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XIIIFestival de Frutos
do Mar, venha!
C

ores, sabores, temperos, aulas show’s, música, artesanato, vinho, belezas naturais, gente bonita, pratos de
excelência a base de frutos do mar, tudo isto em um
único local, Praia de Itaipava/Itapemirim.
A Secretaria de Turismo e a Associação Gastronômica de
Itaipava prepararam a maior estrutura, em se tratando de pavilhão gastronômico, no ES, para receber um público estimado
em 50 mil pessoas, nesta Semana Santa para degustar culinária
de ponta. São 20 standes servindo delícias preparadas e orientadas por chef’s de renome. Itaipava é o endereço certo, neste
próximo ﬁm de semana. XIII Edição do Festival Gastronômico de
Frutos do Mar. Vem pra cá! Além do Festival, conﬁra um especial
completo sobre o tema e outras matérias especiais, nesta edição.

EDITORIAL
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» OPINIÃO

Páscoa
A Páscoa é uma importante celebração da igreja cristã em homenagem
a ressurreição de Jesus
Cristo. O calendário cristão dispõe que a Páscoa
consiste no encerramento da chamada Semana
Santa. No catolicismo, as
comemorações referentes à Páscoa começam
na “Quinta Feira Santa”
com a Missa da Ceia do
Senhor. Em seguida, na
“Sexta Feira Santa” é
celebrada a crucificação
de Jesus. O “Domingo de
Páscoa”, que celebra a
sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos
seus discípulos, encerra
as comemorações de
Páscoa.
A Semana Santa é
a última semana da
Quaresma, período em
que os fiéis cristãos devem permanecer por 40
dias em penitências e períodos de jejum. Apesar
disso, as práticas nesta
época variam de acordo com a religião em
questão. Por exemplo,
os cristãos católicos e
os cristãos protestantes
têm práticas diferentes
durante a Páscoa.
O jornal preparou uma
edição focando o tema,
traz várias matérias relacionadas à tradição
da Semana Santa, tudo

que ela movimenta no
entorno. Em Iriri, ocorre
o 5º Paixão Capixaba e
uma belíssima apresentação teatral retratando
a morte e ressurreição de
Cristo. Itaipava se prepara para a XIII Edição do
Festival Gastronômico
de Frutos do Mar, com
o maior pavilhão no ES,
Piúma terá uma program a ç ã o b e m d i ve r s i f i cada, recreação com a
criançada! A animação
ficará por conta da equipe do Tio Papa-Léguas e
Simone Kid! Sexta-feira
louvor e adoração com
Gislaine e Mylena e Davi
Sacer. Fechando a programação no sábado de
Aleluia, música sertaneja
com Fabrycio Venturini e
samba no pé com Eliane
Sabino.
As peixarias, supermercados, padarias, hortifruts todos estão na expectativa e em Anchieta,
o Santuário receberá
os fieis para a missa de
ramos.
O comércio acaba por
comemorar o feriadão
da Semana Santa, mas,
a Páscoa é muito mais
que troca de ovos e torta
de bacalhau. Que nesta Páscoa Jesus possa
ressurgir no coração de
todos nós e trazer a paz.
Feliz Páscoa.

SOBE E DESCE
XIII Edição do Festival
Gastronômico e frutos do
Mar em Itaipava, a programação agrada a todos.

A falta de um evento gastronômico em Piúma que envolva
os restaurantes e bares locais, os
turistas vão migrar para Itapemirim.

BOCA DO INFERNO,
LITERATUANDO E FLAGRANTE

Nesta edição as Colunas, Boca do Inferno,
Flagrante e Literatuando foram suprimidas.
Apesar de aumentarmos o número de páginas,
faltou espaço. Em respeito à Semana Santa, não
veicularemos a Boca do Inferno.
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PALACE: Hotel e Restaurante
recebem estrela máxima

O Hotel e Restaurante Palace, na orla em Piúma são os melhores na avaliação do Inatur

O camarão a milanesa,
salmão grelhado, tirinha de
peixe com creme tártaro,
o filé mignon ao molho
gorgonzola, bobó de camarão, a moqueca e a torta
capixaba, os preparados a
base de bacalhau e mais
20 pratos quentes, 27
saladas, somados ao churrasco, à comida japonesa
e árabe, tudo preparado
com requintes de cuidados
deram ao Restaurante
Palace, em Piúma o título
de melhor da região, no Sul
do Espírito Santo.
O Piúma Palace Hotel
na categoria Prêmio recebeu a estrela maior na
Cidade das Conchas. A avaliação é anual e realizada
pelo Instituto Nacional de
Avaliação Turística – Inatur.
O Hotel e o Restaurante
nascem de um sonho da
empresária Rosangela
Maria Vivaqua Syter e o
esposo Jorge Chaiban ElKreh de apostar em Piúma
em um empreendimento
de excelência, oferecer

Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

Rosangela e
Jorge recebem
nota máxima
do Inatur pelo
Restaurante
e o Piúma
Palace Hotel

hospedagem com conforto em frente às Ilhas do
Meio e dos Cabritos e um
cardápio amplo, que, traz
pratos deliciosos todos
os dias. As suítes do hotel
são incomparáveis, além
do serviço de quarto oferecido e toda a mobilha, a
decoração e a vista para o
mar somaram na avaliação
do Inatur para receberam a
estrela máxima.

Restaurante
Já o restaurante foi avaliado nos mais detalhados
pontos, desde a variedade
de pratos quentes e frios
a decoração do ambiente, tudo é supervisionado
pela empresária que não
permite nenhum prato
sair da cozinha sem que
experimente e dê o aval. Na
entrada do Restaurante, o
empresário Jorge recebe a

todos com os cumprimentos devidos. “Todo ano o
Instituto vem avaliar e nos
dá a estrela referente à categoria e nós obtivemos a
máxima, é motivo de muito
orgulho”, disse Rosangela.
O Restaurante Palace é
pioneiro em Piúma no preparo de alguns pratos mais
sofisticados, assegura a
proprietária, que quando
comprou o empreendimento foi adjetivada de doida.
“Minha família chegou a
dizer que eu estava jogando dinheiro no lixo, mas
eu tinha certeza que ia da
certo, quando você faz uma
boa comida você atrai o
público, a nossa proposta é
diferente, aonde deu certo.
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Vou ser sincera, eu não
esperava um resultado tão
rápido, tão maravilhoso
como este”.
Feliz com o resultado
da Inatur, Rosangela sorriu
quando a Reportagem
afirmou que a maioria
dos artistas quando vem
a Piúma se hospedam
e fazem as refeições no
Palace, a título de exemplo, a vice-governadora
Jacqueline Moraes ficou
hospeda durante a campanha política e voltou com
a família para descansar
após a vitória nas urnas.
A empresária é produtora de café em Iconha,
possui torrifação, mas é
na gastronomia que ela se
encontra de fato, desde os
11 anos, ama a cozinha.
“Mesmo tendo tido outras
proﬁssões o restaurante é
um hobby meu”.
Para a Semana Santa
os pratos feitos à base de
frutos do mar: torta capixaba que não pode faltar,
os preparados a base de
bacalhau.
Rosangela agradeceu
a toda sua equipe, ao esposo, as pessoas de Piúma

e os clientes que vem de
fora e da região. “Eu amo
esta cidade, foi aqui que eu
realizei o meu sonho, tive
o apoio das pessoas que
me receberam muito bem.
Piúma tem tudo a ver com
o nosso crescimento, muito obrigada”, agradeceu
Vivaqua El-Kreh.
Só elogios
O comerciante
Alexandre Ferreira, 52
anos, de Marataízes sai
e lá para almoçar com a
família no Palace. “Quando
eu passo por Piúma, paro
aqui porque a comida é
deliciosa, comida de excelência. A casa é muito boa,
a casa é maravilhosa”.
“Eu gosto de mais de
almoçar aqui. A gente vem
de Marataízes para fazer
nossas refeições aqui.
Os pratos são gostosos
e diferentes. Quando eu
aqui eu gosto de comer
o bobó e camarão e o bacalhau, tudo é muito gostoso”, disse a supervisora
aposentada Ermelinda
Alves Portinho, 77anos,
moradora do centro de
Marataízes.
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5ºIriri Paixão Capixaba
movimenta balneário

