
remédio ao paciente”.
O paciente disse
que chegou a Farmácia
mancando com a receita nas mãos para
pegar o remédio e tomar. “Eu fui lá por volta das 17 horas, eles
estavam fechando, me
mandaram eu voltar no
Hospital e pedisse que
Dr. Joel escrevesse na
receita os dias. Eu estou com muita dor, vou
ao Hospital tomar uma
injeção, estou há 24
horas sem dormir”, disse o motorista Roberto
de 52 anos, residente
no bairro Jardim Maily.
Legibilidade
das receitas
A legibilidade das
receitas é obrigatória
e está prevista inclu-

sive na Lei Federal nº
5.991/73. Em seu artigo 35, alínea A, a lei diz
que somente será aviada a receita que estiver
escrita por extenso e de
modo legível, observados a nomenclatura e o
sistema de pesos e medidas oﬁciais. Também
está previsto no referido dispositivo legal que
a receita deve conter o
nome e, expressamente, o modo de usar o
medicamento, além da
data e da assinatura do
proﬁssional e o número
de inscrição no respectivo conselho proﬁssional, além do endereço
de ambos. No caso dos
médicos, a inobservância do preceito legal
também fere o Código
de Ética Médica. O capítulo III, artigo 11, veda
ao médico “receitar,
atestar ou emitir laudos
de forma secreta ou
ilegível

NOTA DA
PREFEITURA

Informou a
Secretaria de Saúde
que há vários episódios envolvendo
receitas do médico,
inclusive receitas
azuis preenchidas
com letras de outras
pessoas e assinadas
por ele. A Reportagem
questionou ao médico e ele chamou
a coordenadora do
Posto para conﬁrmar
que, inúmeras vezes
pessoas são atendidas por psiquiatras e
psicólogos no mesmo
posto que o médico
atua e para facilitar a
vida dos pacientes as
receitas são levadas
a Joel e ele carimba
e assina e as mesmas são preenchidas
na unidade pela responsável pela coordenação e por outra
proﬁssional para que
os pacientes não voltem para casa sem o

medicamento.
No episódio em
questão a prescrição datada de
19/11/2018 este profissional prescreveu
para uma Infecção
Cutânea, que era
visível na perna do
paciente, o medicamento Azitromicina
500mg – 12cp –
Tomar 1 comp v.o. de
12 /12horas. Para
eliminarmos quaisquer dúvidas solicitamos por escrito, com
um bilhete anexado à
receita, que fosse informado a quantidade
de dias do tratamento, como determina
a RDC 20/2011 da
ANVISA, que dispõe
sobre o controle de
medicamentos à base
de substâncias classiﬁcadas como antimicrobianos, de uso sob
prescrição, isoladas
ou em associação.
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PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO encanta
Decoração de Natal da Praça Jerônimo Monteiro em Cachoeiro de Itapemirim encanta público
Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

A decoração natalina da praça Jerônimo
Monteiro, no centro de Cachoeiro de
Itapemirim, já atrai
a atenção de muitas
pessoas. Quem esteve
no local desde sexta-feira (23), quando a
ornamentação foi inaugurada pela Secretaria
Municipal de Cultura
e Turismo (Semcult),
está encantado com o
que viu.
É o caso da vendedora Juliana Scherrer.
“Achei tudo lindo.
Principalmente o
trenzinho, que ficou
muito legal. As crianças estão amando.
A prefeitura está de

