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OBRA DO CONTORNO
de Iconha inaugurada
O

governador Renato Casagrande
participou, na manhã desta quinta-feira (28), da solenidade de inauguração do Contorno de Iconha, na BR-101,
na região sul do Estado. O evento teve a presença do ministro de Infraestrutura, Tarcísio
Freitas. A entrega da obra antes do Carnaval
foi um pedido do governador à concessionária que administra a via. De acordo com a
ECO 101, foram investidos R$ 80 milhões na
obra que irá melhorar o tráfego na região.
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» OPINIÃO

Em tempos de tanta
violência doméstica,
tanta intolerância nas
redes sociais, tanto
abuso sexual e falta de
respeito com as mulheres, sem falar nos
crimes mais absurdos,
como espancamentos
e feminicídios, que
tem se tornado mais
frequentes, é preciso
urgentemente discutir
e tomar atitudes mais
drásticas com eles. Os
homens que se predispõem a ofender, abusar, magoar ou mesmo
ferir a mulher. Já deu,

Na primeira eleição de Drº Luciano
de Paiva, quando ainda era précandidato e falava com certa timidez,
na sala de minha casa, disse a ele.
Eu te apoio, mas se fizer merda,
eu te regaço. Agora Lulu, segunda
instância é foda, tão pedindo nove
anos de cana, perda do mandado
e ilegibilidade por oito anos. Cabô
pro cê, meu querido///Por falar em
inegibilidade, em Kennedy quem se
deu mal também foi Reginaldo Quinta
que ainda sonha em voltar a prefeitura
depois de tanta lambança. Não pode
esquecer, Reginaldinho, que ainda
responde por acusações originadas
pela operação Lee Oswald, que em
2012 te levou ao xilindró, acusado de
desviar R$ 50 milhões, e o município,
a ser gerido por interventor, eu
não esqueci isto tá///Reginaldinho,
na decisão judicial, o senhor foi
enquadrado no artigo 11 da Lei de
Improbidade Administrativa que
trata de atentados contra princípios
da administração pública, como
violações aos deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições/// Gente, que babado,
João Bechara e Joceir tiveram pedido
de prisão solicitado na vara criminal
em Marataízes. Se for preso Bechara,
segundo a acusação pode pegar
até 20 anos de cadeia. Ta doido, é
muita coisa que rola nesta Câmara
de Itapemirim./// Em Piúma tem
CPI para investigar o Consórcio de

agora, não é não!
Mais que na hora
de dar um basta neste
horror que se tornou o
abuso sexual contra a
mulher. E, já que estamos para começar os
dias da folia, não vale
tudo como pensam alguns engraçadinhos,
que acham que podem
sair passando a mão e
chamando de gostosa
a mulher por ela ser
bonita.
Ganha força neste
carnaval no Brasil ‘Não
é não!’: Campanha contra assédio vai espalhar

Não e Não
tatuagens temporárias
durante os dias de folia.
A ideia surgiu em
2017 quando Bárbara
Menchise, Aisha Jacob,
Julia Parucker e Nandi
Barbosa desenvolveram uma campanha
contra o assédio que
se espalhou pelo carnaval de rua do Rio de
Janeiro e fez sucesso
entre as mulheres. Elas
propuseram colar uma
tatuagem temporária
nas moças que fossem
curtir a folia com uma
frase direta: “Não é
não!“. O projeto surgiu

Saúde, há boatos de que vão pedir
o afastamento do prefeito Ricardo
Costa, acho que isto é oba oba de
quem nem sabe para onde o vento
sopra/// Samuel Zuqui, antenado
como sempre não perde uma visita do
governador no Sul do Estado. Sempre
cumprimentando, estreitando laços,
será que ele conta com o apoio
de Casão para tentar a eleição.
Mundo doido esse, na última eleição
tava no PMDB com Hartung, agora
perto do PSB, mas ele já foi prefeito
do 40, tudo em casa/// E a loura
que foi em cana depois de tentar
supostamente chantagear Manato.
Dizem os fofoqueiros que ele papou
papou e depois usou de sua inﬂuência
política para mostrar quem manda.
O mais irônico dos jornalistas chega
usar uma metáfora dizendo que é
igual a tamanho família, dá pra 8,
não só para o chefe da Casa Civil, mas
o motorista, o marido, o assessor e...
Eita que gosta da coisa///Sacanagem
nomear um ajudante de pedreiro
sem concluir o Ensino Médio para ser
diretor do Hospital, se for verdade, eu
vou dizer, Ricardo Costa você é mais
doido do que eu podia imaginar///
Que doideira, o suposto pistoleiro
teria avisado ao futuro morto quem
o mandara matar. Na verdade, três
mulheres super poderosas de Piúma
teriam encomendando a morte do
todo poderoso chefão. Na contratação
do matador por 120 mil, ele com
medo de fazer o serviço chamou um
amigo mais corajosos que era amigo
da vítima. Tudo vazou, o chefão não
foi assassinado, as mulheres não
pagaram e o pistoleiro sumiu. Será
verdade, ou coisas da imaginação de
Forrest Gump piumense?

SOBE E DESCE
A P r e fe i t u r a d e
Vargem Alta cancelou
o carnaval para investir
a verba na saúde e na
educação. Se esta moda
pega acabam de vez
com a farra dos shows.
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A situação das
Escolas dos municípios
e do Estado sem ar condicionado, muitas sem
ventiladores suﬁcientes.
Em Kennedy alunos desmaiam.

quando as amigas conversavam sobre uma
triste e corriqueira realidade dos festejos
brasileiros. Uma garota
foi agarrada, tentou se
desvencilhar e disse:
“Não! Eu falei não, você
não entende? Não é
não!”.
Foi a gota d’água e,
ao mesmo tempo, o
ponto de partida para
a campanha. O grupo
de amigas reuniu 40
mulheres em um grupo
de WhatsApp e arrecadou cerca de 3 mil reais
para bancar as 4 mil

tatuagens.
Elas se espalharam
por todos os cantos.
Nos blocos oﬁciais, nos
escondidos, no sambódromo, na praia…
e agora, vão ganhar o
Brasil.
Neste carnaval a dica
é. Aproveite com moderação, sem bad trip.
Tome cuidado com os
excessos e para os homens, se uma mulher,
ou qualquer pessoa,
disser NÃO, sai de ﬁninho, porque não é não!
Fonte/ www.hypeness

Se você tiver algum ﬂagrante envie-nos
espiritosantonoticias@gmail.com

O Projeto Amarte idealizado pela dona de casa Márcia
Macedo Costa dos Santos, em Piúma vem dando aula
de amor a pessoas mais que especiais, na Apae já
estão em clima de carnaval

A Vice-prefeita de Piúma, dona Marta Scherrer com
Jacqueline Moraes, vice-governadora, conversa de
pé de ouvido, no evento de Assinatura de Ordem de
Serviço para a construção da Creche Tom e Jerry e Iriri
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CPI instaurada para
INVESTIGAR CONSÓRCIO

Por unanimidade, Câmara de Piúma aprovou e instaurou abertura de CPI para investigar
denúncias contra o Consórcio CIM Expandida Sul
Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

A Câmara Municipal
de Piúma em sessão
Ordinária, na noite do
último dia13, aprovou
um requerimento que
solicitou instauração
de uma Comissão
Especial Parlamentar
de Inquérito (CPI) para
investigar denúncias
contra o Consórcio
Intermunicipal CIM
Expandida Sul concernente a ausência de
transparência de seus
atos e atividades. Os
10 vereadores foram
favoráveis a abertura
da CPI.
Assinaram o requerimento os vereadores, Bernadete
Calenzani, Geovani
Bidin, Eliezer Dias,
Joel Rosa que querem explicações de
(site especifico para
divulgação dos atos

Os vereadores
de Piúma
aprovaram por
unanimidade a
abertura da CPI

na internet) repasse
de recursos públicos
sem autorização legal, (i) legalidade a
contração de serviços
proﬁssionais (i) legalidade nos gastos de
recursos públicos recebidos do município
de Piúma, mediante
celebração de convênio e correspondên-

cia com os serviços
prestados;. Saldos/
créditos oriundos dos
convênios celebrados
com o município de
Piúma não devolvidos
aos cofres municipais
e atividades aﬁns.
De acordo com o
requerimento assinado pelos vereadores
que pedem a CPI, a

Comissão desenvolverá suas atividades
pelo prazo de 120
dias, podendo ser
prorrogado uma vez,
a critério do plenário
em até 60 dias.
D e a c o rd o c o m
o presidente da
Comissão, vereador
Gustavo Meireles, a
CPI está em fase de

busca de documentos
e informações a respeito das denúncias,
para então serem
analisados. “Estamos
fazendo ofícios para
que nos sejam fornecidos o máximo de
documentos possíveis
para então poder começar o relatório, o
próximo passo após
documentos analisados é convidar e/
ou convocar algumas
pessoas para serem
ouvidas e interrogadas a respeito da
denúncia”, explicou
Meireles.
Para o presidente
da CPI, pelas suspeitas e diligências do
Ministério Público MP e Policia Civil – PC
se faz necessária a
abertura desta CPI.
“Queremos em conjunto colaborar e esclarecer todo possível
deste assunto”.
O presidente

da Câmara, Jorge
Miranda falou por telefone ao jornal que a
oposição ao prefeito
na Casa se surpreendeu com a aprovação unanime pela
aprovação do requerimento e abertura da
Comissão. Em tempo
foi enfático, disse que
é preciso investigar
mesmo e ver se as
denúncias procedem
e se houver culpados
que estes sejam punidos pelos seus erros.
Vale frisar que, o
assunto veio à tona
no dia 08 de fevereiro
após uma operação da
Polícia Civil – PC que
acabou por conduzir a
delegacia a ex-diretora
executiva do Consórcio
e uma servidora pública municipal apontada pela denúncia
como proprietária de
uma empresa que
presta serviços ao CIM
Expandida Sul.