Como resistir às delicias da culinária capixaba feitas pelas mãos dos membros da Associação Iriri Vivo?
Arquivo

Por Aline Cunha/ Free Lance

A tradicional Torta
Capixaba vai ser o
carro chefe do 5º Iriri
Paixão Capixaba que
promete lotar o balneário do feriadão da
Semana Santa, nos dias
19 e 20 de abril.
Sirlene Ferreira, presidente da Associação
Iriri Vivo falou com exclusividade à Redação do
Espirito Santo Notícias
sobre este evento que
marca a Semana Santa
em Anchieta.
“Uma coisa é certa,

será o mais um evento
gastronômico, entre
vários outros realizados pela Iriri Vivo que
vai contar com a tradicional torta capixaba,
além de uma programação diversificada
que está sendo elaborada nos mínimos
detalhes, contemplando apresentações culturais, expositores e
boxes diversificados.
Valorizando as coisas
da terra que englobam
torta capixaba, doces,
cerveja artesanal, artesanato local, apre-

A Torta Capixaba é sem dúvida o prato mais servido no
evento Iriri Paixão Capixaba

sentações culturais e
música ao vivo. Com
uma programação di-

versificada esperamos
a agradar a todos”, afirmou Sirlene.

Totalmente realizado por voluntário da
Associação, todos estão trabalhando a todo
vapor e, como sempre,
a ideia é conquistar o
público com aromas e
sabores e atrair turistas ao balneário que
acabam aquecendo a
economia local. Como
todos os eventos gastronômicos de Iriri, a
Associação realiza, a
prefeitura e empresários locais apoiam, o
que garante a receita
de sucesso de mais
um evento.

O nativo chef Gilson
Surrage irá apresentar
o preparo da famosa
torta capixaba e outras
iguarias.
Toda a produção
será feita dentro da
área de eventos e serão servidos apenas
frutos do mar na Sextafeira Santa, primeiro dia
do evento, respeitando
a data e suas tradições
de não consumo de
carne vermelha. “Você
e sua família são nossos
convidados especiais”,
assegurou a presidente
da Associação.
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Orquestra Sinfônica
traduz a Páscoa em concertos
Drama da crucificação é traduzido em Cantata pela Orquestra Sinfônica da Fames

Assessoria de Imprensa

Os Concertos de
Páscoa acontecem na
Catedral Metropolitana de
Vitória e no Teatro Glória
com obra do século XIX,
que retrata os últimos momentos de Cristo e traz a
reflexão sobre a Páscoa,
além da data de feriado. No dia 15 no Teatro
Glória,às 19h00 e no dia
17 de abril Às 20h00.
Convém frisar que
uma das passagens mais
dramáticas e emocionantes do Novo Testamento
é a crucificação de Cristo,
momento relembrado
e celebrado por todos

os cristãos, em especial,
durante os dias que precedem a Páscoa.
Entregue aos romanos e exposto à tortura
e à humilhação, Cristo
é levado à crucificação,
onde passa seus últimos
momentos e professa
suas últimas sete frases,
cobertas de significados
e lições da fé cristão.
Foi inspirado nessas
sete frases que o compositor francês Theodore
Dubois, escreveu em
1867 “Les 7 paroles du
Christ ” - As sete últimas
palavras de Cristo - para
coro e orquestra, uma de
suas obras mais famosas.

Divulgação

A Orquestra da Fames estará apresentando Concertos
de Páscoa

A cantata é composta
por uma introdução e
mais sete movimentos,
cada um retratando as
emoções e as mensagens de fé proferidas por

Jesus no Calvário.
“A música sacra tem
grande destaque na produção musical da Europa
em diversos momentos da Idade Média e

Moderna. Os compositores lançavam mão se
suas habilidades para
escrever peças musicais
que trouxessem inspiração e aproximação com o
divino”, explica o maestro
Sanny Souza, regente da
Orquestra Sinfônica da
Fames.
O que para um leigo
pode parecer simples, a
criação de músicas com
grande carga emocional
é um trabalho extremamente complexo. “São
verdadeiras obras primas,
criadas e registradas há
séculos, que temos a
tarefa de desvendar e reproduzir em nosso tempo.

Um desafio complexo e
cheio de detalhes”, comenta o diretor da Fames
e Doutor em Música e
Musicologia, Fabiano
Araújo.
Uma vez que o
desafio foi aceito pela
Orquestra Sinfônica da
Fames, a música pode
se tornar um instrumento de reflexão sobre os
verdadeiros sentidos
do período da Páscoa e
do próprio cristianismo,
muitas vezes distante
da nossa realidade cotidiana, especialmente no
momento atual, marcado
pela polarização de opiniões e pelo extremismo.
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Semana Santa aquece em 50%
reservas em hotéis e pousadas
Todos os anos, o turismo da Semana Santa movimenta o comércio, as pessoas vêm aproveitar o calor
pós-verão e curtir o feriado com a família nas belíssimas praias do Espírito Santo

Por Aline Cunha / Free lance

O comércio do
litoral está comemorando o feriadão
da Semana Santa.

Quem também está
feliz da vida são os
donos de pousadas,
imobiliárias e hotéis,
com mais de 50%
das reservas feitas.

De acordo com
comerciantes e moradores, a expectativa do fluxo turístico
na região é enorme.
A procura por va-

gas nas pousadas
e casas de aluguel
já está grande, e foi
feita com antecedência no Balneário
de Iriri.

Em Iriri, todo o
frisson do feriado
está em torno do 5º
Iriri Paixão Capixaba,
um evento realizado pela Associação

Iriri Vivo onde será
servida a Famosa
Torta Capixaba, entre outros itens da
culinária e artesanato local.
“Aqui no restaurante,
as vendas da Semana
Santa normalmente
superam as do período
do Carnaval, estamos
preparados e ansiosos
aguardando a chegada
das famílias”, Juliana
Abrantes, Restaurante
Maré Alta em Iriri

“Já temos 60% de
reservas feitas e boas
expectativas de casa
cheia para a Semana
Santa”, Augusto
Ferrari, Hotel Pontal
das Rochas, em Iriri

“Nós temos 70% de
reservas feitas e sei
que alguns amigos
também já alugaram
suas casas”, Sirlene
Ferreira, da Pousada
das Acácias, em Iriri

“Aumentou um pouco a
procura por bebidas para
estoque, nos dois últimos
anos o movimento
nos surpreendeu
positivamente e este ano
não deve ser diferente”,
Walace Caprini
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Domingo de Ramos
celebrado no Santuário

Semana Santa: Santuário São José de Anchieta e paróquias preparam diversas atividades
Confira a programação:

- SANTUÁRIO NACIONAL DE SÃO JOSÉ DE ANCHIETA
Domingo de Ramos (14/04)
08h30 - Procissão saindo da Praça São Pedro com destino ao Santuário,
onde haverá missa.
19h- Missa no Santuário
Quinta (18/04)
19h30- Missa da Ceia do Senhor
Sexta (19/04)
17h Celebração da Paixão do Senhor
19h- Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo
Sábado (20/04)
19h30- Vigília Pascal
Domingo (21/04)
Missa de Páscoa às 08h30, 10h30 e às 19h
- PARÓQUIA SÃO FRANCISCO XAVIER - IRIRI
Igreja Nossa Senhora das Graças, em Iriri, confissões de segunda a quarta.
Domingo de Ramos (14/04)
08h- Benção dos Ramos, Procissão e Missa em Serra da Graças
18h- Benção dos Ramos na Praia da Costa Azul, em Iriri, seguido de procissão
18h30- Missa na Matriz, em Iriri
Segunda (15/04)
09h e 15h- Confissões na matriz para adolescentes e jovens e 18h para
todos os fiéis
Terça (16/04)
09h e 15h- Confissões na matriz para homens e mulheres /
19h- Ato Penitencial e confissão comunitária na matriz
Quarta (17/04)
09h e 15h- Confissões na matriz para homens e mulheres
19h- Procissão do Encontro – Homens (Lagoa de Iriri) e Mulheres (Rua dos
Artesãos) – Encontro em frente à Matriz
Quinta (18/04)
19h- Missa de Instituição da Eucaristia, Lava Pés e Instituição do Sacerdócio
20h- Adoração do Santíssimo até às 00h
Sexta (19/04)
7h- Caminhada Penitencial em Itaperoroma Baixa
7h às 15h- Adoração do Santíssimo na Matriz
15h- Benção do Santíssimo e Via Sacra pela, procissão silenciosa e adoração
da Santa Cruz
Sábado (20/04)
19h- Benção do Fogo na Praia da Areia Preta
19h30- Procissão luminosa até a Matriz, Missa da Ressurreição e Batizados
Domingo (21/04)
09h- Missa com 1ª Eucaristia na Matriz
19h- Missa Solene de Ressurreição com 1ª Eucaristia

Assessoria de Imprensa

A comunidade
católica de Anchieta
prepara diversas
atividades para celebrar a Semana
Santa. Haverá missas,
procissões, confissões e encenação
da Paixão, Morte
e Ressurreição de
Cristo no Santuário
Nacional de Anchieta,
em Iriri e demais igrejas da sede e do interior.
No Santuário
Nacional de São José
de Anchieta, na sede
do município, a partir
do próximo domingo
(14), quando é celebrado o Domingo
de Ramos, serão iniciadas as atividades
para a preparação
da Páscoa. Haverá,
às 8h30, procissão

No Santuário Nacional José de Anchieta será celebrado
o Domingo e Ramos e as programações da Semana Santa

seguida de missa da
Praça São Pedro ao
Santuário e missa às
19h. No decorrer da
semana o Santuário
irá realizar missas e
outras atividades.Na
Sexta-Feira Santa (19)
acontece a apresentação do espetáculo
ao vivo da Paixão,
Morte e Ressurreição
de Cristo, no adro do
Santuário.

Já a Paróquia de
Nossa Senhora da
Assunção também
prepara tríduo em
preparação à Páscoa
em diversas comunidades. E na Paróquia
de São Francisco
Xavier, em Iriri, haverá
missas, confissões,
encenações e procissões na igreja de
Nossa Senhora das
Graças.
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Muita gente vai fazer ovos em casa

A procura nas lojas que comercializam chocolate é grande, fôrmas, recheios, embalagens, aquece o comércio

Por Aline Cunha / Free Lance

A ideia de derreter
o chocolate e fabricar
os próprios ovos de
páscoa tem ganhado

forças entre a população
e conquistado adultos e
crianças em vários lugares. Os preços dos ovos
de páscoa nem sempre cabem no bolso, há
quem prefira produzi-los.

E claro, os comerciantes
do ramo de chocolates,
bombons, recheios e
produtos do gênero comemoram o aumento das
vendas este ano. Uma
grande parte da popula-

A Reportagem foi à
loja e encontrou com a
dona de casa, Alciene
Oliveira que afirmou fazer
pela primeira vez os seus
próprios ovos de páscoa,
“estou na expectativa para
tudo dar certo, meu filho
Diego de 10 anos está mais
ansioso que eu. Vamos
fazer desse momento uma
grande brincadeira em
família”, comentou.

ção está aderindo à ideia
de fabricar os próprios
ovos de páscoa, pirulitos
de chocolate e afins. A
moda dos ovos de colher
também fomenta o comércio informal e aquece

as vendas no período de
páscoa.
Segundo Isabela
Bassul, da loja Gabriela
Festas, em Piúma, “aumentou muito a procura
por formas, chocolates

em barra, bombons e
recheios. O preço alto
dos ovos de páscoa está
ajudando muito o fato
de as pessoas estarem
procurando fazer em
casa”, disse.

E quem produz por encomenda não
está dando conta, de tanto pedido.
A procura aumentou mais do que se
imaginava. A loja não perde nada,
acaba vendendo outros produtos.
“As encomendas de ovos de colher
entre os amigos estão bombando,
inclusive, eu já encerrei os pedidos,
caso contrário, não vou dar conta de
atender a todos. Eu comecei a vender
há uns três anos, antes disso produzia
apenas para as crianças de casa e
familiares”, afirmou a doceira Tamires
Pereira Martins, de Piúma.
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Venda de ovos da
páscoa só na retal final

O ovo é símbolo bastante antigo, anterior ao Cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida
Aline Cunha e Luciana Maximo

Por Aline Cunha / Free Lance

Embora os ovos
de páscoa decorem
seções inteiras de
supermercados, na
semana passada, as
vendas ainda eram
muito tímidas. Muita
pesquisa de preços
e água na boca, mas
comprar que é bom

só em cima da hora
como todos os anos.
O gerente de
um supermercado
em Piúma, Taines
Marcondes disse que
os produtos que envolvem o almoço de
domingo de páscoa
as vendas já estão em
alta, como o bacalhau,
palmito, azeitona e

Curiosidade
Ovo de Páscoa é um ovo, normalmente
de galinha, inteiro ou esvaziado de seu
conteúdo interno, pintado com gravuras
ou com várias cores, para simbolizar a
ressurreição de Cristo e adorar a páscoa,
em muitos países. Muitos séculos antes
do nascimento de Cristo, a troca de ovos
no Equinócio da Primavera (21 de Março)
era um costume que celebrava o fim do
Inverno e o início da primavera. Para obterem uma boa colheita, os agricultores
enterravam ovos nas terras de cultivo.

outros, mas os ovos,
como nos anos anteriores, só na última
hora que começa a
correria.
“Os produtos que
envolvem a Semana
Santa já estão sendo
bastante procurados,
entretanto a busca
por ovos de Páscoa
ainda não começou,
mas até o domingo
de Páscoa esperamos
vender tudo”, Taines
Marcondes.
“Embora
o
Brasileiro tenha a mania de deixar tudo pra
ultima hora, já começou a procura por produtos para o preparo
dos pratos, como a
famosa torta capixaba, a população está
pesquisando preços e
deve comprar tudo em
cima da hora, como

sempre”, Claudiano
da Silva, gerente do
Supermercado Iriri.
Os supermercados
apostam como sempre
nos ovos e fazem decorações que encantam desde as crianças
até quem está de dieta. As casas de festas
apostam também, até
farmácias estão comercializando.

Os gerentes dos supermercados Bom Sabor e Iriri apostam
nas vendas de ocos na última hora

» ESPECIAL
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Olha o peixe! Peixarias
apostam na Semana Santa

A tradição da Semana Santa e seus pratos à base de frutos do mar fomenta o comércio de pescados
na região e promete aumentar as vendas

Aline Cunha

Por Aline Cunha / Free Lance

Quem compra peixe sabe que fresco é
muito mais saudável,
exceto os salgados,
como o Bacalhau e
a Merlusa, muito usa-

dos na tradicional torta
capixaba, por isso, as
peixarias, talvez, ainda
não estejam comercializando os frutos do
mar para os pratos da
semana santa, mas, a
expectativa é grande

entre os proprietários.
Tanto eles quanto os
pescadores apostam
nas vendas nesta semana.
Restaurantes, bares e quiosques devem ficar atentos para

a compra dos peixes,
se deixarem para a
última hora correm o
risco de pagarem mais
caro.
Embora ainda não
haja muita procura todos os anos o setor
comemora as vendas
no período da Semana
Santa. “Ainda não aumentou a procura, que
todo ano começa de
quarta-feira em diante,
mas a expectativa é
grande. Ano passado
foi muito bom”, disse
Carlos Alberto Taylor,
da Peixaria Taylor.
“Estamos esperando pelo melhor,
temos estoque, só
falta eles aparecerem
para comprar. Todos
os anos as vendas do
período são ótimas”,
comentou Alexandre
Pereira, da Peixaria Rei
Arthur.
“A procura ainda é
pequena, nos anos
anteriores, num dia
desses, estávamos
pocando de vender.
Mas estou acreditando que o povo está
deixando pra última

As peixarias ainda apostam nesta semana para vender
muito peixe

hora”, frisou Nilson
Pereira, da Peixaria do
Nilson, em Anchieta.
“A procura está
mais ou menos, todo
o comércio está devagar, mas na Semana
Santa sempre é bom”,
Mauro Cesar, do Box
do Pescador, em
Anchieta.