O Palácio
Bernardino
Monteiro está
lindo, encanta
a todos

parabéns por passar
investir mais na ambientação de Natal”,
comenta ela.
A ornamentação
especial vem conquistando, também, quem
ainda não teve a opor-

tunidade de visitá-la. O
engenheiro mecânico
Miguel Cerqueira é um
exemplo. Graças a um
vídeo recebido de um
amigo, no fim de semana, via aplicativo de
rede social, ele pôde

conferi-la.
“Adoro viajar para
contemplar ambientações natalinas. E
confesso que a nossa
está bem interessante. É uma iniciativa
que agrega valor ao

turismo da cidade,
muda temporariamente, de maneira
positiva, o cotidiano
dos cachoeirenses e
valoriza o que é nosso”, avalia Cerqueira,
dizendo que irá ao
espaço.
O trem interativo
possui três vagões
e funcionará aos sábados e domingos,
das 19h às 22h. Os
passeios são permitidos a pessoas de
todas as idades que
tenham, no máximo,
1,50 metros de altura.
Além desse atrativo, há outras novidades na praça, como
uma torre de castelo
de 7 metros de altura
e, ainda, sessões de
vídeo mapping aos
sábados e domingos (sempre às 20h,

20h30, 21h e 21h30),
com projeções de imagens relacionadas a
Cachoeiro e ao Natal
na lateral do Palácio
Bernardino Monteiro,
patrimônio centenário que teve toda a
fachada revitalizada
nos últimos dias e que
ganhou uma iluminação especial.
Também não faltam os demais elementos que encantaram no ano passado:
um pinheiro iluminado
ainda maior, com 14
metros de altura e 27
mil microlâmpadas de
LED, muitos pontos de
luz nas palmeiras e
demais árvores, casa
do Papai Noel, presépio, trenó, renas,
soldados de chumbo,
bolas e presentes decorativos.

ALFREDO CHAVES se prepara para Natal Som e Luz
Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

Alfredo Chaves não
poderia ser diferente
o clima do natal, a cidade está sendo toda
enfeitada. A praça,
algumas alamedas
já estão sendo preparadas com luzes,
guirlandas e enfeites,
por um grupo de servidores municipais e
voluntários.
A decoração da
cidade é realizada
graças a uma parceria que inclui a
Associação Comercial

Em Alfredo
Chaves a
cidade já está
no clima
do natal

e os Bancos Caixa,
Banestes e Siccob

que entenderam a
situação financeira

do município e se
dispuseram a ajudar.

“Nós nos reunimos,
ﬁzemos contas, montamos planilhas e
saímos em busca de
colaboradores, porque não podíamos
deixar de realizar o
tradicional Natal Som
e Luz, já aguardado
pela população”, disse o prefeito.
“E como a união
faz a força e também
apoio dos moradores,
mantivemos a programação e a cidade receberá uma simples,
porém linda decoração e iluminação de
Natal”, comemoram
os servidores responsáveis pela organiza-

ção”, Ricardo Silva e
Rotilea Gaigher.
Uma Casinha de
Papai Noel vem sendo erguida na Praça,
que será aberta no
dia 07 de dezembro
junto com o Acender
das Luzes, como parte da programação
do 14º Natal Som e
Luz. Muitas apresentações culturais e
musicais com corais
e bandas de municípios vizinhos já
foram confirmadas
para se apresentar
na Praça da cidade,
dos dias 19 a 23 de
dezembro, sempre
depois das 19h.
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Thiago reeleito presidente da
CÂMARA DE KENNEDY

Thiago foi reeleito presidente da Casa de Leis para o Biênio 2019/2020 em Kennedy
Kennedy em Dia

da Redação

A Câmara de
Presidente Kennedy
elegeu na manhã desta
quinta-feira, 29, a nova
Mesa Diretora para o
Biênio 2019/2020. O
jovem Thiago Nicson da
Silva Viana foi reeleito
ao cargo de presidente
da Casa, vice-presidente, Tânia Mara Correa
e secretária, Mirian de
Jesus Farias.
Usando as frases
do presidente eleito
durante a campanha,
Jair Bolsonaro, o jovem
Thiago Nicson, reeleito
presidente da Casa
fez diversos agradecimentos a Deus, ao pai,
a família, ao grupo e
também as experiências vividas. No final
do discurso ele empre-

