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Dia 04, o município de 
Presidente Kennedy esta-
rá em festa, completará 
55 anos de Emancipação 
Políti ca. Terá bolo, para-
béns, desfile cívico 
e à noite, sessão 
solene na Câmara 
Municipal, onde 
os seus filhos 
serão home-
nageados em 
grande esti lo.

Mas 
Kennedy pode 
comemorar 
um novo tem-
po. O tempo em 
que a educação 
transforma vidas, 
eleva autoestima, 
faz valer a luta. 
As recém-formadas 
em Gastronomia, a 
feirante Luci e a me-
rendeira Jucineide, lá 
de Gromogol, para os 
amigos de turma: Tico e 
Teco são exemplos que a 
cidade pode se orgulhar. 
Elas, 42 estudantes de 
Medicina e mais de 500 
universitários em 21 fa-
culdades mudam as suas 
trajetórias, 80 professo-
res se preparam para ser 
mestres e conduzir o des-
ti no dos seus fi lhos. Da 
creche ao doutorado, um 
investi mento que projeta 
o kennedense a voos bem 
mais alto.  Parabéns, 
parabéns,  parabéns 
Presidente Kennedy! 
Confi ra o especial.
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Há muito a se fazer ainda, 
afi nal de contas, os desafi os sur-
gem a todo momento e a cidade 
passou por muitos perrengues. 
Olhar no retrovisor não é a melhor 
maneira de seguir em frente, 
muito menos jogar contra, por 
questões partidárias. As críticas, 
sem dúvida incentivam a busca 
por melhorias e resolução dos 
problemas.

Para se alcançar metas é pre-
ciso ter foco, projetos, programas, 
equipe, ouvir o outro, é necessário 
arregaçar as mangas e ‘encarar 
o eito’ e, por incrível que pareça, 
a única prefeita mulher, ainda 
menina assumiu o comando da 
locomotiva que estava descarri-
lhada e está arrumando a casa. 

Presidente Kennedy completa 
55 anos de Emancipação Política 
dia 04 de abril. Lá em 1964, 
bravos homens deram a sua 
contribuição com o pouco recur-
so, abriram estradas na foice, 
na força dos próprios braços, 
construíram pontes, desenharam 
uma cidade no meio de Fazenda 
Muribeca.

O tempo passou e do fundo 
do mar veio o ouro negro que 
transformou em royalties e eles, 
no fi nal dos anos 90 pra cá são 
responsáveis por um novo tempo: 
construção de creches, escolas, 
unidades de saúde, casas po-
pulares, pavimentação de ruas, 
asfaltamento nas estradas do in-
terior, apoio integral a agricultura, 
ao homem do campo... 

Entretanto, a população preci-
sa andar com as próprias pernas, 
o maior desafi o é gerar emprego 
e renda, para isso foi projetado o 
Fundesul. 

Se tem criança em casa, tem 
creche de qualidade, com seis 
refeições, inclusive o desjejum, 
com direito a pão com presunto 
e queijo, iogurte e fruta. Tem até 
creme de cabelo próprio para 
cachos, acredita? Uniforme, 
mochila com todos os materiais 

Parabéns 
Presidente Kennedy!

e transporte escolar com monitor, 
busca e leva de volta pra casa.

No contraturno, Kennedy 
Educa Mais, a criança aprende 
a tocar um instrumento, dançar 
ballet, ouvir histórias, assistir 
a um bom filme, cultivar uma 
horta e também tem todo acom-
panhamento de uma equipe 
multidisciplinar.

Kennedy hoje tem mais de 500 
estudantes na universidade, 42 
estudam medicina, outros tan-
tos enfermagem, gastronomia, 
engenharia, direito, farmácia, 
administração... E 80 professores 
cursam mestrado, tem os cursos 
técnicos, e agora Kennedy Educa 
Sempre.  

Não há dúvidas, o maior in-
vestimento de Kennedy é no seu 
cidadão, do berço, a terceira 
idade, da creche ao doutorado. 

Em 1995 a cidade possuía 
70% da população analfabeta, 
hoje 15%, mas, são pessoas 
com mais idade, lembrando que, 
no EJA há um aluno de 80 anos 
matriculado. 