“Todo ano a procura é boa e esse
ano não deve ser diferente. Nós sempre
esperamos pelo melhor e estamos com
pescados variados
para atender à população”, Jorge Ferreira,
Peixaria do Pelota, em
Itaipava.

e
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D’ ÂNGELES: o point do
forró em Piúma

Restaurante D’ Ângiles em Piúma se tornou a casa do forró aos sábados
Luciana Maximo

da Redação

Quem passa por
Piúma, certamente já
parou no Restaurante
e Pizzaria D’ Ângeles,
impossível, nunca ter
entrado à Casa, na orla
da praia, nem que seja
para dois dedos de
prosa com seu Gilberto
D’ Ângeles, hoje, no
andar de cima, orientando junto com dona
Urânia, Rogério e família, na direção. Os dois
partiram e deixaram
um legado.
Há 37 anos, o Res-

O Forró do D’
Angiles se tornou
o ponto de
encontro dos que
adoram dançar
coladinhos

taurante D’ Ângeles
está aberto a todos.
Passou por momentos difíceis, de crise no
comércio, de greve da
PM, de ressaca do mar,
entretanto, sempre ofe-

recendo comodidade,
atendimento personalizado, preços ótimos,
promoção de pizzas
deliciosas, almoço serve service, porções
diversas, aquele filé

a parmegiana que dá
água na boca, bebidas em geral e há oito
anos, se tonou o point
do forró na Cidade das
Conchas.
Reiventar para se

manter sempre em
evidência, esse é
o lema de Rogério.
Todos os sábados,
na baixa temporada,
a Casa proporciona
o melhor evento, o
forrozão, desde o
universitário ao pé
de serra, tanto para
Piúma, como para
região e aos turistas
que estiverem na cidade. Tornou-se um
ponto de encontro, um
local agradável. “Eu
tive a sorte e a felicidade de ter tido os pais
que tenho minha mãe
sempre presente, ora
pintando suas telas,

ora nos aconselhando
e nos ajudando a cuidar do Restaurante.
Meu pai, é difícil falar
dele, o meu grande herói, tocar o D’ Ângeles
é um compromisso
com um legado. Eu só
tenho a agradecer a
Deus, os funcionários,
aos clientes, amigos
e a minha família”,
ressaltou Rogério D’
Ângeles.
A casa funciona de
segunda-segunda, com
pula-pula para crianças,
preços acessíveis, e
aos sábados, a música
embala os casais mais
apaixonados.

Tony Oliver revoluciona a estética facial
Arquivo

Mineiro
de
Carangola, 35 anos
de Rio de Janeiro, Tony
Oliver embarcou rumo
a Piúma e está revolucionando o universo
da estética. Há poucos
meses na Cidade das
Conchas, o técnico de
estética em cosmetologia já instalou na Clínica
Carina Feres o seu espaço de atendimento,
para quem não dispensa uma limpeza de pele
profunda, com técnicas
europeias, tratamento
de acne, rejuvenescimento, revitalização da
pele com máscaras de
chocolate e morango
que caíram no gosto
dos clientes mais exigentes. “Na verdade,
o chocolate/ cacau é
um revitalizante para

açúcar mascavo, cicatrizantes e antioxidantes, mas o que também
está muito em alta no
consultório é radiofrequência abdominal
para combater anti-sinais, rugas, estrias e
celulites.
Com experiência de
quase três décadas
e um curriculum inve-

Tony Oliver
está em
Piúma
atendendo
da Clínica
Carina
Feres

a pele, eu junto a esta
máscara, componentes
como soro fisiológico
sem sal, açúcar mascavo, colágeno, misturo
tudo isso com o vapor
de ozônio. Esse procedimento revitaliza,
limpa, toniﬁca e clareia
um pouco a pele. É o
que há”, disse.
O trabalho de Tony é

bastante amplo, deste
tratamento especíﬁco
para a área dos olhos,
remoção de cravos
milliuns e toda massa
cebacea e limpeza de
pele profunda masculina. Tem sido um sucesso na clínica.
De acordo com Tony,
para tratar acne, ele
utiliza enxofre, zinco e

jável, Tony esteve na
redação do Jornal e
contou que foi o primeiro conselheiro do
Sindicato de Estética
– Sindestetic no Rio
de Janeiro, biomédico,
massoterapeuta, especialista em tratamento
da face, com pós-graduação, ele já cuidou
do rosto da apresenta-

dora Xuxa Meneguel,
em um Spar, trabalhou
na Suíça no Instituto
Beauty Metissage,
(Todas as Raças) e na
Cidade Maravilhosa
tratou da face das atrizes Beyb Consuelo,
Bianca Rinald, Regina
Duarte, dos gêmeos
Maurício e Roberto
entre outros.
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Itaipava é o endereço ce

São 20standes servindo delícias à base de frutos do mar, o maior pavilhão gastr

Da Redação

A Secretaria
Municipal de Turismo
de Itapemirim
em parceria com
a Associação
Gastronômica realizará durante o
feriado da Semana
Santa, entre os
dias 18 a 21 de
abril, o “XIII Festival
Gastronômico de
Frutos do Mar” que

acontecerá em um
pavilhão montado
na praia de Itaipava.
O maior do Estado
do Espírito Santo.
A XIII Edição
do
Festival
Gastronômico de
Frutos do Mar acontece quinta-feira, 18,
às 19h30, onde o secretário de Turismo
Wilson Viana fará
a abertura oficial
do evento. No pri-

meiro dia haverá
apresentação musical com a Banda
COMUDI e logo em
seguida, uma Aula
Show com o Chef
Hamilton Martins. Já
nos outros dias, a
programação segue
iniciando a partir
das 11h e encerrando às 00h.
O prefeito de
Itapemirim Thiago
Peçanha Lopes, afir-

ma que o festival é
muito importante,
pois atrai mais pessoas e movimenta a economia do
município. “Essa
edição visa incentivar cada vez mais
os comerciantes
do município a investirem nos seus
estabelecimentos,
e na mão de obra
profissional, ofertando um atendimento

diferenciado para
quem visita nossas
belezas naturais.
Te m o s m u i t o p o tencial para crescer
no setor turístico e
essa é uma maneira
de incentivar nossos
comerciantes a presta bons serviços nas
pousadas, hotéis,
quiosques, restaurantes e na própria
praia”, explicou.
Wilson Viana fri-

sou que a expectativa de público é alta,
já que o evento está
se tornando uma
tradição no litoral
sul. “São esperadas cerca de 50
mil pessoas durante
os quatro dias do
festival, que contará
com pratos lindos,
exóticos e saborosos, mostrando a
qualidade e variedades dos produtos
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Divulgação

certo na Semana Santa

astronômico no ES. Semana Santa, Itaipava, Itapemirim é o seu endereço certo
de nossa cidade”,
destaca.
Durante
o
“XIIIº Festival
Gastronômico de
Frutos do Mar”, os
expositores servirão pratos típicos de
nossa terra, sempre
com requinte e capricho na elaboração,
com preços atraen-

tes, unindo o útil ao
agradável.
O lançamento dos
pratos ocorreu no
Estrelato, na manhã
terça-feira (09), mais
de 20 variedades
de pratos à base
de peixes e mariscos, entre porções
individuais ou para
dividir, que serão

comercializados no
evento. Jornalistas
de diversos veículos
experimentaram os
pratos e convidados
apreciaram a gastronomia de Itapemirim.
Os preços dos pratos vão variar de
R$5,00 a R$100, entre pratos individuais
e porções.
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UMA AULA MÁGICA:
imprensa e jornalismo
Reconhecer a importância da imprensa como fonte de conhecimento e de recurso
linguístico é um dos objetivos do projeto na escola Scherrer
Ana Cláudia Siqueira

Por Ivny Matos

Quando surgiu a
imprensa e quem a inventou? Como se deu
a evolução, linguagem
jornalística. Afinal,
qual a relação entre
notícia e crônica, boato, fotograﬁa jornalística, fake News... Qual a
importância do jornal
na sociedade? Como
um jornal impresso
sobrevive nos dias de
hoje? E, principalmente, por que o jornal
na vida de Luciana
Máximo?