Médico explica as
60 HORAS DE PLANTÃO

A Repor tagem
procurou o médico
César Mathias para
que ele esclarecesse
a acusação do vereador Eliezer Dias, em
relação aos plantões
realizados no Hospital
Nossa Senhora da
Conceição em Piúma.
“Esclarecemos à toda

sociedade, que recentemente foi veiculada
denúncia sobre minha
pessoa, na qual fui acusado de ter realizado
60 plantões em um
único mês, no Hospital
Municipal de Piúma,
como se fossem plantões de 12 horas cada.
Entretanto, não foi

esclarecido que se
tratava de 60 plantões de 1/hora (sessenta minutos cada),
para remuneração
de Responsabilidade
Técnica do referido
hospital, exigência do
Conselho de Medicina,
para que haja um médico de sobreaviso

(prontidão) 24horas /
dia inclusive as noites
e ﬁns de semana”.
O Laboratório drº
Anibal Mathias também
enviou nota a redação,
uma vez que, na edição
online do jornal o nome
dele também fora citado na Reportagem e
o vereador também o

acusa de ter sido favorecido por ser irmão da
secretária de Saúde.
“O Laboratório Drº
Anibal Mathias, presta
serviços laboratoriais
há 11 anos para PMP.
Atualmente a PMP divide por partes iguais
as cotas de exames
laboratoriais”.

Não quiseram se
pronunciar
A servidora pública
Zilmara do Nascimento
Calheiros e a ex-diretora
do Consórcio, Olimpia
Belônia também foram
procuradas pela reportagem, mas preferiram
não se pronunciar sobre assunto.
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OBRA DO CONTORNO
de Iconha inaugurada
Ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, o governador Renato Casagrande e a vice,
Jacqueline Moraes inauguraram oficialmente a Obra da Rodovia do Contorno em Iconha
Luciana Maximo

Fonte/ SECOM

O governador Renato
Casagrande participou,
na manhã desta quinta-feira (28), da solenidade de inauguração do
Contorno de Iconha, na
BR-101, na região sul do
Estado. O evento teve a
presença do ministro de
Infraestrutura, Tarcísio
Freitas. A entrega da
obra antes do Carnaval
foi um pedido do governador à concessionária
que administra a via. De
acordo com a ECO 101,
foram investidos R$ 80
milhões na obra que irá
melhorar o tráfego na
região.
Para o governador,
a obra marca um novo
período no Espírito
Santo de investimentos em infraestrutura.
Casagrande comemorou ainda o início da renovação da base logística do Estado, que data
da década de 1960. Ele
aproveitou a vinda do
ministro para agradecer
a atenção dada pelo
novo Governo Federal
à bancada capixaba no
Congresso Nacional e
também ao Governo do
Estado.
“Sempre que nós
vamos à Brasília, o ministro está inteiramente
à disposição”, comemorou o governador,
reforçando que todas
as agendas na Capital
Federal em busca de
investimentos e obras
terá a participação dos
deputados e senadores
capixabas. Sobre o novo
Contorno de Iconha,
Casagrande afirmou

que a obra vai devolver
o município aos seus
moradores e turistas. “A
BR-101 tomou Iconha
dos moradores e nós
estamos devolvendo”,
completou.
O ministro Tarcísio
Freitas, que veio ao
Estado a pedido do governador, destacou a
parceria com o governo
capixaba e o papel da

bancada na conclusão
do Contorno de Iconha.
“Essa obra saiu por causa da comissão externa
da bancada federal que
brigou por essa obra”,
reforçou. Ele também
citou que o novo trecho rodoviário é muito
importante aos moradores locais, que viram
a cidade ser “invadida”
pela BR-101. “Agora

estamos aproximando
Vitória da região sul do
Espírito Santo”, discursou.
Participaram da solenidade, a vice-governadora Jacqueline Moraes;
o secretário de Estado do
Saneamento, Habitação
e Desenvolvimento
Urbano, Marcus Vicente;
o secretário-chefe da
Casa Militar, coronel

Aguiar; e o prefeito de
Iconha, João Paganini.
Entre as autoridades
federais, estiverem presentes o diretor-geral do
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes (Dnit),
general Antônio Leite
dos Santos Filho; e o
superintendente do
DNIT no Espírito Santo,
Romeu Scheibe Neto.
A bancada capixaba foi
representada pelos deputados federais Josias
Da Vitória, que é o coordenador; Evair de Melo
e Ted Conti. Deputados
estaduais e outros prefeitos da região também
prestigiaram o evento.
O Prefeito ﬁnalizou
o seu discurso com
um pedido ao Ministro
Tarcísio: “Essa Obra não
vai ser só importante
para nosso Iconha, mas
para o Brasil que passa
aqui. Continue a investir
em obras em nosso
Brasil, duplicar nossas
estradas. Os caminhoneiros vão agradecer,

e povo todo também”,
arrematou.
Obras
O C o n to r n o d e
Iconha tem uma extensão total de 7,84
quilômetros, considerando os encaixes com
as interseções. As pistas
têm duas faixas em
cada sentido, separadas por um canteiro
central. A entrada para o
novo trecho da BR-101/
ES é no Km 373,5 e
a saída no Km 380,2,
onde o traçado da nova
via se encontra com a
pista existente. Foram
construídas duas pontes sobre o Rio Iconha,
uma para cada sentido
da rodovia, cada uma
delas com duas faixas
de tráfego, um acostamento e uma faixa de
segurança. Também
foram construídos quatro viadutos – dois na
interseção norte e outros dois na interseção
sul – que interceptam a
atual BR.
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UNIDADES DE SAÚDE
da Vila e Interior reformadas

Itapemirim valoriza a saúde do cidadão quando cuida das unidades, prefeitura reforma na
sede e no interior
Assessoria de Imprensa

da Redação

A saúde é o bem
maior que uma pessoa
possui. É sempre bom
lembrar a importância
dos cuidados necessários para uma maior
qualidade de vida, física e mental. Assim
como o cidadão é responsável por buscar
atendimento médico
de rotina, não apenas
em eventualidades, o
município tem como
função oferecer um
acesso digno e direto
aos serviços de saúde.
Em Itapemirim, a
Secretaria Municipal

A Unidade de
Saúde de Graúna
está sendo
reformada em
Itapemirim

de Saúde está reformando quatro Postos
de Atendimento: ESF

(Estratégia da Saúde
da Família) de Retiro
e Graúna, Unidade

Básica de Saúde
do Frade e o Centro
de Especialidades

Médicas Mãe Bilu
Segundo
o
Secretário Júlio César
Carneiro, “assim como
as pessoas, um governo precisa ter alma! A
gestão de Dr. Thiago
tem priorizado o cuidado com as pessoas da
terra. Isso muito nos
enche de motivação e
orgulho”. Julinho, como
é conhecido, afirma
ainda que “não basta ter equipamento,
tem que ter amor no
atendimento com o
equipamento! A saúde
não é algo que se pega
em uma prateleira de
reposição, é preciso
ter responsabilidade
e zelo nas atividades

proﬁssionais”.
Entre as mudanças
estão a ampliação do
espaço físico de atendimento, acessibilidade
nas estruturas, manutenção, reposição e reparo de itens em falta
ou desgastados pelo
tempo e uso. Desta
forma, a SEMUS busca
melhorar as condições
de atendimento à população e de trabalho
aos servidores.
A conclusão dos
trabalhos é esperada
ainda neste primeiro
semestre. Feito isto,
novas reformas, que já
estão sendo planejadas,
serão iniciadas na área
da saúde municipal.