A cidade se prepara para o 
futuro com uma super população 
intelectual, já formou nos últimos 
seis anos mais de 400 com o 
benefício do Prodes. 

Muito breve, a jovem prefeita 
Amanda dirá a seu povo: pode ca-
minhar sozinho, não será preciso 
mais nenhuma bolsa. A terra está 
adubada, a semente foi entregue, 
a irrigação foi providenciada.  O 
peixe está lá te esperando, pega 
o anzol e joga. 

Daqui a alguns dias, todas as 
estradas estarão asfaltadas, se 
deixarem, não haverá nem uma 
rua sem pavimentação, todas as 
escolas reformadas, novas cons-
truídas, todos os postos de saúde 
em condições dignas de receber o 
cidadão na hora da dor. Kennedy, 
um novo tempo, 55 anos depois 
de muito trabalho. Parabéns meu 
povo, meus conterrâneos! Eu tô 
chegando para comer o bolo!
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» EXPEDIENTE

O Escritório do Jornal Espírito Santo Notícias deixou o bairro Niterói e está 
no bairro Limão/ Piúma. É super fácil, é a Rua em frente ao Supermercado 
Campeão, no Centro, a que dá acesso ao Bar do Bagre. Funciona no 
antigo Ateliê de Dona Carmem Muniz Guimarães, a referência maior em 
artesanato no ES. Venha tomar um café, ou um suco detox, se preferi, 
um chá.

Jacqueline Moraes bateu um papo com o radialista Nardele Ferreira e 
a jornalista Luciana Maximo na Rádio 87 FM Piúma. O tema foi violência 
contra a mulher. Na foto, o diretor José Luís, o DJ Vitinho e Nardele

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

A vice-governadora, Jacqueline Moraes esteve em Piúma a convi-
te do jornal para conversar com exclusividade com profi ssionais da 
educação e saúde sobre o enfrentamento da violência doméstica

A vice-governadora 
Jacqueline Moraes é a pri-
meira mulher a ocupar o 
cargo no ES e é a primeira a 
ter uma agenda tão extensa 
cuidando dos assuntos rela-
cionados a mulher em todo 
o estado do Espírito Santo. 

O faz de conta de vere-
adores que não cumprem 
seus papeis e vivem se 
aproveitando do cargo para 
negociar vantagens com o 
Executivo. Toma lá dá cá é 
a fora de muitos agirem e 
depois dão uma de santo. 

SOBE E DESCE

Bozuando Brasília depois dos 
primeiros 90 dias do coiso no Palácio, 
mais perdido que cachorro que cai 
de caminhão de mudança. Ele diz 
que vai acabar com a corrupção, 
mas o toma lá dá cá faz parte, 
né, Mourão que o diga, o filho 
ganhou uma mega promoção no 
BB. /// Quero estar na Câmara de 
Piúma na hora que a secretária 
de saúde for dar o depoimento 
na CPI do Consórcio, os nobre 
edis deverão ter um caganeira de 
últi ma hora, uma diarreia urgente 
e sair alguns a galope e se fechar 

sem hora pra sair do vaso, ‘ô 
catinga danada’//// E por falar 
em vereador, em Itapemirim alguns 
nobres edis, aqueles fi scalizadores 
de verdade, que estão fora da 
teta, resolveram sugerir uma CPI, 
para o mesmo Consórcio, só que 
os sérios legisladores esqueceram 
que a Prefeitura gastava mais de 
7 milhões por ano e de repetente 
caiu para metade, será que o povo 
morreu?/// Arábia Saudita barra 
importação de frango brasileiro 
depois que Bolsonaro disse que 
iria mudar a embaixada de Israel 
para Jerusalém///Violência contra 
a mulher está por fora, Capitão, 
assédio moral também é crime, 
espero que Renato Casagrande não 
permita estas práticas dentro do 
HPM e tome providências, antes que 
se cumpra a ameaça. Fui...
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Assessoria de Imprensa