Tânia, Thiago,
presidente e
Mirian, secretária
da Mesa Diretora

gou as frases famosas:
“Presidente Kennedy
Acima de tudo e Deus
acima de todos”.
Emocionado e sereno, Nicson afirmou
que se fosse reeleito
presidente da Câmara
novamente faria a di-

ferença. “Eu preciso
contar com vocês para
isso. Sabemos que
vivemos uma cidade
abençoada, temos o
título de cidade mais
rica do Brasil beneficiada pelos royalties de
petróleo, temos aproxi-

Óticas Fixar, um ano em Anchieta
Divulgação

Da Redação

Feliz da vida está a
franquia Óticas Fixar em
Anchieta, também não
é pra menos, completou
um ano na Terra do Santo
José de Anchieta e só há
motivos para comemorar.
Os clientes receberam
muito a franquia e a Ótica
claro agradece o carinho e
a preferência. “Nesse mês
de dezembro a franquia
das Óticas Fixar completa
um ano em Anchieta! O
Empresário sócio da franquia em Anchieta Leonardo
Trindade disse que para
2019 estará expandindo a
outro município que pode
ser Piúma, Alfredo Chaves
ou Presidente Kennedy.
“Agradeço a Deus por
enviar pessoas todos os
dias para comprar óculos conosco, aos clientes
amigos que nos indicam

Leonardo
está feliz da
vida com o
aniversário
da Ótica
Fixar em
Anchieta
diariamente. Quero aqui
deixar minha gratidão ao
povo de Anchieta que nos
acolheu de forma grandiosa, as pessoas das cidades vizinhas que vem nos
visitando e assim vamos
ﬁdelizando mais clientes
amigos. Estamos firmes
cada dia mais evoluindo
em nossa loja com produtos de altíssima qualidade, inovando o mercado

trazendo as mais novas
tecnologias em lentes digitais e freeform”.
Luciana Prado e
Leonardo viera de
Itaperuna/RJ para apostar
na região estão felizes e
gratiﬁcados com o resultado deste trabalho na
cidade. Aproveite, visite a
loja e confira as promoções especiais deste mês
de dezembro.

madamente R$1.300
bilhão em caixa, o cenário ainda é de ruas
sem asfaltamento,
falta de infraestrutura
na saúde. A Taxa de

analfabetismo salta a
quase 20%, a pobreza extrema atinge 9%
dos habitantes e de
acordo com o IBGE
é o que leva 1.200
famílias receberam
auxílio de bolsa família,
representando 34%
da população, mais
de 60% dos domicílios
não possuem esgotamento sanitários, é
preciso que juntos tomamos a consciência
de que este dinheiro
um dia vai acabar, logo,
nós temos que saber
emprega-lo. Senhores
vereadores e senhoras, e pessoas que
se fazem presentes.
Este dinheiro não é da
Prefeitura, se dinheiro
é do povo. Nos juntos,
vereadores, temos o

dever de acompanhar
de perto o que está
sendo feito com este dinheiro, temos de exigir
mais transparência da
Prefeitura e ter pulso
pra saber dizer sim ou
não”, afirmou Thiago
em seu discurso.
A Chapa I composta
pela vereadora Verinha
Maitan, Daniel Gomes
e Jacimar Mar vila
Batista recebeu quatro
votos.
A casa lotada, com
presença dos ex-vereadores Narciso Araújo,
Vianei Viana, pai do
presidente reeleito e
o ex-prefeito, Aluízio
Correa aplaudiu a vitória da Chapa I. Após
o resultado da eleição
muitos fogos se ouviram na cidade.
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ICONHA SUPERA META
do IDEB para 2021
Educação Básica de Iconha cresce 4,8% e supera meta para 2021
Assessoria de Comunicação