Secretaria de Saúde adquire

NOVOS EQUIPAMENTOS PARA RESGATE
Com objetivo de oferecer mais segurança,
conforto e agilidade no
atendimento, o setor
de resgate do município de Itapemirim receberá mais um grande
investimento em equipamentos e materiais
para as ambulâncias.
Ao todo, o investimento chega a R$ 60 mil
reais.
Entre os materiais
adquiridos estão novos
colares cervicais, para
atender, desde menores (recém-nascidos)
até os adultos, além
de outros equipamentos necessários para
o pronto atendimento

Assessoria de comunicação

Itapemirim
recebe novos
equipamentos
e veículos para
melhor servir a
população

como: desfibrilador,
máscaras de oxigênio

para adultos e crianças, oxímetros, coletes

imobilizadores, kits desastre e triagem para

multivítimas.
O município, hoje,
possui duas unidades
de resgate que são
responsáveis por uma
média de 180 atendimentos por mês, sendo estes de urgência e
emergência domiciliar
ou, acidentes automobilísticos, quedas,
afogamentos e transferências.
“Considerando
que o atendimento às
urgências tem como
foco a atenção pré-hospitalar móvel, os
primeiros socorros,
entende-se a importância do investimento
neste serviço essen-

cial de saúde para o
transporte adequado e
encaminhamento dos
pacientes a um serviço
do Sistema Único de
Saúde (SUS)”, destaca
o secretário Municipal
de Saúde, Júlio Cesar
Carneiro.
P a r a a p rox i m a r
este serviço de resposta imediata da
população, o resgate municipal em
Itapemirim é setorizado. A população do
litoral, pode acionar o
número 99948 9602,
enquanto na Vila e
demais localidades o
telefone de contato é
o 999 827351.
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Novas instalações
e muito mais serviços
A

jovem cirurgiã den�sta, Michelle Jerônimo
Braga é natural de Brasília-DF mas reside
em Piúma há 25 ano, cidade escolhida
para colocar a vocação e a proﬁssão a serviço da
população.
Formada 2006, pela Faculdade de Odontologia
de Campos Michelle atua há 13 anos como cirurgiã
den�sta e em breve estará inaugurando um novo
espaço, onde estará ampliando os trabalhos.
A nova instalação foi projetada nos mínimos
detalhes para trazer mais conforto e modernidade, tudo pensando no bem-estar dos pacientes. “Vivemos hoje a era da “ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA”, os den�stas possuem uma importância muito grande, não apenas no tratamento de
doenças relacionadas a boca, mas na saúde como
um todo, muitas doenças e problemas sérios de
saúde são evitados com uma boa condição bucal,
para isso precisamos nos especializar, assim aprofundamos nossos conhecimentos para realizarmos
um bom diagnos�co e um tratamento adequado a
cada necessidade”, ressaltou.

Em entrevista ao
Jornal Michelle assegurou que por mais que se
dedique a profissão, é
preciso se atualizar sempre, está antenado com
o universo tecnológico
e teórico. Especializada
em Endondontia
(Canal), Implantodontia
e Prótese e capacitação em Harmonização
Orofacial que foi recentemente a mais nova
conquista da odontologia, onde se trabalha
estética do sorriso junto
a estética facial, com
preenchimentos e botox,
recuperando a autoestima do paciente.
A cirurgiã dentista
frisou que procura trazer para o interior os

recursos que encontram
na Capital, para que os
pacientes tenham ao seu
alcance todo o tratamento
que necessitam. “Sigo a
cada dia me capacitando
para proporcionar o melhor aos pacientes, pois
não trato apenas de “boca”
e “dentes”, e sim de um ser
humano”.
Hoje tenho uma equipe capacitada, que assim
como eu, procura atender
de acordo com a necessidade de cada paciente.
Uma equipe completa estará atuando
em parceria com a drª
Michelle Jerônimo nas
novas instalações que
inaugura em breve, no
centro de Piúma. Drº
Alexandre Cunha Barreto

Cirurgião-dentista/
Ortodontista; Drª Tatiane Ribeiro Farias Cirurgiã-dentista, Drª
GabrielaAntônio Mulinari e C i r u rg i ã - d e n t i s t a /
Capacitação em Cirurgia
Oral Menor e para completar o time de excelência, para um atendimento
personalizado a auxiliar
de saúde bucal e secretária: Erica Teles e
Marisa Oliveira.

Curiosidade
Cirurgião significa:
“fazer com as mãos”, ao
contrário que todos pensam que, cirurgião vem
de cirurgia. “Esse signiﬁcado resume bem o que é
ser um cirurgião-dentista,
cuidar e fazer com as nossas mãos o melhor para
aqueles que conﬁam em
nosso trabalho, que nos
procuram muitas vezes
para se reintegrarem na
sociedade, nós dentistas, produzimos sorrisos,
mudando vidas, porque
através de um belo sorriso,
muitas pessoas conquistam oportunidades de trabalho, relações amorosas
e amigáveis. O sorriso é
o nosso cartão de visita”.
Para aqueles que tem
medo de ir ao dentista,
a cirurgiã aconselha:
“Recomendamos que
seja feita uma visita ao
dentista de 6 em 6 meses.
Com essa frequência nós
proﬁssionais somos capazes de detectar qualquer

alteração
na cavidade bucal de
forma inicial
ou evitarmos o
avanço de qualquer patologia já
instalada. A melhor maneira é a
prevenção através
de procedimentos
proﬁlático”.
Novo endereço:
Rua Elizeu Xavier
Nunes, 914, Centro,
Piúma-ES, tel: 28 3520
2724/ 99884-4225.
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ATELIÊ SORRISO odontopediatria especializada
O Ateliê Sorriso é referência em atendimento odontológico para crianças em Marataízes
Arquivo

Por Luciana Maximo

Quando nosso filho
está doente, levamos ele
a um pediatra, médico especialista, correto? Por que
quando nosso ﬁlho precisa
tratar o dente não levamos
a um odontopediatra?
A odontopediatria
é uma área dentro da
odontologia dedicada aos
cuidados da saúde bucal
de bebês, crianças e, até,
adolescentes. O principal
foco dessa especialidade
é promover a consciência
sobre a importância de
criar hábitos saudáveis da
criança, para que sejam
mantidos ao longo da vida.
Ao iniciar cedo uma
rotina de visitas ao odontopediatra, pais e ﬁlhos criam
um vínculo de conﬁança
com o proﬁssional. Assim,
você pode evitar desgastes
com o tratamento corretivo
de problemas já existentes. Isso é fundamental
para que essa dinâmica
comece livre de traumas
para os pequenos.
Já para os pais, a odontopediatria serve como um
cuidado especializado em
seu maior tesouro: o ﬁlho,
em as fases da infância.
Isso ocorre antes mesmo
do nascimento do primeiro
dentinho. Por se tratar
de um momento repleto
de novas experiências,
muitas dúvidas surgem.
A principal delas é saber
qual o momento certo de
marcar a primeira visita ao
odontopediatra.
Indo além da primeira
infância, o profissional
de odontologia pediátrica
pode, e, deve acompanhar
o jovem em seu desenvolvimento até os 12 anos,
continuando também ao
longo da adolescência até
os 18 anos.
E quando seu ﬁlho é
especial?
Especialista em aten-

Doutora Bianca
é uma excelente
profissional,
disse Derliete
Peçanha Marvila

SERVIÇO
Drª Danielle Rego
Miranda
Clínica geral - atendimento de adultos e
Especialista em atendimento de pacientes
Especiais
CRO- ES 8429

dimento infantil e adulto
à pacientes com necessidades especiais, Dra.
Bianca Machado Bahiense
(CRO-ES 5661) atua com
muito amor, respeito e
vocação nesta área. Uma
das poucas dentistas com
certiﬁcação da Associação
Brasileira de Odontologia
nesta área, Dra. Bianca se
destaca na região por seus
atendimentos personalizados a estes pacientes.
Só pode ser dom de
Deus mesmo, pois há casos em que os pais já estavam sem esperanças de
encontrar um proﬁssional
que conseguisse, dadas
limitações da condição,

atuar com o talento, respeito e atenção necessária. Tanto que é possível
realizar o atendimento na
modalidade Home Care:
que é quando o paciente
não tem condições de sair
de casa e a profissional
vai até o local em que
este mora para realizar os
primeiros atendimentos.
Além do atendimento
especializado em crianças,
o Ateliê do Sorriso conta
com um time completo de
especialistas nas demais
áreas da saúde bucal.
DEPOIMENTOS:
Meu nome é Derliete
Peçanha Marvila, sou mãe

da Maria Vitória Peçanha
Fraga, eu tinha muita diﬁculdade para levar a Maria
ao dentista, mas depois
que conheci o atendimento da doutora Bianca
Machado as minhas diﬁculdades acabaram. Ela é
uma excelente proﬁssional
na área pediatra. Maria
ama ser atendida por ela,
devido ao carinho e amor
com ela atende. Com
certeza a doutora Bianca
Machado está na proﬁssão
por amor, excelente ser humano e ótima proﬁssional.
Ela atende a Maria Vitória,
há mais de 7 anos
Meu nome é Daniela
sou mãe do paciente

Raphael Silva o primeiro
atendimento de Raphael
com a Doutora Bianca foi
aos 5 anos de idade. Pois
eu achava uma diﬁculdade
muito grande de levar ele
ao dentista por trauma
que já sofreu com outros
dentistas. E graças a ela
e dom que Deus deu ela
conseguiu convencer a
ele fazer o tratamento
dentário. E a partir desse
momento ele pegou a conﬁança do trabalho dela. E
já tentei levar ele a outro
dentista e não consigo pois
ele não abre ne a boca. Só
a Doutora Bianca que consegue fazer o que deve ser
preciso nos dentes dele.