A vice-governadora Jacqueline 
Moraes reuniu com todas as 

mulheres mandatárias do ES

Vice-governadora se reúne com 
40 MANDATÁRIAS constrói a Agenda 

Mulher e empreendedorismo

A vice-governadora, 
Jacqueline Moraes 
realizou o primeiro 
encontro de trabalho 
com a presença de 
40 mandatárias e 60 
convidadas do Espírito 
Santo, sexta (29), 
no Palácio da Fonte 
Grande, em Vitória. As 
participantes discuti-
ram o empreendedo-
rismo como o mais im-
portante condutor para 
empoderamento das 
mulheres no Estado. 
Nos argumentos da 
vice “a independência 
financeira, a rede de 
apoio, a possibilida-
de de trabalhar com o 
que gosta fortalecem a 
causa da mulher que, 
cada vez mais, têm 
assumido posições de 
destaque no mercado 
de trabalho e em di-
versos outros espaços 
públicos.”

Com este foco, 
Jacqueline de Moraes 
deu início a constru-
ção da Agenda Mulher. 
“Trata-se do primeiro 
passo para um pro-
grama de empreen-
dedorismo e empo-
deramento feminino 
buscando fortalecer a 
luta contra a invisibili-
dade feminina e que 
mais mulheres se dedi-
quem a essa atividade 
e transformem não só 
a sua realidade, mas 
também a de muitas 
pessoas a seu redor e 
tendo como diretrizes 

selecionadas com base 
no Plano Estadual de 
Políticas para Mulheres 
e no Pacto Estadual 
pelo Enfrentamento 
à Violência Contra 
Mulheres. E também 
a aproximação de 
Estado e sociedade, 
ampliando a escuta 
dos segmentos que 
compõem a agenda 
das mulheres, com 
foco no empreendedo-
rismo. “Empreender é 
realizar projetos, negó-
cios”, lembra a subse-
cretária.  

O programa terá 
ações coordenadas 
pela Vice-Governadoria, 
mas com envolvimento 
de demais secretarias 
e órgãos do Governo 
do Estado, dentre as 
quais a Secretaria de 
Direitos Humanos, por 
meio das quais serão 
realizados projetos e 
ações que garantam 

Por: Íris Carolina 
Miguez

Mandatárias eleitas do Espírito Santo alinham diretrizes de 
empreendedorismo para criação da Agenda Mulher

visibilidade e empo-
deramento a mulhe-
res capixabas. Esse é 
objetivo do Programa 
Agenda Mulher, cuja 
primeira reunião de 
trabalho aconteceu 
nesta sexta-feira (29), 
sob  coordenação 
da vice-governadora 
do Espírito Santo, 
Jaqueline Moraes. 

O programa, ex-
plica a subsecretária 
de Planejamento e 
Projetos da Secretaria 
de Estado de Economia 
e  P l a n e j a m e n t o , 
Joseane Zoghbi, possui 
diretrizes que buscam 
tirar as mulheres da 
invisibilidade, fortale-
cendo espaços de par-
ticipação e empodera-
mento na sociedade.

Fazem parte das 
diretrizes a promoção 
da articulação interins-
titucional e da imple-
mentação de ações 

institucional, social e 
política”, disse ela. 

Na dinâmica do en-
contro, as mandatárias 
eleitas – vereadoras, 
prefeitas e vice-prefei-
tas, deputadas estadu-
ais e federais –, foram 
convidadas a apresen-
tarem propostas de 
atuação conjunta de 
ações integradas de 
visibilidade, com foco 
no empreendedorismo 
e também a darem um 
panorama dos prin-
cipais problemas em 
suas regiões. Várias su-
gestões colaborativas 
foram apresentadas 
e pactuadas para se-
rem aprofundadas em 
outro encontro quan-
do a Agenda Mulher 
será apresentada ao 
governador Renato 
Casagrande.

 
Estruturação 

Promover ações de 

visibilidade e empode-
ramento às mulheres. 
Entre essas ações e 
projetos fazem parte 
cursos de capacitação 
e formação, abertura 
de linhas de crédito 
para empreendedo-
rismo.