Luciana
conversou com
os alunos do
Scherrer sobre
a importância
da imprensa
no exercício da
democracia

Todas essas perguntas foram respon-

didas para alunos de
6ºs aos 9º anos, du-

rante um bate papo
super bacana na
manhã do dia 03, no
refeitório da Escola
Municipal José de
Vargas Scherrer, em
Piúma.
“Convidaram-me,
topei na hora! E fui
feliz da vida para somar com o projeto da
escola a Importância
da Imprensa.
Espetacular ver meninos e meninas sentados, curiosos, atentos.
Que cena linda! Foi
muito especial o momento. Pude contar
um pouco sobre a
minha relação com a
escrita desde a infância, quando residia
em uma casa escola lá em Presidente
Kennedy. Chorei ao
me lembrar da primeira vez que me ofereçam uma propina
grande. Falei do meu

primeiro emprego em
troca de material escolar, falei do meu
estágio no jornal e a
editoria policial, falei
do meu primeiro texto
veiculado na Folha
do ES, contei como
surgem as notícias,
batemos papo com
os 8º e 9º anos sobre
jornalismo e democracia e liberdade
de imprensa”, disse
Luciana Máximo.
A editora do Espírito
Santo Notícias confessou que, cada vez que
entra em uma escola
e conversa com estudantes, a esperança
cresce, e também a
certeza de que a educação é a porta de
entrada para o futuro
da sociedade.
De acordo com a
professora de Língua
Portuguesa, Sandra
Ribeiro o projeto foi

idealizado pela área
Código e Linguagem e
todos os professores
estão envolvidos.
“Cada professor
ficou responsável
por uma turma, serão várias atividades
apresentadas a nível
de escola no dia 09
de maio. Entre os trabalhos a elaboração
do jornal poste, apresentação de jornal
televisivo, na área de
Ciência terá um mural
com a evolução da
ciência em artigos publicados em revistas e
jornais. Matemática
trabalha com números: tiragem, estatísticas e os professores
de História elaborarão
maquetes representando a evolução da
imprensa”, explicou
Sandra.
A diretora da
Escola, Sandra
Boldrini aﬁrmou que a
palestra com Luciana
fez com que os alunos compreendessem melhor papel do
jornal e a função do
jornalista. “Foi muito
importante para a elaboração de todo o trabalho. Eles gostaram
muito. Os professores
elogiaram a desenvoltura da jornalista
e a história dela com
o jornal, foi de suma
importância para o
desenvolvimento do
projeto”, finalizou
Sandra.

15

» ANCHIETA

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
DE 2019

15/04 A 15/05

ANCHIETA: frota nova para
o transporte escolar

Dos cinco adquiridos pela prefeitura, um ainda falta chegar. Todos irão atender o transporte
escolar municipal da sede e do interior
entre outros veículos. “Já compramos 33 veículos para atender
as secretarias de
saúde, educação,
agricultura, assistência social
e Infraestrutura.
Alguns ainda faltam chegar”, explicou o prefeito.

Assessoria de
Comunicação

Se tiver crise,
tem de buscar
solução. Se tiver
problema, tem de
resolver. E se o
recurso for pouco,
tem de ir atrás.
O prefeito de
Anchieta Fabricio
Petri está dando
um banho de gestão em prefeitos
experientes, mesmo atravessando
momentos difíceis
de queda de receita, tendo de cortar
na pele, a administração de Anchieta
vem somando resultados positivos

aos munícipes,
exemplo disso, é a
aquisição da nova
frota.
A Secretaria de
Educação de recebeu no último
dia 01, mais um
ônibus escolar da
compra realizada
no ano passado,
na qual foram ad-

quiridos cinco veículos para uso do
transporte escolar
municipal. Quatro
ônibus foram
c o mp r a d o s c o m
recursos do próprio município e o
outro com recursos do Ministério
da Educação,
por meio do

CONFIRA OS VEÍCULOS ADQUIRIDOS:
Saúde - 13 veículos:
- 01 ambulância Semi-UTI - Deputado Gildevan + convênio
Governo do Estado;
- 02 ambulâncias – Deputado Lelo Coimbra e senadora Rose de
Freitas;
- 03 Gols – Deputado Paulo Foletto;
- 03 Ônix – Senadores Ricardo Ferraço e Magno Malta;
- 02 Spin – Deputado Lelo Coimbra + recursos de leilão;
- 02 VAN - Deputado Lelo Coimbra + recursos de leilão
Educação - 05 ônibus: 04 chegaram (recursos próprios) e 01
ainda vai chegar – Recursos do Ministério da Educação.
Assistência Social - 05 veículos
- 02 Spin
- 01 VAN
- 02 veículos Aircross/Citroen
Agricultura - 05 veículos:
- 02 tratores agrícolas - Deputados estaduais Amaro Neto e Erick
Musso;
- 01 retroescavadeira – recursos próprios;
- 01 Fiat MOB – Ministério do Desenvolvimento Social;
- 01 caminhão-pipa, que também atende a infraestrutura –
Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca (Seag).
- 01 trator com grade aradora e 01 colhedora de forragem – em
processo de compra - Deputado Federal Paulo Foletto.
Infraestrutura - 05 veículos:
- 01 pá carregadeira
- 04 carros

Programa de Ações
Articuladas (PAR).
Todos os veículos têm elevador
de acessibilidade
e irão atender no
transporte de alunos da sede e do
interior. De acordo com o prefeito
Fabrício Petri, os
veículos irão ajudar a dar mais qualidade e segurança
ao serviço. “Esse
novos veículos

vão dar mais segurança no transpor te de nossos
estudantes. É um
investimento necessário”, disse.
Petri lembra
ainda que, desde
o final do ano passado, a prefeitura
vem investindo da
melhoria da frota
municipal, com
aquisição de ambulâncias, vans,
tratores agrícolas,

Mais aquisições
Somente na
Secretaria de
Saúde foram comprados 13 veículos,
i n c l u i n d o VA N s ,
ambulâncias para
atender o Pronto
Atendimento, as
ESFs e o transporte sanitário, em
especial aos pacientes que fazem
tratamento com
qu i m i ote r a p i a e
hemodiálise.
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40% das mulheres evangélicas
sofre violência doméstica

A

Sim, tem que chegar às
escolas e eu parabenizei
muito a diretora, minha
mãe também é diretora d
escola e trabalha o combate á violência e é só a
partir da educação básica
que nós vamos construir
pessoas melhores na adolescência e na fase adulta.
Até os sete anos de idade
elas estão se construindo, então elas precisam
ter consciência do que é
violência, respeito. Então,
dentro das escolas esse
trabalho é extremamente
fundamental. Eu tenho
feito também muitas palestras para adolescente
e o resultado tem sido
muito positivo.