Drª Fernanda
Carneiro
Especialista em
Periodontia e
Endodontia (“gengiva/
canal”)
CRO -ES
5730
Drª Luiza Arrabal
Ortodontista (“aparelhos”)
CRO -ES 5232
_______________
O Ateliê do Sorriso ﬁca
na Avenida Rubens
Rangel nº 79, na Praça
do Erivelto (Hautequestt
Filho) em frente ao
Banco Banestes em
Marataízes.
Telefone:
(28) 3532.7209
Emergências:
28 99900.0658
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ORLA DE PIÚMA poderá ganhar um
Esforço da sociedade organizada consegue resolver

Por Luciana Maximo

No último dia 25, no
Auditório do Instituto
Federal do Espírito
Santo, IFES de Piúma,
a Prefeitura de Piúma
realizou uma audiência
pública para apresentar
para a sociedade local
o projeto de construção
do muro de contenção
da erosão da orla.
A audi ência p ública é uma exigência
da legislação, principalmente do Plano
de Desenvolvimento
Municipal (PDM), que
exige da Administração
que obras como esta
sejam apresentadas e
aprovadas pela sociedade. Na Audiência realizada no IFES, destaca-se,
não houve provocação
do Poder Executivo no
sentido de ser votado o
projeto, sendo apenas
apresentado e ao ﬁnal,
encerrada a audiência,
sem votação se os presentes aprovavam ou
não a formatação apresentada.
O advogado Nelson
Morghetti, membro à
Associação de moradores do bairro Jardim
Maily e também um dos
componentes do grupo SOS Piúma, quando
questionado sobre o

evento, trouxe um resgate histórico sobre todo o
processo. “Antes de falar
da Audiência Pública, por
questão de justiça, deve
ser destacado que ﬁcará
registrado na boa história de Piúma que o resultado daquele momento
deve-se à sociedade organizada e da atitude por
ela tomada, destacando
a atuação da Associação
de Moradores do Bairro
Jardim Maily (AMOJAM),
na pessoa de seu presidente, Carlos Alberto
Delalori, que acreditou
na força da Associação
e iniciou uma caminhada
visando derrubar as barreiras a nível municipal e
estadual e também, de
forma paralela, o movimento que ﬁcou conhecido como S.O.S., iniciado
pela corretora de imóveis
Alessandra Zouain. Os
dois movimentos receberam importante adesão
da sociedade”, salientou
Nelson.
O grupo S.O.S Piúma,
por exemplo, fez muitas
manifestações públicas,
chamando a atenção da
grande mídia estadual,
resultando em um importante suporte para o
movimento iniciado pela
AMOJAM, aproximando
do problemas autoridades do Estado, como
o Deputado Estadual
Marcelo Santos, Paulo
Hartung, Manato, dentre

outros, resultando na
liberação dos recursos
necessários pelo atual Governador Renato
Casagrande para esta
primeira etapa da obra,
R$4.600 milhões de
reais.
O movimento S.O.S.
Piúma, com o apoio
de seus membros e
de empresários locais,
visando fazer uma discussão mais técnica
na audiência pública e
trazer alternativas mais
rápidas e com menor
custo para resolver o
problema, trouxeram de
Recife, Pernambuco, o
engenheiro Joel Ricarte,
proﬁssional que possui
tecnologia que possibilitaria uma obra de
contenção mais rápida, com melhor preço
e eficaz, uma vez que
a técnica a ser utilizada pela Prefeitura, pelo
que foi observado no
projeto e de acordo com
a opinião de técnicos,
terá uma durabilidade
pequena, resultando no
retorno da erosão com
problemas muito mais
sérios dos que hoje são
enfrentados.
A construção do
muro de contenção da
Prefeitura, no projeto
apresentado, precisará
de nove meses para ser
concluído, sendo que
para a obra, ainda será
necessário construir dois

Prefeitura realizou audiência
pública para apresentar a
sociedade local projeto de
construção do muro de contenção
da erosão da orla de Piúma

outros muros de contenção para liberar a área
onde será assentado
o muro, situação que
afetará diretamente o
município com a paralização da mobilidade
naquela área.
SOS Piúma em ação
Na reunião realizada pelo SOS Piúma, no
sábado 23, com o engenheiro pernambucano na casa de Nelson
Morghetti ﬁcou claro que
o projeto do engenheiro
possui uma formatação
diferente, onde o muro
é constituído de placas
auto-afundante, o que
possibilita, inclusive, se
houver nova erosão, que
ele (muro) seja completado, mantendo sua segurança e estabilidade.
“O projeto apresentado
pelo município é caro,
frágil, de tempo limitado
e utilizado em diversos
municípios capixabas,
a exemplo do muro de
contenção feito atrás da
prefeitura de Anchieta
que, de tempos em
tempo (3 a 4 anos) tem
que ser refeito devido a
erosão e consequente
queda. Na formatação
do Engenheiro Joel, ao
invés de uma base larga
de concreto, é utilizada
uma placa de concreto,
interligadas com encaixes macho e fêmea, que
possibilita, a partir do
momento que começa a
haver erosão, que estas

placas sejam reajustadas na área, afundando-as e complementando
com novas placas na
parte superior, ou seja,
independentemente de
haver erosão, essa formatação resolve deﬁnitivamente a questão da
erosão pela possibilidade de se complementar
a parte superior com
novas placas.”
Segundo Nelson, a
ideia do grupo S.O.S.
Piúma de trazer o
Engenheiro do Nordeste,
foi contribuir com o
Município no sentido de
baratear a obra e torna-la segura e rápida: “A
prefeitura informou na
audiência pública que o
tempo de realização da
obra será de 9 meses.
Com a engenharia do Sr.
Joel, as placas são confeccionadas em outro
local e no momento de
sua ﬁxação, basta uma
retroescavadeira, para
que, em trinta dias, todo
o serviço seja realizado,
pois bastará ser feito
uma vala para recepcionar as placas e tornar a
fechá-la, trazendo maior
conforto para a sociedade.
Engenheira
da Prefeitura
completamente
insegura
O que mais chamou
a atenção foi a insegurança da engenheira
da prefeitura Poliana

Cardoso Quintino que
apresentou o projeto
na audiência pública,
pois ao ser questionada
sobre a durabilidade
da obra, não conseguiu
responder de forma satisfatória, mas ficando
nítido que o serviço será
novamente um paliativo,
podendo trazer prejuízo
muito maior do que o
hoje enfrentado pela
sociedade piumense,
caso não seja feito o
engordamento da praia,
colocando em risco, inclusive, os prédios em
frente à área mais crítica. “Hoje a erosão está
acentuada no nível da
maré mais baixa. Com
o muro sendo afundado
cerca de dois metros
abaixo do nível da maré
baixa, quando começar
a erosão abaixo desse
nível, vindo a derrubar o
muro, teremos a exposição não de 1,5 metros
de areia até o nível do asfalto, como ocorre hoje,
mas, de pelo menos,
quatro a cinco metros de
altura abaixo do nível da
maré, o que resultaria,
segundo o engenheiro
Joel, na queda de grande
parte da pista, colocando em risco até mesmo
a estrutura dos prédios
fronteirissos”. explicou
o advogado.
Mesmo não sendo a
melhor técnica, o município e seus cidadãos não
podem deixar passar
essa oportunidade, mas,
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um muro móvel para conter a maré

ver parte do problema da erosão da praia em Piúma
ABAIXO AS FOTOS QUE DEMOSNTRAM AS TÉCNICAS...