 
Plano Estadual de 
Políticas Públicas 

para Mulheres
A subsecretária de 

Políticas para Mulheres 
da Secretaria Estadual 
de Direitos Humanos, 
Juliane Barroso, que 
representou a secre-
tária Nara Borgo, fez 
uma breve contextu-
alização histórica do 
processo de elabora-
ção Plano Estadual 
de Políticas Públicas 
para Mulheres. “Só 
é possível fazermos 
diferente quando nos 
unimos a partir da in-
tercessão dos nossos 

projetos que têm como 
horizonte a promoção 
da vida das mulheres. 
Em nossos encontros 
percebemos que tam-
bém temos em comum 
nossas ‘dores’ mani-
festadas nos cotidia-
nos assédios e nas 
situações de violência 
aos quais estamos ex-
postas. Para reverter 
todo um histórico de 
violência, ou a gente 
se une ou a gente se 
une. Nossa proposta 
hoje, com a apresenta-
ção do Plano Estadual 
de Políticas Públicas 
para Mulheres, é que a 
partir daqui tenhamos 
uma referência para a 
construção de nossas 
iniciativas para efetiva-
ção da política para as 
mulheres. E que a par-
tir daqui vocês também 
sejam multiplicadoras, 
em seus municípios e 
espaços de poder”. 
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fi rme nas mudanças e melhorias no desenvolvi-
mento que Presidente Kennedy precisa e merece.

Trabalhar com muito recurso é bom, mas 
infelizmente atrai muitos oportunistas de diversas 
esferas e poderes, que na sua totalidade, só alme-
jam benefício próprio, sejam eles políticos ou não. 
Muitas das vezes, atrasando o trabalho a ser feito.

Responsabilidade com o recurso público exige 
coragem, pois temos 
que conviver com o 
questionamento diá-
rio de ainda termos 
que resolver deman-
das básicas da popu-
lação e o tão espera-
do desenvolvimento 

não acontece. Respondo que não posso permitir 
que o nome da nossa cidade volte para lama.

Ainda sofro com o preconceito que muitos tem 
por Presidente Kennedy, por conta do seu histórico 
maculado, mas tenho orgulho em defender e 

04 » ESPECIAL

O ORGULHO 
de estar na política

Amanda é a primeira prefeita da cida-
de, a mais jovem na história. Ela enfrenta 
desafi os com muita coragem e determinação

“...O desafi o de assumir a prefeitura, 
prestes a completar 24 anos de idade, 
no meio do caos histórico que Presidente 
Kennedy viveu, foi enorme. Mas em nenhum 
momento tive dúvidas que seguiríamos for-
tes no propósito de fazer o certo e justo para 
que os kennedenses pudessem ter dias me-
lhores, sem comprometer o futuro da cidade. 
Para isso, foi necessário contrariar grupos 
oportunistas do poder. A prática assistencia-
lista de anos, ainda hoje, difi culta a mudança 
cultural, afi nal, 
parte da po-
pulação ainda 
carece desse 
suporte.

Tenho 
muito orgulho 
que as atitu-
des, decisões, programas de infraestrutura 
e tantos outros projetos da nossa adminis-
tração, foram aprovados pela maioria da 
população, que nos deu a oportunidade de 
ingressar em um novo mandato, seguindo 

ARTIGO 

apresentar tudo que realizamos até hoje. 
Com certeza, somos a administração que 
mais entregou obras em toda história de 
Presidente Kennedy e que conseguiu levar 
oportunidade para que a população possa 
escolher o que deseja para sua comunidade 
e futuro.

Feliz em saber que não estive sozinha. A 
trajetória política nos traz muitas pessoas de 
bem, comprometidas com a verdadeira polí-
tica, líderes, autoridades, amigos, servidores, 
colaboradores, que acreditaram na nossa 
administração e ajudaram a reconstruir a 
história de Presidente Kennedy. E que assim 
seja: que possamos sempre evoluir, levando 
sempre a esperança e oportunidades às 
nossas crianças que são nosso futuro”. 
Fonte/ ES BRASIL

Amanda 
Quinta, 
prefeita de 
Presidente 
Kennedy

“Tenho muito orgulho que as 
atitudes, decisões, programas de 
infraestrutura e tantos outros 
projetos da nossa administração”“
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FUNDESUL - Quase R$ 2 milhões 
injetados na economia de Kennedy

Divulgação

Muitos empreendedores já 
aderiram ao Fundesul em 

Presidente Kennedy

O Fundo de Desen-
volvimento Econômico 
do Sul do Espírito Santo 
(Fundesul) de Presidente 
Kennedy injetou quase 
R$2 milhões na econo-
mia do município em 
cinco meses de atuação. 
Criado para dar dinamis-
mo à economia munici-
pal, o fundo tem o Banco 
de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes) 
como operador fi nancei-
ro, disponibilizando re-
cursos para investimen-
tos com implantação, 
mudança de local, mo-

móveis, utensílios, im-
plementos agrícolas, 
e capital de giro (insu-
mos, matérias primas, 
mercadorias, serviços).