Por Vinicius Figueira

Os dados do
Ideb 2017 (Índice
de Desenvolvimento da Educação
Básica), divulgados
pelo Ministério da
Educação (MEC) e pelo
Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep),
confirmaram o crescimento na qualidade de ensino na rede
municipal de Iconha
(ES). Com nota 6,6, a
cidade registrou índice
acima da média do
Espírito Santo (6,0)
e, inclusive, maior
que a média nacional
(5,8). O município de
13,5 mil habitantes
apresentou Ideb 4,8%
maior que o anterior e,
com isso, já ultrapassou a meta estipulada
para 2021.
Para a secretária de
educação de Iconha,
Maria Helena Longue
Mozer de Mattos, o sucesso é fruto de muito
trabalho. “Na educação nós acabamos
pensando que nunca
está bom, sempre dá
para melhorar, mas
com certeza ﬁcamos
felizes com o resultado
alcançado e esperamos chegar no topo
da lista de melhores
notas em breve”, diz.
Para ela, o trabalho
diferenciado começa
desde a creche e vai
preparando a criança
com uma mentalidade
diferente para os próximos anos. “Muitos

A Educação de
Iconha sempre
alcançando as
metas do IDEB

não entendem o investimento que fazemos em educação. Há
dez anos utilizamos o
Aprende Brasil e estamos colhendo os
frutos agora. Não é de
uma hora para a outra,
é um trabalho que
demanda paciência”,
explica.
O Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica –
Ideb foi criado em
2007 e está entre os
principais indicadores
de qualidade do ensino básico no Brasil.
Em uma escala de 0 a
10, sintetiza dois conceitos: o ﬂuxo escolar
(a taxa de aprovação,
reprovação e abandono) e o desempenho
de estudantes em avaliações que medem
o conhecimento em
português e matemática, considerados base
para as demais disciplinas do currículo
escolar. Divulgado a
cada dois anos, o Ideb
é obtido por meio da
nota da Prova Brasil e
da taxa de aprovação.
A rede municipal
de ensino de Iconha

utiliza o sistema de
ensino Aprende Brasil
do 1o ao 3o anos do
Ensino Fundamental.
O convênio contempla material didático, apoio pedagógico, assessoria na
g e s t ã o , fo r m a ç ã o
continuada dos professores e sistemas
de monitoramento
de qualidade. Além
disso, o sistema de
ensino conta ainda
com o Portal Aprende
Brasil On – um conjunto de tecnologias
e recursos que permite potencializar o
aprendizado e o engajamento individualizado dos alunos,
com atividade interativas, recursos multimídia, obras literárias, enciclopédias,
dicionários virtuais,
simuladores, reportagens, conteúdos
curriculares, ferramentas inteligentes
de busca, sugestões
de atividades para a
sala de aula, entre
vários outros conteúdos. Além disso, o
sistema possibilita
ao gestor da escola,

ao professor e aos
familiares o acompa-

nhamento do processo escolar, por meio
de relatórios, com
análises inteligentes
sobre o desempenho
de cada aluno ao longo de sua trajetória.
Para Damila
Bonato, gerente de
produto do Aprende
Brasil, esses números
são resultado de um
bom investimento e
gestão educacional
apropriada em conjunto com as escolas.
“A partir do momento que a escola tem

amparo pedagógico
e bons materiais didáticos, o estudante começa a sentir
a diferença – e isso
reflete nos resultados”, aﬁrma Damila,
qu e desta ca ta mbém o resultado de
Conceição do Castelo
e Dores do Rio Preto,
que também utilizam
o sistema de ensino e
apresentaram, respectivamente 6,0 e 5,8
no Ideb, ambas acima
da meta estipulada.
Fonte: Aprende Brasil

NATAL DOS SONHOS
EM ICONHA
Na próxima semana, a
Prefeitura Municipal de Iconha
iniciará mais uma programação
especial de Natal. O coordenador de eventos do município
Rubens Cardoso informou que
as atividades do Natal terão
início no dia 06 de dezembro
com o lançamento do Livro de
Iconha no “Espaço Cultural”, já
na sexta-feira, haverá chegada do
Papai Noel na Praça Central para
um momento com as crianças e

inauguração das lues de natal e
Vila do Papai Noel. “O natal é um
momento independente de enfeites e luzes, é a hora de iluminar
os corações, agradecer, perdoar
e se lançar ao encontro do outro,
para que essa magia venha de
dentro para fora, iluminando a
alma”, concluiu Rubens.
Conﬁra a programação completa no site da Prefeitura de
Iconha- http://www.iconha.
es.gov.br/principal
Divulgação