MURO APRESENTADO PELO ENGENHEIRO JOEL COM PLACAS AUTO-AFUNDANTES

PROJETO DA PREFEITURA

MURO DE CONTEÇÃO FEITO COM PLACAS AUTO-AFUNDANTE PRONTO

MURO DE CONTENÇÃO EM FORMATO PARECIDO COM O PROJETO DA PREFEITURA DE PIÚMA
COM A EROSÃO CONSUMINDO A AREIA POR BAIXO, DESTRUINDO O PASSEIO ATRÁS DO MURO

ao contrário, continuar
lutando para que todo
o serviço seja realizado. “Se a sociedade
organizada, através da
AMOJAM e o movimento
S.O.S Piúma conseguiu
sensibilizar os poderes
Legislativo e Executivo
do Estado ao ponto
de, em conjunto com a
Prefeitura, conquistar
os recursos necessários
para fazer o muro de
contenção, então essa
união de forças (sociedade e Município) deve
continuar atuando no
sentido de conseguir
liberar os recursos necessários para fazer o
engordamento da orla,
pois só com esse engordamento, utilizando
técnica moderna, conseguiremos afastar os
riscos de uma tragédia”,
ressaltou Morguhetti.
Conversando com
o Carlos Alberto e também com os membros
do grupo S.O.S Piúma,
será iniciada nova fase
dos movimentos para
sensibilizar os Governos
do Estado e Federal para
que liberem os recursos
prometidos, de forma a
se evitar que daqui a três
a quatro anos possamos
ter uma tragédia ainda
maior.
Reunião com
secretário de Obras
O movimento S.O.S.
Piúma, a pedido da
Prefeitura, marcou reu-

nião com o Secretário
Municipal de Obras,
André Layber, para apresentar as técnicas mais
modernas de contenção
de avanço de marés,
utilizada na Bélgica e
aperfeiçoada para o
Brasil pelo engenheiro Joel, oportunidade
em que foi apresentado
não só as técnicas de
engordamento da praia
em uma engenharia definitiva, mas também
as placas que possibilitariam a construção
do muro de contenção
de forma mais rápida e
barata para o Município.
O Engenheiro Joel, apesar de ter patenteado a
técnica de construção
de muro auto-afundante,
sensibilizado pela situação caótica de Piúma,
colocou-se à disposição
da Prefeitura para ceder
sua técnica ao Município
para que outra empresa
realizem a obra.
Licitação
O prefeito Ricardo
Costa aﬁrmou que após
a audiência o próximo
passo é preparar o procedimento licitatório. “Tão
logo o governo repasse
o recurso, nós vamos
autorizar a publicação do
edital de licitação para
que a gente consiga terminar este processo de
contratação de empesa
o mais rápido possível”.
O ex-governador
Paulo Hartung deixou

disponível R$5 milhões,
mas o projeto, segundo
Ricardo todo foi orçado
em R$4.600 milhões. “É
Claro que com a licitação
o valor vai ﬁcar menor
ainda não será necessário, na visão nossa, ter
que repassar esse montante todo, pode ocorrer
de ser R$4.600 milhões,
mas como é comum
nas licitações algumas
empresas oferecerem
um desconto um pouco
maior e neste caso ainda
haverá uma economia
tanto para o município
como para o governo do
Estado”.
A expetativa é grande. “Neste momento a
obra do muro vai livrar
muitos comerciantes
de uma dor que tem no
coração em termo da
maré chegar até as suas
calçadas, seus prédios.
A gente acredita que
este muro vai causar
um alívio principalmente na conservação do
patrimônio que foi um
investimento de uma
vida toda”, frisou.
Carlos Alber to
Delaroli, presidente da Associação de
Moradores do bairro
Jardim Maily fez um desabafo na Audiência, ele
disse que não é hora
de oposição política. O
momento é muito importante. “É uma conquista
da sociedade, eu fui nomeado na época como
coordenador do grupo,

que extrapolou os limites
da própria associação de
moradores e abrangeu
todo o interesse da sociedade, é muita honra
pra mim poder participar
disso. Hoje fechando
com a Audiência Pública
e o povo aceitando essa
obra importante para a
economia do município,
para a vida das pessoas,
para aqueles que dependem da praia, dependem
do turismo, isto é só o

começo, novas conquistas com certeza vamos
estar empreendemos”,
salientou Delaroly.
IFES quer estudar
a maré
O Instituto Federal
do Espírito Santo - IFES
entrou em contato com
o advogado Nelson
Morghetti dizendo que
acharam por bem montar uma comissão para
aprofundar os estudos

em relação à técnica
do engenheiro pernambucano Joel trazido a
Piúma pelo SOS Piúma.
“O Diretor vai baixar
uma Portaria nomeando alguns engenheiros,
eu e Alessandra, além
do Joel, para fazer parte dessa comissão de
estudos. Isto significa o fruto do trabalho
do grupo S.O.S. e, por
conseguinte, mérito de
todos”.
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Vargem Alta CANCELA
O CARNAVAL
A Prefeitura de Varge Alta cancelou o carnaval 2019 para
investir na educação e saúde
PMVA

da Redação

O município de
Vargem Alta sempre foi
endereço certo de várias
tribos no carnaval, dos
roqueiros que amam
o palco do Paraíba no
meio da rua, ao público LGBTQ que decora
uma rua inteira onde
costuma se hospedar,
todos amam o clima
ameno da montanha
somado as cachoeiras e
as badalações nos dias
de folia.
Contudo neste ano,
o prefeito João Altoé

resolveu cancelar o carnaval.
Como todos já sabem, o carnaval nas
Montanhas de Vargem
Alta é uma tradição de
muitos anos. E este
ano a Prefeitura está

deixando de fazer o
carnaval para investir
em Saúde e Educação.
De acordo com a
assessoria de Imprensa
há uma crise ﬁnanceira que nacional e em
Vargem Alta não é dife-

rente. “Neste sentindo é
preciso ter prioridades e
para Vargem Alta, a prioridade é tentar melhorar
o atendimento a nossa
população, no que diz
respeito a educação e
saúde”, diz a nota.

Colatina dois anos SEM CARNAVAL
com escolas de samba

O município de
Colatina há dois anos
não realiza Carnaval com
Desfile de Escolas de
Samba. De acordo com
nota enviada pela assessoria de Imprensa os
repasses para este tipo
de evento que contava
com cerca de mil foliões
divididos em 05 escolas
de samba e mais um
público de aproximadamente 5 mil pessoas
eram da ordem de mais
ou menos R$280 mil
reais incluindo repasses
as escolas, sonorização,
infraestrutura e outros
mais como jurados.
No ano passado o

município usou o valor
de R$200 mil reais para
reforma de postos de
saúde. Este ano está
usando R$220 mil para
fazer uma escola rural
que só existia no papel e
não tinha estrutura física.
O município terá um
carnaval mais simples,
chamado de Carnaval da
Família com blocos, marchinhas e atrações locais
como DJs, cantores da
região. Uma coisa mais
humilde e que conta com
apoio da iniciativa privada e despesas mínimas.
As obras da escola já
estão adiantadas conforme as fotos.

Assessoria de Comunicação

O recurso que será
economizado o prefeito
vai destinar a construção
de uma escola rural

DICAS
PRECIOSAS

Coluna

SE LIGA AÍ, FOLIÃO!
SAÚDE E BELEZA:
A dermatologista
Dra. Giovana Pretti nos
lembra de cuidados básicos, que às vezes não são
levados a sério, causando problemas que podem
acabar com a sua folia.
Se liga aí, folião:
Sempre lavar o rosto
após usar maquiagem;
Tomar banho imediatamente após a praia,
evitar ﬁcar com roupas de
praia o dia inteiro;
Renovar o protetor
solar de 2/2h;
Caprichar hidratação com água, sucos e

água de coco; Importante
para o corpo e a pele;
Alimentação leve,
evitar frituras e gorduras
em geral;
Atenção ao uso de
repelente! A dengue está
aí!
Atenção redobrada
às crianças!

MODA:
Atenção mulheres!
Se você quer estar dentro da moda nesse carnaval, abuse do neon,
dos laços de cabelo,
tiaras de ﬂor e dos ﬁgurinos com temas infantis,
tais como: Minie, Super
poderosas, Mulher
Maravilha.

SEGURANÇA:
Não colocar celular dentro de bolsos,
além de ficar vulnerável a um possível furto
também corre o risco

de esquentar e causar
um sério acidente. Viva
a vida real, aproveite o
feriado para de desconectar!

Espumas, cuidado!