De acordo com o se-
cretário de Desenvolvi-
m e n to  E c o n ô m i c o , 
Joselho Altoé, o intuito 
é incentivar o empreen-
dedorismo, atrair novas 
empresas para cidade, 
apoiar o homem do cam-
po e fortalecer o empre-
sariado local. Convém 
ressaltar que, desde 
antes da inauguração o 
movimento foi intenso 
em busca de informa-
ções, como taxa de juros 
e como funciona.

Até o momento cerca 
de 650 atendimentos, 

Da Redação

rurais, que contam com 
as linhas de financia-
mento para invest i -
mentos como compra 
de máquinas, equipa-
mentos, instalações, 

dernização ou reformas.
Os recursos são des-

tinados a microempre-
endedores individuais, 
microempresários, em-
presários e produtores 

sem contar os clientes 
que vão e retornam, 
assegura o secretário 
de Desenvolvimento. 
Vários contratos foram 
firmados, sendo em 
sua maioria na área 
rural, para ampliação, 
como compra de matri-
zes, reformas de curral 
e ordenhas.

Altoé informou que 
R$79.037,04 foram li-
berados pelo microcré-
dito. Mais de R$1.300 
liberados para atender 
o homem do campo e 
503.448,08 foi liberado 
para investimento urba-
no, em prospecção mais 
de R$ 8 milhões.  

O Fundesul apoia 
projetos de negócios 

que resultem em gera-
ção de emprego e renda 
para o município, de 
forma alinhada ao Plano 
de Desenvolvimento 
Econômico e Social lo-
cal. A prefeitura investiu 
R$ 50 milhões, que es-
tão sendo disponibiliza-
dos em cinco linhas de 
crédito: o Microcrédito, 
até R$50 mil, o Agro-
pecuária Pronaf, até 165 
mil, o Agropecuária não 
Pronaf, até R$2 milhões, 
o Industria até R$5 mi-
lhões, Empreendedores 
Locais, até R$3 mi-
lhões e para Novos 
Investimentos, até R$20 
milhões. O fi nanciamen-
to pode ser pago em até 
10 anos. 
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A professora de 
Ciências Biológicas, ma-
temática e Física, pe-
dagoga da Secretaria 
de Meio Ambiente de 
Presidente Kennedy, 
Simone Sedano Fontão 
está entre os 80 educa-
dores da cidade cursan-
do mestrado com auxílio 
da Prodes - Programa 
do Desenvolvimento 
da Educação Superior 
e Técnico. Ela estuda 
na Faculdade Vale do 
Cricaré em São Mateus.

Simone embarca em 
uma van em Presidente 
Kennedy na sexta-feira e 
só retorna no domingo, 
deixando a casa, mari-
do e duas filhas rumo 
a novos conhecimen-
tos: Ela cursa Mestrado 
em Ciência Tecnologia 
e Educação.  “Eu sou 
grata ao município de 
Presidente Kennedy pe-
las oportunidades. Aos 
50 anos poder cursar 
um mestrado com todo 
auxílio da Prefeitura 
Municipal é motivo de 
honra, o que nos faz ter 

ensino-aprendizagem 
dos nossos alunos. Creio 
que difi cilmente, muitos 
de nós conseguiríamos 
chegar até aqui se não 
fosse esse apoio que nos 
é dado com o Prodes”.

a certeza de que, muito 
em breve estaremos de-
volvendo a cidade todo 
estes investimentos 
em práticas pedagógi-
cas mais atualizadas, 
que venham somar no 

RAÍZES
Ahhh  infância!!!
Numa casa muito simplória,
carregando marmitas pelas roças, 
pegando água na cacimba, enchendo a talha todo 
dia,
lavando vasilha no brejo magro, 
carregando lenha na cabeça, batendo roupa nas 
pedras atrás da cadeia...
Cada detalhe,
 nunca sai da memória.