“Natal é uma
celebração. As
celebrações
acontecem
para trazer do
esquecimento
uma coisa
querida que
aconteceu no
passado”
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CASA DAS TINTAS
chega a Piúma com tudo
A loja foi inaugurada no dia 20 de novembro e fica localizada em frente à Igreja Católica
Sagrada Família, no centro
Divulgação

da Redação

A Casa das Tintas
chegou a Piúma e está
revolucionando o mercado de tintas, com
preços super baixos a
concorrência está enlouquecendo. Também
não é pra menos, são
seis lojas, uma em
Mimoso do Sul, uma
em Alegre, uma em
Marataízes, duas em
Cachoeiro e agora na
Cidade das Conchas.
O lema da Casa das
Tintas é preço, qualidade, variedade e satisfação do cliente.
Os sócios empresários Paulo Afonso
Lam on Fernandes
e Welington Gama
Nazário da Fonseca
r e s o l ve r a m t r a z e r

Os empresários
Paulo Afonso
Welington Gama
resolveram trazer
para Piúma a
Casa das Tintas

para Piúma uma loja
ampla e bem localizada, bem em frente a Igreja Católica
Sagrada Família, no
Centro. “Com intuito
de atender Piúma e
as regiões vizinhas,

como Anchieta, Itaoca,
Itaipava e também
Iconha resolvemos
trazer uma filial para
cá. Na verdade, Piúma
acaba se tornando um
polo do comércio dessa
região, fizemos uma

avaliação, uma análise
e acabamos optando
por esta cidade, sabemos que há vários
empreendimentos na
região. Resolvemos
abrir nossa sexta loja
aqui por Piúma ser

um polo comercial
na região, tínhamos
muitas solicitações
de clientes nossos
que têm casas de
veraneio e acabavam
tendo dificuldade e
os serviços no qual
n ó s o fe r e c e m o s ” ,
disse.
Paulo destacou que
embora o ramo seja
tintas, a loja vende muito mais. “Vendemos
atendimento e satisfação para o cliente.
Precisamos atender o
cliente com mais zelo,
com uma atenção
especial e para isso
temos as melhores
marcas, entre elas a
Coral e Suvinil. O preço
a gente garante sempre o menor no nosso
negócio. Não adianta
você ter preço e não ter
um atendimento, uma

qualidade na entrega.
A hora que o cliente
quiser pintar a casa
dele pode procurar a
Casa das Tintas que
a gente oferece todos
esses atributos e a
vantagem dele comprar em uma loja especializada. Ele acaba
saindo mais satisfeito
e mais bem atendido,
todas as variedades e
opções, tudo que tem
de melhor, de novo,
de lançamento dentro
do mercado de tintas
ele chega em primeira mão na Casa das
Tintas. Nosso propósito em Piúma é gerar
emprego, renda para
o munícipio e ser uma
opção ao cliente para
que ele não precisa
sair para buscar fora”,
ressaltou o empresário Paulo.

Alunos bons de palavras em Anchieta
A Prefeitura de Anchieta, por
meio da Vigilância em Saúde do
Trabalhador e da Secretaria de
Educação, realizou na semana
passada a premiação da 5ª edição
do Concurso Cultural Segurança
nas Palavras. Três alunos da escola
municipal Manoel de Paula Serrão,
localizada em Iriri, foram os vencedores.
O objetivo da concorrência pública foi sensibilizar os alunos do 9º
ano do ensino fundamental da rede
municipal sobre as questões que
envolvem segurança e saúde no trabalho. Os estudantes participantes
enviaram frases com a temática. As
três melhores, avaliadas por uma
comissão, foram as vencedoras.