delegada da Polícia Civil, Andrea
Magalhães, que atua no município de Linhares em plantões
esteve presente com a equipe da
vice- governadora, para um jantar informal no
Empório Mineiro, após longo dia de Trabalho.
Ela palestrou sobre “ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA” dentro do evento
“Abril para Elas”, realizado sexta- feira dia 12
de abril, no auditório da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio, Leopoldino
Rocha, em Itaipava/ Itapemirim. O evento foi
promovido pelo Cole�vo de “Empoderamento
e Fortalecimento da População Negra do Sul
do Estado”.
Após o jantar, drª Andrea conversou com
a jornalista Luciana Maximo sobre violência
domés�ca, conﬁra na integra o bate papo.
por Luciana Maximo
Jornal: A senhora está
acompanhando a vice-governadora por todo
o Estado, dando palestras...
Delegada: Essa onda
de empoderamento da mulher, a busca por romper
essa violência, ela requer a
ajuda de toda a sociedade.
A mídia tem um papel
muito importante na ajuda
do combate à violência
juntamente com a polícia
Civil, a PM o CREAS,
o CRAS e o Governo do
Estado.
Não basta só mostrar
os números, é preciso
ação...
O mais importante é
a denúncia, não se calar
e qualquer pessoa da sociedade que presenciar
qualquer ato de violência
também não se calar e sim
coibir de maneira enérgica

qualquer atitude que seja
agressiva, seja da mais sutil
a mais sangrenta.
Em qualquer lugar do
mundo a violência começa
de maneira semelhante...
Sim, um ciúme exacerbado, uma tentativa de controle
da vitima, do seu comportamento, da sua veste, e quando a mulher resiste acaba
acontecendo uma violência
física ou sexual. Embora
cada caso seja um caso, o
caminho é o mesmo, começa
com uma violência verbal
e acaba numa agressão ou
mesmo um feminicídio. Há
mulheres que já chegaram
ao meu gabinete confessando
que apanharam a vida inteira,
mas quando “ele” machucou
ofendeu a honra dela isso a
machucou, então depende da
maneira como cada uma sente.
A vice-governadora
pontuou na fala dela, que
40 % das vítimas são evan-

gélicas, é um numero muito
elevado...
Essa mulher não é agredida por ser evangélica, por
isso nós estamos tendo que
buscar formas de trabalhar
esse problema social dentro
das igrejas. Hoje tivemos
uma pauta com os pastores da
cidade, como uma forma de
pedir ajuda no combate à violência, porque a participação
deve ser de toda a sociedade.
É preciso que essas mulheres
tenham a consciência de que
elas podem perdoar, mas elas
têm que se afastar, pois Deus
não quer que ela conviva
com esse sofrimento. Existe
sim essa questão do perdão,
mas perdoar significa não
guardar mágoas, mas ela não
precisa conviver, pois Deus
não quer seu sofrimento e
dessa forma se omitindo ela
corre o risco de sofrer uma
violência mais grave.
A violência acontece em
todas as classes sociais...

A violência contra a mulher é igual para todas, não
existe diferença de classe,
cor, nem escolaridade, e ela
é sempre imperceptível. É
violência sim “você” passar e
ser assediada por um homem,
“eu não quero ser assediada
por um homem”, “eu não
quero que ﬁquem gritando
adjetivos, eu quero ser respeitada na minha individualidade, quero ser respeitada na
minha intimidade, eu quero
andar tranquilamente sem
ser um objeto sexual”. E
isso é uma mentalidade que
a gente precisa desconstruir,
pois vivemos numa sociedade muito machista que vê a
mulher como objeto, como
posse, que cultua muito a
pornograﬁa e a subjugação
da mulher.
Esse debate tem que
chegar às escolas, como
aconteceu sexta no EEEFM
Leopoldino Rocha, em
Itaipava...

Por favor, doutora,
deixe um recado para
as mulheres que sofrem,
violência que vão ler
esse jornal:
Mulher, você tem que
se amar em primeiro lugar. Saiba que sua integridade física, mental
e sua vida depende de
você. Não deposite essa
responsabilidade em outra pessoa. A culpa da
agressão nunca vai ser
da mulher, sempre vai
ser do agressor, portanto,
olhe pra você, cuide de
você, veja que tem força
para pedir ajuda. Peça
ajuda à polícia, para o
governo, peça ajuda para
aos órgãos responsáveis,
pra que você se liberte, não viva mais com
medo, com depressão,
por causa de um relacionamento abusivo, o
importante é a gente se
feliz! Contem comigo e
com a Polícia Civil.
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Seja elegante, cumprimente, abrace, diga eu
te amo, tudo volta pra gente. Evite venenos
destilados, absolva só o que é positivo, não
pegue texto que não é para você, viva o
máximo, seja o máximo! Boa semana!

Dr. Djalma Pereira Lemos, delegado da Polícia Civil, chefe da 9ª Regional em
Itapemirim se sentiu honrado em participar do evento do Coletivo, em que o tema
foi violência contra a mulher, chega!
O Coletivo de “Empoderamento e Fortalecimento da População Negra do Sul do
Estado” promoveu o evento “Abril para Elas”, no auditório da EEEFM Leopoldino
Rocha, em Itaipava. Entre os delegados, a vice-governadora, Jacqueline
Moraes abordou a importância do enfrentamento da violência doméstica.

A UNIP – Universidade Paulista
chegou a Itapemirim. A equipe
Rodrigo Rangel, Elaine Sant’Ana
Cardoso - coordenadora do Polo,
em Itaipava, Emanuela Peçanha
e Allana Vidal receberam os novos
acadêmicos, sexta 12, para a aula
inaugural em grande estilo. Sucesso!

Anchieta deixou sua marca na ExpoSul Rural, levou a cachaça Pratinha, os
temperos, as delícias de Joeba, os produtos das Mulheres da Prata, o chocolate
da família Vettoraci, o ﬁno artesanato religioso, feito pelas mãos de Eliza Venzi e o
Circuito do Imigrante ﬁcou lotado todos os dias. Este time estava orgulhosíssimo
da terra que representa.

O Stande de Itapemirim marcou
presença na ExpoSul Rural
2019. Além do rico artesanato,
produtos da agricultura
mostraram a riqueza da cidade.
Mas, é a gastronomia que
chama atenção e nesse ponto, o
chef Hamilton Martins dá show,
ainda mais preparando o Viagra
do Pescador. Que prato!

Presidente Kennedy também marcou presença na ExpoSul Rural.
Representando a cheﬁa de gabinete, Joselho Altoé destacou as linhas de
crédito do Fundesul para atrair investidores. A prefeita Amanda também
prestigiou o evento, super bem acompanhada de Gleide coordenadora da
sala do Empreendedor. A ExpoSul sem dúvida foi um divisor para Kennedy
mostrar a sua vitrina de oportunidades.

18

» GERAL

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
DE 2019

15/04 A 15/05

Noite Italiana no stande de
ANCHIETA NA EXPOSUL

Muita música, belas mulheres vestidas a caráter, massas, dança encantaram quem passou
pelo Circuito dos Imigrantes de Anchieta sexta, 12 na ExpoSul Rural 2019
Fotos Assessoria de Imprensa

da Redação

Uma das atividades mais aguardadas do estande foi
a “Noite Italiana”
que aconteceu na
noite desta sexta-feira (12), às 20h,
na área do estande na Exposição. A
ação contou com
demonstrações de
dança, música e degustação de polenta
acompanhada de um
molho especialmente preparado pelas
“nonas”.
Foi uma noite
mais que deliciosa,
perfeita, saborosa,
envolvente. Além de

muita gente bonita,
comida italiana de
deixar com água na
boca ainda durante o
preparo. Lembrando
que, o Circuito dos
Imigrantes foi atração durante os quatro dias de evento,
por suas belezas
naturais, além da
fabricação artesanal de diversos itens
como cachaça, pães,
biscoitos, licores, geleias, defumados, entre outros produtos.
Deixando sua
marca já registrada
na ExpoSul o Circuito
dos Imigrantes de
Anchieta encantou
sexta-fera Cachoeiro
de Itapemirim e os
visitantes que pas-

saram por lá. Com
diversos produtos,
folheteria e materiais de divulgação,
empreendedores evidenciaram as riquezas da Terra do Santo
José e Anchieta e as
belezas de Anchieta,
especialmente as
atrações que o interior anchietense
proporciona.
Além disso, no
estande foi possível encontrar outras
delícias do circuito,
como massas, biscoitos, cachaça, licores,
defumados, geleias,
entre outros produtos
que estão sendo comercializados, além de
conhecer a vasta oferta turística da região.
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Arquivo e Luciana Maximo

Sacolão da Fartura,
10 ANOS DE SUCESSO!