Foi lá, na Padaria de Paulo Pessoa,
primeiro emprego em troca de material escolar,
a escola do Estado, a expulsão;
babá de Diogo e Poliana, fi lhos de Rita.
Encerando os bancos da Igreja Batista,
jogando pelada com as primas, 
fi lhas de tio Franço e tia Ofelha,
Simone, a melhor amiga de infância,
Marcinho, Jaciguai, Mirela
e Marquinhos...

O melhor passeio na Casa de Farinha...
Joana, Neneca, Geani - tanto beiju e tapioca, 
pique bandeira no terreiro
na casa de Tia Fiota.

Na casa de vovó, o pé de amora e os ninhos de 
rolinha
as pescarias, as paçocas no pilão que a gente fazia!
a casa tapada de palha, embarreada
e os banhos de bacia...

Kennedy, minhas raízes
na memória, fragmentos de cada palmo desse chão...

POESIA

*Luciana Maximo - Jornalista, poetisa e professora
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Jucineide e Luci, 
de tão unidas, 

tão amigas e tão 
comprometidas 

foram apelidadas 
de Tico e Teco

TICO E TECO formam-se 
em Gastronomia

Duas beneficiá-
r ias formadas em 
Gastronomia em 2018 
pelo Centro Universitário 
São Camilo enche a 
cidade de orgulho e faz 
valer os investimentos 
no Prodes - Programa 
de Desenvolvimento do 
Ensino Superior, Técnico 
e Pós-Graduação no 
Município de Presidente 
Kennedy. 

A merendeira Juci-
neide Queiroz da Costa 
Duarte da Comunidade 
de Gromogol e a fei-
rante Luci Baiense 
das Neves Rocha da 
Comunidade de Santa 
Lúcia, ambas se desta-
caram por excelentes 
notas e 100% de fre-
quência. De tão uni-
das, tão amigas e tão 
comprometidas foram 
apelidadas de Tico e 
Teco.

Jucineide nasceu 
em uma família muito 

pra trabalhar no outro 
dia, em dias de chuva 
ter que chegar em casa 
a pé tarde da noite, e 
as difi culdades com as 
provas também. Não foi 
fácil, mas o sonho foi 
realizado”, disse. 

Jucineide é mais 
uma fi lha de Presidente 
Kennedy que muda sua 
história de vida com o 
investimento do municí-
pio no Prodes. E a fi lha, 
segue um caminho se-

Por Luciana Maximo

Dois orgulhos kennedenses na gastronomia: uma é merendeira, a outra é feirante, de tão 
unidas e comprometidas, fi caram conhecidas como Tico e Teco na faculdade

escolha pelo curso de 
Gastronomia vem das 
avós. Uma a ensinou a 
cozinhar aos 7 anos, a 
outra sempre cozinhou 
em festas e casamen-
tos pela vizinhança, e 
ia longe sem cobrar 
nada. Aos 42 anos 
entrou para a faculda-
de. “Chegar em uma 
faculdade foi o meu 
primeiro desafi o, fazer 
os trabalhos, dormir 
tarde e acordar cedo 

simples, na roça, as 
maiores dificuldades 
era o difícil acesso à es-
cola depois da 4° série, 
o que a obrigou parar de 
estudar e voltar depois 
de 30 anos. Aos 38 
anos, cursou Educação 
para Jovens e Adultos 
– EJA no Bernardino 
Monteiro em Cachoeiro 
de Itapemirim. Ela sabia 
o que queria.  

E quer saber, tudo 
há uma razão de ser, a 

melhante, está cursan-
do está cursando o 7° 
perío do em Psicologia. 
“Eu vejo esse progra-
ma como uma luz 
no fi m do túnel para 
quem tem vontade de 
estudar, mas não tem 
condições fi nanceiras. 
Se não fosse o progra-
ma eu não teria como 
realizar esse sonho”.