Assessoria de Comunicação

1ª Colocada KETLEY LOPES FALCO –
“A segurança no trabalho é um bem para todos,
um funcionário saudável é produto de uma
empresa responsável.”
(EMEF Manoel de Paula Serrão – Profª Marta
Freire Moreira)

Os alunos
foram
premiados
alunos
vencedores
do Concurso
Cultural
Segurança nas
Palavras

2ª Colocada - ANA LARA MIRANDA BASSUL
“Empregado e empregador têm que ter
consciência que trabalhar sem segurança é
prejudicial a ambos.”
(EMEF Manoel de Paula Serrão – Profª Marta
Freire Moreira)
3ª Colocada - ANA CLÁUDIA DE SOUZA SANTOS
“Segurança não é uma escolha e sim uma
obrigação na vida dos funcionários e da empresa.
Por isso, ambos precisam estar conscientes.”
(EMEF Manoel de Paula Serrão – Profª Marta
Freire Moreira)
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CÂMERAS FLAGRAM MOTOBOY ultrapassando
As imagens mostram claramente o momento da colisão, e quando a moto ultrapassa outra
motocicleta e bate no veículo que estava na mão dele.

SERVIDOR PÚBLICO
PRESO EM PIÚMA
ACUSADO DE PEDOFILIA

Da Redação

As câmeras de videomonitoramento
instaladas em uma
residência, na Avenida
Beira Mar em Piúma,
a poucos metros do
local onde ocorreu o
acidente com o motoboy Yuri Meneguelle
C o r a d i , 24 a n o s ,
residente no bairro
Itaputanga, no dia 04
de novembro ﬂagraram
o exato momento da
colisão entre a moto
e o Ônix, placa PPS0058 de Vila Velha/
ES conduzido pelo
mecânico Fredson do
Nascimento Trevisani,
39 anos, residente em
Viana/ES.
O acidente acabou
matando o motoboy
qu e t r a b a l h ava d e
dia no Restaurante
Veleiros e a noite, na
lanchonete Di Verano,
na orla da praia.
De acordo com o
inquérito já concluído
e enviado ao Ministério
Público, Yuri ultrapassou uma motocicleta
e acabou invadindo
pista do lado contrário batendo na late-

Arquivo pessoal

Jucelino foi
preso no local
de trabalho, no
computador
dele centenas
de vídeos e fotos
de pornografia
infantil

O motoboy Yuri,
morreu após
colidir com o Ônix
após invadir a
contramão

ral do Ônix, que não
teve tempo de desviar,
perdendo o controle,
colidindo em uma placa de sinalização de
trânsito e parando em
uma varanda.
Destacou o delegado, David Santana,
responsável pelo inquérito que o teste do
bafômetro acusou que
o motorista do Ônix
estava embriagado,
entretanto, não foi o
causador do acidente.
Fredson foi autuado
por embriaguez ao volante, pagou ﬁança de
R$2.000.00 e foi liberado, está respondendo o processo em liberdade. Agora, segundo

o delegado Ministério
Público - MP assume
o caso, podendo oferecer denúncia ou não.
“Já havíamos relatado
e enviado para o MP, o
Ministério Público vai
entrar ou não com o
pedido de prisão, informei da morte do Yuri
e enviei para o órgão
ministerial para ele
decidir por lá, porque
o motorista do Ônix
estava bêbado, todo
errado, mas tem filmagem que um motoqueiro vai cortar outro
e invade a contramão,
ﬁcou muito bem claro
na ﬁlmagem. O motorista foi autuado só na
embriaguez, apesar

dele está embriagado,
ele não deu causa ao
acidente. São duas coisas diferentes: uma é
estar embriagado, conﬁgura crime por si só,
outra coisa é dar causa
a um crime embriagado, outra coisa é você
está embriagado e dar
causa a um acidente.
Apesar de Fredson e
estar embriagado ﬁcou
claro que o motoqueiro
invadiu a contramão,
estava com uma viseira escura, de noite, andando ‘voado’, é triste
o falecimento dele,
mas ficou claro que
o motorista não deu
causa ao acidente”,
ressaltou o delegado.