Nos últimos dias
os vídeos de acidentes
com a famosa “espuma
de carnaval” viralizaram
na internet. Isso é muito

sério, elas realmente
são realmente inﬂamáveis, ou seja, pegam
fogo! Há muitas outras
maneiras divertidas e
mais seguras de brincar o carnaval, como
bolinha se sabão e os
tradicionais confete e
serpentina, deixe essa
espuminha de lado e
brinque os quatro dias
sem problemas.
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Deu crônica

NÃO É NÃO

Uma campanha iniciada no Rio de Janeiro, de forma bem tímida, mas que
agora ganhou uma proporção maior e que tem como título “Não é não”, é destinada especiﬁcamente ao período do Carnaval, pois ela reúne várias mulheres, que
colam adesivos em outras, com o lema da campanha, para que aquela paquera
não desejada pelo sexo feminino entenda que, quando ela não está a ﬁm de ﬁcar
com ele, é para respeitar, procurar diversão em outro lugar, não ﬁcar importunando

O livro Amora,
que deixou para
trás nomes como
o de Luis Fernando
Veríssimo e foi vencedor do prêmio
Jabuti 2016 de
contos, é uma coletânea composta
por 33 narrativas
a respeito do amor
feminino e de
relacionamentos
lésbicos.
A autora Natália
Borges Polesso
deixa explícito que
ser homossexual
não é o ponto, pois
estas são histórias
de pessoas. E
ainda que a obra
possua mais de
50 personagens
lésbicas, o que
poderia se tornar
repetitivo, prova-se
rapidamente muito

mais que isso.
São mulheres jovens e velhas, que
desﬁlam em frente
aos nossos olhos
histórias de ciúmes, preconceito,
términos, traições,
envelhecimento, depressão e amor. São
histórias de mulheres. E ponto. Fonte:
A Escotilha.

O filme Vidro
(2019), dirigido por M. Night
S hya m al an , é
o último filme
da trilogia que
vem após a
conclusão de
Fragmentado
(2017), em que
Kevin Crumb
(James McAvoy),
o homem com
24 p e r s o n a l i dades diferentes, passa a
ser perseguido
por David Dunn
(Bruce Willis),
o herói de
Corpo Fechado
(2000). O jogo
de gato e rato
entre o homem
inquebrável e a
Fera é influenciado pela presença de Elijah

Price (Samuel
L. Jackson),
que manipula
seus encontros
e guarda segredos sobre
os dois. Fonte:
Adoro Cinema
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e assim acabar com a festa, pois o desfecho será confusão e mais uma
agressão destinada à mulher.
É necessário que haja preocupação com tais paqueras que podem
começar na brincadeira e terminar num assassinato, visto que o Brasil tem
um índice altíssimo de feminicídio e, constantemente, vemos mulheres
agredidas e mortas pelos seus companheiros, sejam eles de longa data
ou não. O que acontece é que, com toda essa revolução feminina, desde
a queima dos sutiãs, perpassando o direito ao voto e poder escolher quem
amar/casar até se divorciar, não ﬁcou bem entendida ainda para machistas
que pensam que a mulher é um produto que ele comprou e pode usar e
descartar quando achar que não quer mais ou quando a mulher decide
dizer não para todos os tipos de agressão que sofrera.
Não obstante, uma mulher casada, há quarenta anos, foi brutalmente
assassinada por seu marido. Por outro lado, um relacionamento que começou nas redes sociais e, no primeiro encontro, depois de oito meses de
conversa, resultou numa agressão física tão grande e assustadora que é
um milagre a mulher ainda estar viva. Dessa forma, percebemos que não
conhecemos as pessoas e acrescento um ditado clichê, mas tão importante
ser citado nesses momentos que não entendemos certas circunstâncias
que ocorrem na vida, já que “Quem vê cara, não vê coração”.
Antigamente, esperávamos pelo príncipe encantado, pois era feio na
sociedade uma mulher ﬁcar para titia. Existiam também as obrigações de
se ter um nome, um que rendesse um determinado status, principalmente
para os familiares do sexo masculino, mas que acabava se conﬁgurando
em um fardo que a mulher deveria carregar para toda a sua vida. Porém,
mesmo com a evolução de tantas coisas no mundo, só percebemos que o
poder patriarcal se mascarou e tem tantas caras, muitas vezes, invisíveis a
olho nu, e o tempo vai passando... um dia é um roxo no braço, outro é uma
mão quebrada e acreditamos que tudo vai passar, terminar, mas quando
a ﬁcha deﬁnitivamente cai, a mulher já virou notícia na página policial.
Sinto muito informar, mas o príncipe encantado não existe, ele nunca
chegará para despertar, com um beijo, a mulher que está dentro do caixão.
O que nos interessa mesmo é que as políticas públicas possam abraçar
com fervor campanhas não somente no Carnaval, mas também o ano
inteiro, bem como (Por que não?) outras pessoas com o olhar sensível à
causa possam se manifestar, mesmo singelamente, como o cartaz que
está em alta em muitos bares, onde encontramos um recadinho para as
manas dizendo que se um encontro não está indo bem, é para elas pedirem
o drink La Penha e alguém logo sacará a situação e irá socorrê-las.
Chiquinha Gonzaga já disse que “Ó abre alas que eu quero passar” e
assim passaremos por mais um Carnaval e que ele seja repleto de diversões, de muitas paqueras concedidas e que o respeito possa estar em voga
quando, principalmente, os homens se depararem com a resposta “Não é
não”. Assim, vamos observar “Quanto riso, oh, quanta alegria!” e perceber
que “É Carnaval, é a doce ilusão, é promessa de vida no meu coração.”

12

» GERAL

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
DE 2019

15/02 A 15/03

ITAPEMIRIM: um ano de
projeto Viva Sorrindo

Iniciativa é inédita e exclusiva no Estado do Espírito Santo é modelo para todos os
municípios capixabas
Assessoria de Imprensa

da Redação

A vida de um portador de necessidades
especiais não é fácil.
As preocupações são
inúmeras: cuidados
físico-motores, psicológicos, financeiros e
tantos que, invariavelmente a saúde bucal
acaba esquecida. Com
objetivo de mudar esta
realidade, Itapemirim
desenvolveu o programa Viva Sorrindo.
A convenção sobre
os Direitos das Pessoas
com deﬁciência deﬁne
que “pessoas com deﬁciência são aquelas as
quais têm impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial
que, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade”. Entre

Completou um
ano o Projeto
Viva Sorrindo em
Itapemirim – um
sucesso

estes, estão incluídas
as pessoas com deﬁciência visual, auditiva,
física ou múltipla.
Infelizmente, por
dificuldades técnicas,
logísticas e ﬁnanceiras,
o atendimento, na rede
pública, até o momento, era bastante com-

plexo. Os pacientes do
interior eram encaminhados para a capital,
Vitória, onde o único
tratamento oferecido
era a extração total dos
dentes.
O projeto desenvolvido pela Secretaria
Municipal de Saúde, em

parceria com a dentista
Bianca Bahiense, odontopediatra especialista
em pacientes com necessidades especiais,
começou a atender de
forma humanizada, estes pacientes, das mais
diversas idades.
Desde o início do

projeto pode-se observar indicativos não
apenas de melhora
na qualidade de vida
dos pacientes, mas
também uma redução
do tempo de internação
por motivo de infecções odontogênicas,
redução de custos
hospitalares, pois a
especialista reduz a necessidade de exames
complementares e pratica e racionalização do
uso de medicações.
Para conseguir o
atendimento, o paciente deve buscar a
unidade de saúde mais
próxima de casa e com
a guia de referência, realizar o agendamento.
“Este agendamento, é
de suma importância
para o bom andamento
do projeto, aﬁnal, um
paciente com necessidade especial não
fica esperando como
outras pessoas em
uma recepção”, des-

taca a dentista Bianca
Bahiense.
São realizados cerca de 10 atendimentos
por sábado, de 7 às
13horas, com toda estrutura hospitalar à disposição, incluindo uma
anamnese e avaliação
do histórico médico,
podendo inclusive ser
realizado dois atendimentos de emergência
– em caso de pacientes
com dor excessiva.
Estuda-se futuramente, uma evolução do projeto, que
contará com centro
cirúrgico, atendendo
casos em que foi inviável o atendimento
ambulatorial, porém
este atendimento cirúrgico realizado sob
anestesia, será com a
ﬁnalidade de tratar e
não apenas remover
os elementos dentários desses pacientes,
que já sofrem diversas
limitações.

DESAFIO AMANHECER - Um despertar com Yoga
É desejo de toda
humanidade encontrar
a felicidade. Mas, um
caminho que conduza à
essa satisfação pessoal,
pode ser desafiador
para quem não sabe
qual seguir. O Yoga é um
conjunto de ensinamentos e práticas que favorecem a completude do
ser. Através de posturas
corporais, práticas meditativas, consciência
alimentar e atitudes que
favorecem um comportamento baseado na integridade de si mesmo
e dos outros. E assim,
em todo o mundo o

Desafio do Amanhecer
contagiou em Piúma um
público que cresce a cada dia

Yoga é conhecido como
um facilitador do bem
estar físico, emocional,
mental e de importante
impacto social.
Ciente dos benefícios proporciona-

dos pela prática, a
Terapeuta Integrativa
Katiúscia Dias, convidou os moradores de
Piúma a participarem
do Desaﬁo Amanhecer,
uma pratica de Yoga na

praia, junto ao nascer
do sol. Durante três semanas, os participantes
puderam aprender posturas de alongamento
corporal e respiração
consciente, o que fazen-

do dos exercícios dessa
técnica milenar, um diferencial. Ao perguntar
o que faz uma pessoa
acordar tão cedo para
participar do Desaﬁo, a
maioria das respostas
giravam em torno de
“diminuir o estresse”,
“controlar a ansiedade”, “acalmar a mente”, “dormir melhor”,
“autoconhecimento” e
“desenvolvimento pessoal”... resultados mais
do que alcançados, desde o primeiro dia.
O Espaço Todo Ser
disponibiliza de aulas
regulares de Yoga.