Em junho, o Sacolão comemora 10 anos e o cliente é quem vai “comer o bolo’
da Redação

O Sacolão da
Fartura vai completar
10 anos em junho e
quem vai ganhar presente de aniversário
serão os clientes. O
comerciante Adonis
Domiciano prometeu
realizar uma campanha de aniversário
que vai dar prêmios.
Aguarde.

A história de sucesso do Sacolão vem do
referencial, seu pai,
Antônio Domiciano
que desde cedo deixou a lição de que,
para ter sucesso, é
preciso trabalhar. E
não é que deu certo.
Entretanto, é a mãe,
dona Izaura Candal,
quem o criou que o direcionou a ser quem
o é – sucesso!
Em frente ao
Fórum, em Piúma, O

Sacolão da Fartura
desde que abriu as
portas é referência
em produtos, atendimento e respeito
ao cliente. Queijo da
roça, temperos, doces, verduras, frutas,
todos os dias caminhões abastecem,
tudo fresquinhos
e bem distribuídos
nas prateleiras. Casa
sempre lotada.
O comerciante
contou que come-

çou cedo a trabalhar
na roça de abacaxi, em Boa Vista,
Marataízes, ao lado
da mãe. Depois abriu
o primeiro verdurão,
em Itaipava, mas é
Piúma que ele tem os
proprietários de restaurantes, quiosques,
bares, lanchonetes e
comunidade em geral
comprando todos os
dias. O movimento é

intenso e todos trabalham muito, sempre dando atenção
máxima a todos que
entram jamais saem
de sacola vazia.
A expectativa de
Adonis para esta
semana é de muita
far tura, pois como
afirmou: “Trata-se
de uma Senana
Santa, Deus já vem
nos abençoando

muito. Semana santa é abençoada, é
santa mesmo. Os
temperos que são
usados nos pratos
disparam as vendas,
o pessoal compra
em grande quantidade. Graças a Deus
temos uma clientela
assídua e fiel. Em
breve vãos anunciar
nossa campanha de
aniversário”.
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EMPÓRIO MINEIRO
aposta na charcutaria

A Charcutaria consiste em produzir e comercializar carnes e embutidos artesanais,
com o intuito de agradar aos mais sofisticados paladares

Arquivo

Por Aline Cunha /
Free Lance

Inaugurado há
quase um ano, em
Itaipava/ Itapemirim
o Empório Mineiro é
uma casa especializada em comercializar
deliciosas especiarias
das mais diversas cidades mineiras. Uma
sofisticada casa de
queijos e vinhos em

pleno litoral capixaba
onde se encontra e
degusta cachaças,
doces em compota,
salaminho, café artesanal, linguiças gourmet recheadas, cortes
de carne maturada
e defumada, pratos
preparados na hora
pelo chef Marcelo,
entre outras delícias
indescritíveis. Tudo
com o bom gosto e
atendimento nota 10

da empresária Márcia
Ambrozio e o sócio
Marcelo.
Márcia recentemente recebeu o
professor especializado na área gourmet
e charcutaria, Jorge
Calcidone que ensinou a técnica dos novos produtos para o
Empório Mineiro.
“Os produtos são
totalmente artesanais
com gordura zero e de

alta qualidade para
atender aos desejos
de uma população
cada vez mais preocupada com a qualidade
do que consome. São
diversos temperos e
sabores utilizados de
maneira totalmente
artesanal para chegar ao resultado de
excelência dos produtos de charcutaria, só provando para
entender do que se
trata. É mais uma novidade da casa”, contou
Ambrósio.
Além da charcutaria cafés gourmet
especiais com aromas
de frutas e flores e
chocolate tipo exportação só encontra lá.
Queijo canastra, genuinamente mineiro,
vinhos ﬁnos e importados, cachaça mineira, goiabada cascão,
queijos recheados,

queijos premiados na
França, (um catálogo
de queijos amplo), linguiça, temperos, pão
de queijo, chopp artesanal, um cardápio
super diversificado,
além de porções bem
mineiras.
I n i c i a l m e n te a
proposta do Empório
Mineiro, além de trazer os produtos de
Minas Gerais foi criar
uma espécie de ponto
de encontro cultural,
com uma mistura dos
produtos de Minas
com os do Espírito
Santo através de
parcerias oferecendo
diversos produtos de
qualidade capixaba
que vão desde o mel,
passando pelo cigarro de palha mineiro e
chegando a cultura dos
motociclistas são que
viajantes, apreciadores
e conhecedores do que

há de bom e de melhor
em cada estado.
Pessoas das mais
diversas classes sociais
e de vários estados,
além dos moradores
locais vão ao Empório
a procura de delícias
que agradam aos olhos
e ao paladar.
Aromas, cores e
sabores são o carro
chefe do Empório que
conquista cada vez
mais novos clientes
que acabam por se
tornar amigos queridos que frequentam
o local não apenas a
procura de produtos,
mas, às vezes apenas
para uma boa prosa
regada por um café ou
cachaça artesanal.
Convém lembrar
que, o Empório Mineiro
está localizado em
Itaipava, na Avenida
Itapemirim, em frente
à farmácia Fortt Farma.
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IRONIA: Nito temia ser
assassinado na fazenda

Um crime esclarecido e com interrogações. Nito temia morrer na fazenda, que teria sido vendida,
mas não foi, o suposto dono queria que ele saísse de lá, acabou assassinado na cidade
Arquivo

Por Luciana Maximo

O assassinato
covarde do vaqueiro
Anilton Nascimento
Aranha, mais conhecido como Nito, com um
tiro no peito, domingo,
07, na Praia da Maria
Neném abre um leque
de interrogações ainda não explicadas.
O delegado David
Santana já autuou
um dos suspeitos pelo
crime e o prendeu,
Bruno Luis Flávio, o
Bruninho, 18 anos. No
entanto, há suspeitas
de que Bruno tenha
emprestado a arma
e o assassino seja
um menor, que teve
problemas com o irmão de Nito. Aﬁnal de
contas: Nito foi morto
por vingança no lugar
do irmão Valci Aranha,
a morte foi encomendada ou erraram o
alvo. Há quem diga
que o crime foi planejado e um menor
usado para cometer o
assassinato.
A reportagem
apurou que Nito estava com medo de
ﬁcar na fazenda Vale
da Esperança, em
Tataíba, interior de
Iconha. Ironia ou não,
ele acabou morto na
cidade. Há algumas
versões para o crime.
Uma delas que o assassino encostou a
arma no peito e aper-