O atendente da
Secretaria de Saúde em
Piúma, Jucelino Marion,
mais conhecido como
Jucelino da Saúde foi
preso em ﬂagrante na
Unidade de Saúde do
bairro Céu Azul, sexta-feira, 23, acusado de
pedoﬁlia.
De acordo com o
delegado da Polícia
Civil de Piúma, David
Santana, a polícia chegou até Jucelino através
de denúncia, em seguida os policiais foram em
busca de informações
e localizaram no laptop
que estava no Posto de
Saúde onde ele atua
centenas de fotos e
vídeos de pornografia
infantil e cenas de sexo
explícito. O delegado

não teve dúvida de que
Jucelino realmente praticava o crime contra
crianças e adolescentes
e partiu para a captura.
Em seguida o criminoso
foi preso em ﬂagrante
com farto material envolvendo crianças de 4
anos de idade em diante, na delegacia ele confessou que pratica sexo
com crianças desde
que era também criança e pediu ao delegado
que o encaminhasse
para tratamento pois se
considera doente. Ele
autuado em flagrante
acusado de pedoﬁlia e
posse de pornografia
infantil, foi conduzido
ao Presidio de Xuri em
Vila Velha onde ﬁcará à
disposição da Justiça.
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Dez shows irão animar o 1º UBLUES BEER FEST
Anchieta sempre saindo na frente, diversificando os eventos, e neste fim de semana
Ublues Beer Fest
Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

Dez shows irão
animar os três dias
do 1º Ublues Beer
Fest, festival que
unirá música, cerveja artesanal e praia.
O evento acontecerá
em Ubu, no litoral de
Anchita neste final
de semana (30/11 e
01, 02/12). Bandas
de MPB, rock e principalmente blues e
jazz, irão contagiar
o público durante as
tardes e noites do
festival.
O evento irá acontecer de frente para
a praia, na avenida
Beira Mar. De acordo com os organizadores, será montada

Clube Big Beatles
estará domingo
fazendo o show
em Ubu

uma estrutura coberta, com estandes
e um espaço gastronômico, que irá comercializar petiscos
e comidas típicas,
além de Beer Trucks,
que irão oferecer o
que há de melhor na
produção de cerveja

artesanal. Estarão
presentes marcas
de cervejas artesanais do município e
do Estado. A entrada
durante todos os
dias é gratuita.
Conforme o secretário de Turismo,
E d s o n Va n d o d e

Souza, objetivo
do festival é gerar
renda aos empreendedores locais,
divulgar os atrativos
turísticos da região.
“Nossa intenção e
promover o município e seus atrativos,
trazendo mais turis-

tas para Anchieta,
dessa forma, movimentando a economia local.
Aber tura oficial
marcada para sexta, dia 30, de 21h
às 23h00 quem
comanda é o maestro Mauro muito

Jazz, Soul e Blues e
23h às 01h - David
Babim - Tributo a
Cazuza. Sábado
de 14h00 às 17h
Tropical Crowd - Surf
Music e Classic
Ro c k . D e 17 h à s
20h, Banda Viva Las
Vegas e de 20h às
23h é a vez do Jazz
com Wender Dalto
e para finalizar a
noite, 23h às 01h
Banda Urublues.
Domingo, de 12h
à s 1 4 h Tr o p i c a l
Crowd - Surf Music e
Classic Rock de 14h
às 16h - Maestro
Mauro - Jazz, Soul
e Blues, de 16h às
18h - Banda Big
Beatles e fechando
a festa, 18h às 20h
- Banda Like a Boss
– Blues, bora lá!
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Violência contra mulher é DEBATE NA APAE
Secretaria de Assistência social de Piúma faz evento para debater políticas de
enfrentamento a violência contra a mulher
da Redação