Participe de uma turma
e encontre também seu
caminho ao bem estar.
No mês de março outro desafio será
lançado: “Guerreiro
Supremo”. Com práticas de Tai Chi Chuan
junto ao pôr do sol. Uma
meditação dinâmica
milenar chinesa, com
benefícios diversos para
o corpo e a mente. vento gratuito. Para participar você deve contactar o WhatsApp 28
999196155 - Espaço
Todo Ser - Av. Isaías
Scherrer, 26, 2º andar,
centro - Piúma/ES.
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COMEÇA O CARNAVAL,
se jogue com moderação
Em todo Sul do Estado começa a folia, exceto em VARGEM Alta que o carnaval foi cancelado.
As praias aguardam a chegada de milhares de turistas para brincarem o carnaval
Arquivo

Por Luciana Maximo

Começa oﬁcialmente o carnaval, a festa
da carne, para animar
os foliões os municípios
prepararam agendas
cheias de atrações que
vão desde desﬁles de
escolas, passagem de
blocos, matinês, shows
de bandas, enﬁm, haja
fôlego para os três dias
de folia.
Em Anchieta a
festa é para a família, segundo destacou o secretário de
Turismo, Comércio e
Empreendedorismo,
E d s o n Va n d o d e
Souza. Por lá mais de
15 Blocos nas ruas, o
mais esperado, sem

Em Piúma o
trio elétrico é a
atração principal,
seguido do Bloco
do Mé

dúvida é o Jaraguá, que
de geração em geração
assusta e encanta os
moradores do Porto
de Cima.
Em Piúma, os trios

elétricos continuam
em alta. Pode vir pras
bandas de cá que Beto
Kauê, Agitaê, MC6 e
muitas outras bandas
prometem muita ‘raça’

CACHOEIRO,
matinês para as crianças
A programação do Carnaval
de Cachoeiro reserva atrações
especiais ao público infantil. De
domingo (3) à terça-feira (5), o
Circo da Cultura, na Praça de
Fátima, terá matinês temáticas
para a criançada cair na folia.
Intituladas “Reino Encantado”,
“O Circo” e “Mundo das Fantasias”,
elas foram planejadas pela
Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo (Semcult) para possibilitar

a inserção dos pequenos no universo da tradicional festa popular
e a diversão de toda a família.

de diversão. Como já
parte há 47 anos do
carnaval de Piúma, o
Bloco do Mé sai todos
os dias e como sempre
o piumense não vê a

hora de seguir o Bloco
pelas ruas da cidade.
Marataízes as marchinhas de carnaval
nas Praias estão confirmadas e ainda, 17
Blocos Carnavalescos
no Corredor da Folia,
na Avenida Atlântica e
na Barra de Itapemirim,
na Praça Mônica de
Aguiar. Além dos shows
com bandas.
A galera de Alfredo
Chaves vai cair na folia, mas como “não
só de festa vive o homem”, quem ir curtir o Carnalfredo não
irá ficar com fome,
pois uma praça de
alimentação coberta
será montada ao lado
da Praça Colombo
Guardia.
A abertura do

Canaalfredo será na
sexta-feira (01/03)
com matinê pelas ruas
da cidade. A animação ﬁca por conta da
equipe do Tio PapaLéguas e Simoni Kid.
Em seguida, o Grito de
Carnaval é tarefa do
grupo Bons Amigos da
Terceira Idade que promete agitar o Centro de
Convivência, no bairro
Macrina.
O ponto alto da folia
é o tradicional desﬁle
da Escola de Samba
“Unidos da Macrina”,
previsto para sair na
Avenida Getúlio Vargas,
às 19h30min, de sábado (02). O último ensaio geral acontece às
20h desta quarta (27),
com aquecimento ﬁnal
pelas ruas da cidade.

CARNA TUREZA
no Caparaó é a dica
Para quem prefere um carnaval mais cultural, a grande dica é
o CARNA TUREZA, em Patrimônio
da Penha, município de Divino São
Lourenço na região do Caparaó capixaba. A programação vai acontecer no Centro Cultural Multiverso,
localizado na rua principal da
Vila: no sábado serão realizadas
diversas oﬁcinas, tais como: percussão, adereços, coreografia,
maquiagem, tudo voltado para um

conceito de sustentabilidade, com
o mínimo de plástico e química
em geral. No domingo dia 03 haverá o bloco Infantil “Criaturas da
Floresta” e na segunda dia 04 de
março, Festa à Fantasia “Natureza
Selvagem”, para maiores de 18
anos. A programação é uma iniciativa do Centro Cultural Multiverso
e da Dona Música Produções
Culturais & Comunicação e conta
com o apoio de parceiros locais.
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VEM QUEM KÉ,
em Itaipava é o BLOCO
O Bloco Vem quem Ké vai para as ruas do 28 ao dia 10 de março, em Itaoca, Itapemirim
Por Ivny Matos –
Free Lance

Em Itaipava e
Itaoca “Vem quem
Ké”! O único bloco de carnaval
do balneário de
Itapemirim
Em sua 4ª
Edição, o bloco popular “ Vem quem
Ké”, está com tudo
esse ano e promete agitar as praias
de Itapemirim. Com
uma vasta progra-

“Vem quem Ké”, está
com tudo esse ano
e promete agitar as
praias de Itapemirim

mação que vai do
dia 28 de fevereiro até o dia 10 de
março, seu grande

diferencial é percorrer toda a orla
parando de bar em
bar ao som das tra-

dicionais marchinhas de carnaval e
sambas de todos os
tempos. Esse ano

o bloco também
fará algumas paradas nas praças de
Itaipava, de Itaoca

e na Feira do Sol. O
abadá está à venda e custa apenas
R$30,00. De acordo
com o idealizador/
relações públicas do
bloco, Lino Fofoca, a
ideia é reunir comunidade e turistas de
todas as idades para
curtir um carnaval
popular e saudável.
Se liga na programação e boa folia!!
Confira a programação completa no
site do jornal www.
espiritosantoticias.
com.br.

ALUNOS DESMAIAM
de tanto calor em Kennedy
Da Redação

Os alunos da
Escola Estadual de
Ensino Fundamental
e
Médio
de
Presidente Kennedy
do vespertino fizeram um protesto na
tarde desta quinta-feira,27 contra os
poucos ventiladores
que a escola oferece
e a falta bebedouros
suﬁcientes na instituição.
A Reportagem do
Jornal recebeu diversos vídeos de alunos
que desmaiaram de
tanto calor. Cerca de
25 estudantes foram
socorridos no Pronto
Atendimento – PAM
da cidade desmaiados, suados, alguns
com pressão alta. A
informação de um
funcionário do PAM
é que houve muito
tumulto no Pronto
Atendimento.
De acordo com
informações de
uma professora que

estava ajudando a
socorrer os alunos
que estava passando mal, os poucos
ventiladores que a
escola possui não
funcionam e só teria
um bebedouro para
dar conta de todos
os estudantes.
A professora que
p e d i u a n o n i m a to
disse que o calor é
insupor tável e os
estudantes estava
protestando contra
a situação que levou
amigos ao hospital.
Eles mesmos estavam socorrendo uns
aos outros.
Uma ambulância
de hospital chegou
ser acionada para
levar os estudantes
ao PAM.
A Reportagem entrou em contato com
a escola duas vezes,
mas ninguém atendeu as ligações. Por
telefone tentou falar
com uma pedagoga, ela conﬁrmou a
situação, mas disse
que não poderia dar
entrevista e que o
diretor não estava

Internautas

Os estudantes
passaram mal de
tanto calor nas
salas de aula

presente.
A Repor tagem
tentou contato com a
Secretaria Estadual
de Educação – SEDU
ara saber que medidas serão tomadas

para resolver os problemas, mas até o
momento não obteve
êxito. Vale frisar que
a escola per tence
ao Estado e não ao
município.