Nito era muito
querido por
todos, ele foi
assassinado de
forma covarde
em Piúma

tou o gatilho, outra, é
que estava escondido,
atirou e saiu correndo
no escuro. Uma testemunha que estava
com Nito na hora do
fato contou que o vaqueiro estava com a
mão no ombro dele,
quando ele ouviu um
estalo, Nito teria levado a mão peito e caído
morto no chão. Essa
testemunha disse que
não viu o assassino,
estava escuro.
Uma sobrinha de
Nito disse pra algumas pessoas que a
vingança era pro irmão dele, que tinha
dado umas ripadas
em um menor na casa
do adolescente, algumas semanas antes.
Este menor teria feito
um estrago no carro
de Valci, irmão de Nito,
motivo para ter levado
uma coça e razão para

ter ido antes à casa de
Valci e disparado uns
tiros.
A suposta venda
da Fazenda e as
ameaças
Para entender melhor este assunto, a
Reportagem procurou
o fazendeiro Dulcino
Monteiro de Castro,
filho do Drº Dulcino
Monteiro de Castro,
prefeito de Cachoeiro
de Itapemirim/ES, em
1947-1950, quem
tema curatela da irmã
Jussara para administrar a Fazenda Vale da
Esperança.
A irmã de Dulcino
sofre de uma síndrome, que ele chama de
pródiga. Gasta mais
do que recebe. O pai
de Dulcino pediu que
ele cuidasse das coisas, da irmã ainda
com vida, fez o inven-

tário e a fazenda ﬁcou
para ela, bem como
um apartamento em
Copacabana. Hoje ela
tem 78 anos, estaria
sendo vítima de uma
quadrilha, formada
por uma mulher e advogados. Essa quadrilha tentou vender
a Fazenda sem que
Dulcino soubesse e
estava ameaçando
Nito para que ele deixasse a propriedade.
Completamente
sem chão com o assassinato de Nito, que
trabalhava na fazenda
há 17 anos, Dulcino
afirma que o crime
pode ser ironia do destino, uma vez que Nito
estava sendo ameaçado a deixar a fazenda
e acabou sendo morto
na cidade. “Nito conhecia tudo, foi pra lá
com quatro ﬁlhos, eu
fazia parceria com ele,

tenho contrato com
ele de meeiro, fora os
outros de boca, agora
vamos nos reorganizar. Nito estava sendo
ameaçado para sair
de lá”, disse Dulcino.
Monteiro de Castro
revelou que a irmã
dele está na mão de
um pessoal. “Tem um
processo no Fórum
que tentaram tirar a
minha curatela. Uns
advogados deram
para minha um telefone desses restritos e eu não tenho
condições de falar
com ela, ela liga só
quando quer, ou seja,
ela está praticamente
em cárcere privado
com essas pessoas. Houve uma falsa
venda da fazenda, de
boca. A fazenda teria
sido vendida para
um tal de Roberto
e estavam pressionando Nito para sair
de lá, do ﬁnal do ano
passado para esse
ano”, narrou.
Roberto, segundo
Dulcino ligou para Nito
já querendo apressar
a saída dele falando
que ele tinha um mês
para deixar a fazenda.
“Eu pedi o telefone a
Nito e me apresentei.
Ele foi muito seco.
Perguntei educadamente, se minha irmã
tinha vendido a fazenda a prazo ou a
vista e, ele me disse,
não lhe diz respeito.
Respondi: então faz

o seguinte, ela tem
como te devolver esse
dinheiro, porque ele
não vai ﬁcar com ela!
Você é um laranja dos
advogados”, frisou
Dulcino.
Jussara Monteiro
de Castro é vítima de
uma quadrilha que
tentou vender a fazenda dela, segundo
aﬁrma Dulcino. Além
disso, ela tinha precatórios para receber
e estes desapareceram, o dinheiro não
entrou na conta dela.
“Todos os precatórias
que ela teria que receber, que foram descontados já estava
zerado, com certeza
ela não colocou a
mão neste dinheiro,
tenho informação de
lá das pessoas do
prédio onde ela mora
no Rio. Arranjaram
esses laranjas de
Alfredo chaves, dois
moradores e esse
tal de Dr. Roberto,
que teria comprado
a fazenda, e que ligou para o Nito sair,
eles estavam meio
aterrorizados, eu que
garanti que a família de Nito não era
coisas para serem
colocados para fora,
foram criados aqui na
fazenda, conheço ele
e a esposa Jussicléia,
desde garotinha, que
eu duvidava desta
fazenda e depois eu
confirmei que não
houve a venda...”
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“A pessoa foi para matar
Nito, estava escuro”

“Eu sei que se a pessoa foi para matar, escolheu o lugar, um local escuro com toda intenção e
se aproximou e deu um tiro a queima roupa’...
Luciana Maximo

Dulcino afirma
que Nito estava
sendo ameaçado
por pessoas
que se dizem
advogados da
irmã, a dona
da fazenda que
vaqueiro cuidava

O fazendeiro Dulcino
Monteiro de Castro,
quem administra a
Fazenda da Vale da
Esperança, em Tataíba,
que é de propriedade
da irmã dele, Jussara
Monteiro de Castro aﬁrma há uma quadrilha
que está roubando a
irmã, Anilton Aranha
tomava, o Nito tomava
conta.
De a c ordo c om
Dulcino há uma mulher
no meio da quadrilha
que arquitetou a venda
da fazenda usando o
nome da irmã dele.
Esta mulher chegou
a ligar para CarRural
- Cadastro Ambiental
Rural da Fazenda, e
o rapaz do CarRural,
disse que não poderia passar os dados,
pois quem pagava pelo
serviço era Dulcino e
o mesmo responsá-

vel pela propriedade.
“Ela disse que tinha
comprado a fazenda,
queriam até dar um
dinheiro para o rapaz,
ou seja, uma quadrilha,
se organizando e deixaram o Nito e a esposa
com medo, eu garanti a
família de Nito que não
precisavam ﬁcar com
medo, consegui um
termo na justiça, enquanto minha irmã não
fosse periciada aqui
em Piúma, a fazenda
estaria bloqueada para
qualquer venda”.
A fazenda Dulcino
continua tomando conta, mas o gado dele ele
tirou de lá, mas precisa
fazer alguma atividade
econômica, caso contrário não consegue
manter os custos, precisa pagar empregados.
“Nito estava com medo
da pressão, ficaram

apressando ele para
sair da fazenda, sem
venda nenhuma. Eu o
garanti, não, eu ainda
vou ganhar essa causa,
a justiça vai ser feita,
a minha irmã é uma
grande vítima dessa
história toda, e a fazenda vai voltar pra gente,
eu cheguei a falar com
esse tal de Dr. Roberto,
que ele não ia botar
ninguém pra fora, e ele
me respondeu, você
procura a sua justiça,
que eu vou procurar a
minha, e depois conﬁrmei que estava tudo
certo, ﬁz um Boletim de
Ocorrência, consegui
com minha advogada
lá, e depois eu falei
com o Nito, qualquer
um que te ligar você
diz que só conversa na
minha presença e de
meu advogado, da minha irmã e o advogado

dela dentro do fórum,
e sob as vistas do juiz,
ele com medo dessa
situação, ironia, veio
morrer aqui de uma
maneira até hoje misteriosa, uns dizem que
morreu por engano, foi
morto no escuro, uma
morte planejada, foi
seguido até um lugar
escuro, não sei”.
Dizem que o irmão
de Nito é muito parecido com ele. “Se foi
esse o motivo, ao que
me consta, dizem que
o irmão não estava no
bar, e depois foi tanta
correria, até no enterro,
ninguém sabia onde
era, eu fui ao cemitério
errado”.
Enquanto a irmã de
Dulcino, a verdadeira dona não passar

por outra perícia na
justiça ele continua
administrando. “Ela é
idosa e eu também,
sou eu que tenho que
apressar isso para dar
uma definição, estou
há um ano com a fazenda parada, sem
renda, nada, só tendo
despesas e minha irmã
sendo esfoliada desse
jeito, uma coisa que
foi um pedido do meu
pai, que eu tenho que
honrar, ela é o sangue
do meu sangue, eu sou
o único parente que ela
tem”.
A grande ironia foi
Nito com medo de alguma coisa acontecer
com ele na Fazenda,
apesar de Dulcino
garantir que estava
tudo certo foi assas-

sinado na cidade, por
um equívoco ou não,
só uma investigação
vai dizer. “Eu sei que
se a pessoa foi para
matar, escolheu o lugar, um local escuro
com toda intenção e
se aproximou e deu
um tiro a queima roupa, encostou a arma
no peito e apertou o
gatilho, ele não deu um
suspiro, ouviram um
tec, acharam que era
uma bombinha de São
João, mas foi um tiro de
espingarda de chumbo, e aí viram ele caído
não tiveram cabeça pra
nada, dizem que ﬁcou
a marca de pólvora e
não saiu sangue, essas
foram as informações
que eu tive e depois
veio a polícia”.

24

» INFORME

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
DE 2019

15/04 A 15/05