A Reportagem ten-
tou falar com Luci, mas 
o esposo atendeu e dis-
se que estava em outra 
cidade, a história dela, 
será contata em um ca-
pitulo a parte, ela é fei-
rante. “Eu e Luci fomos 
alunas com boas notas, 
ótima frequência, não 
ficamos devendo ne-
nhuma matéria, e nós, 
modéstia à parte, tí-
nhamos muita força de 
vontade, e estávamos 
sempre juntas, sempre 
companheiras e por 
isso fomos conhecidas 
na faculdade como Tico 
e Teco”, brincou.

Jucineide não quer 
parar mais de estudar 

e pelo jeito vai longe, 
pelo Prodes ela pode 
fazer até o doutorado. 
Para os jovens que 
estão fora da escola 
ela deixa um recado. 
“Vocês precisam apro-
veitar as oportunida-
des que nos é oferta-
do, para que possam 
conquistar objetivos 
e sonhos, e nunca é 
tarde para adquirir co-
nhecimento, eu sou 
prova disso. Que nosso 
município continue 
investindo na educa-
ção e realizando so-
nhos que para muitos 
seriam impossíveis. 
Eu agradeço muito ao 
PRODES pela oportu-
nidade que me deram 
de realizar meu sonho, 
e a minha família pelo 
apoio dado durante a 
minha caminhada”.

O próximo passo é 
montar o próprio negó-
cio, mesmo que seja 
pequeno, em casa mes-
mo, e fazer o que mais 
gosta, cozinhar para as 
pessoas.
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Além das aulas e 
música os alunos 
têm atendimento 

com o núcleo 
Interativo

O projeto Kennedy 
Educa Mais amplia as 
áreas de conhecimento 
do aluno, é voltado para 
a expressão corporal, 
estimulando o desen-
volvimento intelectual, 
social, psicológico, ele-
vando a autoestima

Ke n n e d y  E d u c a 
Mais conta com duas 
equipes especializa-
das no atendimento de 
alunos da Educação 
Infantil ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, 
s e n d o :  O  N ú c l e o 

bem como os alunos da 
Educação infantil ma-
triculados nas Escolas 
Regulares. “O trabalho 
realizado compreende 
orientações direciona-
das a prevenção e tra-
tamento de situações 
que possam interferir 
no processo de apren-
dizagem. As difi culda-
des de aprendizagem 
e comportamento que 
são observadas nos 
alunos da Educação 
Infantil interferem sig-
nifi cativamente no ren-
dimento escolar e na 
atividade da vida diária 
que exigem habilida-
des de leitura, escrita 
e matemática”, expli-

Da Redação

e acompanhamento 
a alunos e pais ma-
triculados nos CMEIs 
(Centro de Educação 
Infantil) do Município, 

Interativo composto 
por fonoaudiólogos, 
psicólogos e Assistente 
Sociais, presta serviço 
de apoio, orientação 

ca Dilzerly Machado 
Tinoco, secretária de 
Educação.

A Secretaria Muni-
c ipal  de Educação 
vislumbra com o tra-
balho desenvolvido 
pelo Núcleo Interativo, 
oferecer subsídio para 
que esses estudantes 
tenham um atendi-
mento especializado 
desde o início da sua 
vida escolar e a Equipe 
Multidisciplinar é um 
conjunto de especialis-
tas, em diversas áreas, 
trabalhando em equipe, 
em busca de um objeti-
vo comum. Esta Equipe 
na Educação é com-
posta por: Psicólogo, 
F o n o a u d i ó l o g o  e 
Assistente Social. 

O trabalho da Equipe 
Multidisciplinar consis-
te numa forma especial 
de organização, que 
visa principalmente à 
ajuda mútua entre pro-
fi ssionais de diferentes 
áreas, juntamente com 

profi ssionais educado-
res propondo a cons-
trução de um trabalho, 
tendo em vista um obje-
tivo comum, permitindo 
que todas façam parte 
de uma mesma ação. 