A Prefeitura e Piúma
por meio da Secretaria
de Assistência Social,
entendendo a importância de se falar sobre violência contra a
mulher, promoveu uma
ação conjunta com a
Faculdade Pitágoras,
no último dia 20, no
auditório da APAE, onde
estiveram presentes
alunos e professores do
curso de Psicologia e interessados no assunto.
De acordo com o
Secretário de Assistência
Social, Janderson Motta,
é preciso investir na
criação de medidas educativas para a população. “Nós entendemos
que precisamos investir
na criação de medidas
educativas para a população piumense, a
ﬁm de que a violência
contra a mulher seja

O evento debateu
políticas de
enfrentamento a
violência contra a
mulher

algo extirpado de nossa
sociedade”, pontuou.
Apesar de saber
que no dia do evento,
o assunto central na
cidade ainda era Orla/
Empréstimo o evento
foi muito significativo,
segundo Janderson.
Em relação a par-

ceria com a Faculdade
Pitágoras através do
Curso de Psicologia, o
secretário defende que
traz uma importante
possibilidade de portas
abertas. “Muitos alunos do Curso, ﬁcaram
contentes em saber o
trabalho que fazemos

aqui através do CREAS
em auxílio as mulheres
vítimas de violência”.
O professor Bruno
Campos do Curso de
Psicologia ministrou palestra, oportunamente
fez um paralelo do histórico da violência contra
a mulher no Brasil. Os

índices e motivações
mais comuns para que
ocorra essas violências
e o histórico de como
estão sendo criadas e
aperfeiçoadas as políticas públicas para o
enfrentamento.
Na ocasião, foram
distribuídos objetos

artesanais produzidos
pelas mulheres que
participam das oficinas. Vale destacar que o
Serviço de Convivência
e Fortalecimento de
Vínculos busca exatamente trabalhar com
mulheres vítimas de
violência.
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CARINA CORADELLO agora é clínica médica
Piúma ganha uma clínica com diversos profissionais

Da Redação

Carina Coradello
Feres e Associados é
a mais completa nova
Clínica que inaugurou
em Piúma. Um único
lugar, bem no centro
da cidade com vários
proﬁssionais da medicina e estética e com
extremo bom gosto.
O empreendimento

é da jovem nutricionista Carina Coradello que
resolveu expandir o
espaço agora no mesmo endereço: nutricionista, fisioterapeuta,
biomédica, psicólogas,
podóloga, massoterapeuta, endócrino, esteticista... “Entre outras
áreas que ainda vamos
confirmar. Todos profissionais altamente
capacitados para atendimento de qualidade”.

A inauguração foi
marcada em grande
estilo com a presença
de vários proﬁssionais,
amigos, parentes e empresários. O buffet ﬁcou por conta do Spaço
1, bem como a decoração do ambiente.
A proposta, segundo Carina é reunir diversos profissionais
da área da saúde
para melhor atender o
município de Piúma e

região. “A ideia surgiu
para facilitar as pessoas em deslocamento,
onde em apenas um
lugar aglomera várias
proﬁssionais”.
A clínica funciona
de segunda a sexta
das 8:00 as 18:00 e
sábado das 8:00 as
12:00h. Temos horários especiais para
consultas marcadas. “Nosso telefone
fica disponível para

agendamentos pelo
WhatsApp também,
o número de contato
é (28) 999539996.
No momento não temos convênio com
plano de saúde, para
facilitar aceitamos
car tão de crédito.
Visamos uma qualidade de vida para o
cliente, melhorando
a sua saúde física
e mental. Estamos
com uma diversidade

de pacotes para o
verão com preços especiais. Aglomerando
a Nutrição e tratamentos estéticos para
resultados ainda mais
rápidos. Sabe aquela
gordurinha que te incomoda
há tempo? Vem
para a Clínica Carina
Coradello Feres e
Associados que garantimos resultados”, convidou a nutricionista.
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