Nota
A Superintendência Regional
de Educação de
Cachoeiro (SRE) esclarece que a escola
mencionada possui

ventiladores, que
estão sendo utilizados na potência
máxima, e que não
tem nenhum registro de equipamento
quebrado.
Afirma ainda
que está sensível
ao problema e, por
isso, destinou mais
de R$ 10 milhões
em recursos para
inter venções nas
redes elétricas de
d i ve r s a s e s c o l a s
e substituição de
alguns aparelhos.
Mas lembra que, segundo os Institutos
de Meteorologia, o
calor rigoroso é um
dos recordes nos
últimos anos.
Destaca também
que as escolas estão permitindo,
quando possível, o
d e s l o c a m e n to d e
a l unos da s s a l a s
de aula para outros ambientes com
maior fluxo de ar
como pátios, além
de orientarem os
alunos para que se
hidratem o tempo
todo.
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GOVERNADOR assina ordens de serviço em Anchieta

O governador
do Estado, Renato
Casagrande – PSB
e a vice, Jacqueline
Moraes - PSB assinaram Ordem
de Serviços em
Anchieta, no último
dia (25) para reurbanização da Praia
de Castelhanos e a
construção da Escola
Tom e Jerry.
Casagrande foi
recebido pelo prefeito Fabrício Petri
em seguida visitar a m as o b r a s de

contenção da maré
no bairro Ponta dos
Castelhanos, executadas por meio de
um convênio entre o
Estado e o município.
No Hotel Thanharu,
e m C a s te l h a n o s ,
Renato, Jacqueline
Moraes, o prefeito
Fabrício Petri assinaram o convênio
celebrado entre a
Prefeitura de Anchieta
e o Estado para reurbanização da Praia
de Castelhanos.
Em Iriri, na qua-

dra poliesportiva as
autoridades assinaram a ordem de serviço para início das
obras de construção
do Centro Municipal
de Educação Infantil
(Cemei) Tom e Jerry.
“É uma região muito
bonita e quem vem
sofrendo economicamente com a paralisação da Samarco.
Essas obras são de
grande importância
para os moradores
de Anchieta”, disse
Renato.

Profissionais da saúde SEM RECEBER DESDE DEZEMBRO
Contas se acumulam, faturas de água,
e n e r g i a , i n te r n e t ,
mensalidades de faculdade vencidas, a
situação beira o caos,
enfermeiros, médicos, técnicos de RX,

farmacêuticos, fisioterapeutas que atuam pelo do Consórcio
CIM Expandida Sul
estão passando por
sérias necessidades
ﬁnanceiras em Piúma
estão sem receber

os salários desde dezembro.
A Reportagem entrou em contato com o
Consórcio para saber
o que está ocorrendo
afinal de contas, já
que uma enfermeira

VEREADORES DE ITAPEMIRIM
com pedido de prisão

A prisão preventiva do
vereador João Bechara
Neto (PV) e o afastamento das funções dele e do
também vereador Joceir
Cabral de Melo (PP) do
município de Itapemirim,
sul do Estado, foram solicitados à Justiça Estadual
por meio de representação criminal assinada
pelo assessor jurídico da
Câmara Municipal, Silvio
de Oliveira, que denuncia
crimes como prática de
abuso de poder, associação criminosa, ameaça,
dano qualiﬁcado e usurpação da função pública.
O documento aﬁrma
que, no último dia 5, o
vereador João Bechara

Netto, por inúmeras vezes, ameaçou e desacatou com palavras e gestos
o presidente da Câmara,
Mariel Delfino Amaro
(PCdoB), e demais servidores efetivos, em plena
sessão ordinária. Além

do presidente, as ameaças teriam sido dirigidas
ao procurador, o diretor
geral e o servidor efetivo
Arilson de Andrade da
Silva, “atingindo-se sempre a honra objetiva e
subjetiva deles”.

assegurou que, toda
vez que liga para saber quando vai receber, a informação é
sempre a mesma, a
Prefeitura de Piúma
não teria feito o repasse de janeiro.

A secretária de
Saúde, Ana Luiz
Ferreira Mathias informou que o repasse
não foi feito antes
porque o Consórcio
estava sem certidão
negativa do INSS, se-

gundo teria informado
a contadora do CIM a
ela e a Prefeitura não
pode de forma nenhuma emitir nenhum
repasse sem que as
certidões negativas
estejam em dia.

REGINALDO LUTANDO
pra tentar ser candidato
O ex-prefeito de
Presidente Kennedy,
Reginaldo dos Santos
Quinta, ainda responde
por acusações originadas pela operação Lee
Oswald, que em 2012 o
levou à prisão, acusado
de desviar R$ 50 milhões, e o município, a ser
gerido por interventor. No
último dia 26, mais uma
audiência sobre o caso
movimentou a cidade.
Reginaldo já teve revés
no Tribunal de Justiça e
luta contra decisão que
pode tirá-lo da disputa
eleitoral do ano que vem,
ou, no mínimo, levá-lo
a concorrer sub judice,
caso não consiga reverter

a condenação por improbidade administrativa.
O Ministério Público
do Espírito Santo (MPES)
apelou da decisão de primeira instância que, em
2016, o absolvia penal e
civilmente de acusações
de fraude na contratação
de evento do verão de
2010. Conseguiu sua

condenação por improbidade administrativa,
em 2017.
Na sentença, além
de multa de R$ 20 mil,
ele é condenado à perda
dos direitos políticos por
três anos, o que, levado
ao pé da letra, o impede
de se candidatar no ano
que vem. Na decisão
judicial, Reginaldo é enquadrado no artigo 11
da Lei de Improbidade
Administrativa que trata
de atentados contra princípios da administração
pública, como violações
aos deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às
instituições.
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Se esconda que O JARAGUÁ VEM AÍ
A Jaraguá é uma lenda produzida pelos jesuítas que contribuiu muito na catequização dos índios
Da Redação

Domingo e terça-feira
de carnaval quem estiver
pelo litoral vale a pena
brincar no Porto de Cima
junto com os moradores
de Anchieta. É que lá, o
Jaraguá sai pra assustar
e tocar terror, é isso mesmo. Um terror de mentirinha, de brincadeira de
carnaval.
O grupo folclórico
Jaraguá de Anchieta,
Sul do ES, e tradicional
e carrega uma carga
significativa cultural,
mantém-se fiel à sua
primeira aparição. Na
verdade, falar de carnaval em Anchieta e deixar
o Jaraguá pra trás pode
saber, não teve carnaval.

Ele aparece pelas ruas
da cidade, no escuro
da calada das noites
de carnaval, silenciosa
e sorrateira a Jaraguá
caminha pelas ruas,
seguindo sempre um
mesmo trajeto, como se
costurasse a tradição por
entre os moradores, ou
seja, trafegando sempre
pelo mesmo campo simbólico, correndo atrás de
pessoas que passam desavisadas. Um ato de sedução e horror, próprios
dos mitos que tomavam
conta dos moradores
antigos do município.
De acordo com o
tesoureiro do Bloco,
Douglas Silva Pereira
à história do Jaraguá é
mantida de geração em
geração. “Essa manifestação cultural encontra-

Arquivo do Bloco

-se ainda até hoje viva e
atualizada em Anchieta,
ela pertence a cidade
e está aberta a quem
quiser vivenciar essa
cultura, na data de sua
apresentação que são
nas noites de domingo
e terça-feira de carnaval

saindo do bairro Porto de
Cima”, disse.
O presidente Joaquim
Silva Pereira comentou
que a palavra Jaraguá
em Tupi Guarani quer
dizer “o bicho que pega”.
“A Jaraguá é uma lenda
produzida pelos jesuítas

que contribuiu muito na
catequização dos índios,
eles aproveitavam dessa
superstição nas tribos dizendo que se não obedecem a “Jaraguá”, ﬁgura
que seria uma caveira de
cabeça de cavalo coberta por musgos (mato),
que a mesma sairia do
pântano e pegaria suas
almas”, disse.
A transformação da
lenda do Jaraguá foi
resgatada da época dos
indígenas para os dias
atuais que se deu em
meados dos anos 60,
onde segundo relatos
de moradores antigos do
município de Anchieta,
que, antigamente as
luzes do município se
apagavam as 22:00
horas e não havendo
nada mais o que se fazer

ou brincar durante o
carnaval, um grupo de
moradores aproveitou
essa lenda e ﬁzeram as
tais “Jaraguás” e corriam
atrás dos moradores
mantendo-os em casa,
horrorizados pelo monstro com cabeça de caveira de cavalo, coberta de
musgo que assustavam
e corriam atrás das pessoas nas ruas escuras
da cidade.
Anchieta pode ser
considerada hoje uma
das poucas regiões
do mundo que possui
essa linda tradição
folclórica passada de
pai para filho, onde
podemos contar nos
dedos de uma única
mão, outas regiões
qu e p o s s u e m e s t a
magniﬁca tradição.