A  Equipe Mul t i -
disciplinar da Educação 
trabalha com o objetivo 
de auxiliar os alunos no 
processo de aprendiza-
gem, através do acom-
panhamento realizado 
pelos profi ssionais da 
fonoaudiologia, psicolo-
gia e serviço social, os 
mesmos apresentam 
maior potencial para 
lidar suas difi culdades 
detectadas nas unida-
des escolares, aumen-
tando a autoestima e 
confi ança em sua ca-
pacidade, diminuindo 
a defasagem idade/
séria, a evasão escolar, 
condutas antissocial, 
bem como facilita a 
aproximação da família 
com a escola, além 
desses feitos.
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Arquivo

Renato é mais 
dos 42 alunos 

matriculados no 
curso medicina 

que reside em 
Kennedy

Toda história tem 
um enredo e a do es-
tudante de Medicina 
da UniRedentor, Renato 
Cansi de Almeida, 22 
anos é emocionante. 
Ele é mais um uni-
versitário beneficia-
do pelo Programa de 
Desenvolvimento do 
Ensino Superior, Técnico 
Pós-graduação no mu-
nicípio de Presidente 
Kennedy – Prodes.

O sonho da medicina 
nasce da dor, surge de-
pois de uma leucemia. 

escolher fazer medicina 
para poder salvar vida”. 

Renato é da comuni-
dade de São Salvador, 
onde o pai, Ronilson de 
Almeida trabalha no cam-
po e a mãe, Rosangela 
Cansi Almeida é meren-
deira da escola. A renda 
é pouca se comparada a 
uma mensalidade de um 
curso de medicina e os 
custos para se manter na 
universidade. “Eu sem-
pre disse, fi lho, continua 
fi rme, um dia vai dá cer-
to. Ele passou despois 
de três tentativas. Meu 
fi lho é só benção. Damos 
todo apoio. A Prefeitura 
nos ajuda muito. São 
Salvador terá um mé-

Por Luciana Maximo 

curado um dia eu iria ser 
médico. Eu queria fazer 
valer apena essa grande 
vitória e a forma que 
encontrei para isso foi 

“Decidi cursar medicina 
após ser diagnosticado 
em 2008 com leuce-
mia, fi z a promessa para 
mim mesmo, se eu fosse 

dico da comunidade. 
Obrigado meu Deus, 
Dilzerly, Amanda, Viviani, 
as professoras dele, só 
agradecimentos”, disse 
o pai.  

Foram três vestibu-
lares. “Até eu conseguir 
ser aprovado no curso 
de medicina tive que 
enfrentar muitas bata-
lhas, mas graças a Deus 
consegui realizar o meu 
objetivo, em 2017 fui 
aprovado na faculdade”.

O futuro médico afi r-
ma que a conquista é 
dele e de um time do 
bem que torce e ajuda o 
tempo todo. Tião Soares, 
Erik, o tio Ananias, a 
família, a secretária 

de Educação Dilzerly, 
os professores, come-
çando pela primeira, 
Aparecida. A avó Maria 
José de Almeida, que 
orava pedindo a Deus 
que ele realizasse o so-
nho, infelizmente ela 
não chegou vê-lo ser 
aprovado no curso, um 
ano antes faleceu. 

O jovem reconhece 
o apoio da Prefeitura 
da cidade. “A Prefeitura 
de Kennedy tem feito 
um grande trabalho na 
educação, tem dado 
oportunidade de nós 
moradores de Kennedy 
a entrar na faculdade e 
realizar nosso sonho”, 
contou.
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A pedagoga 
Lenilce Carvalho 

disse que a 
professora não 

soube usar 
as palavras 

corretas 
para obter o 

resultado que 
queria  

PROFESSORA EXAGERA 
no “sabão”, em Piúma

Uma professora 
da Rede Municipal de 
Ensino de Piúma deu 
“um sacode” merecido 
em uma turma do 5º ano, 
do Ensino Fundamental 
e gerou polêmica nas 
redes sociais. Uma alu-
na acabou gravando 
o discurso dela e os 
áudios viralizaram nos 
grupos de WhatsApp 
na semana passada. 
“No sabão” que ela deu 
na turma, ela acabou 
generalizando e usando 
palavras não adequadas 
a uma sala de aula, 
além de ter ameaçado, 
caso eles não se com-
portassem, ficariam 
sem beber água, sem 
poder ir ao banheiro e 
sem merendar.

Caiu mal pra educa-
ção que teve de entrar 
em cena para apaziguar 
os ânimos na escola. 
Algumas mães procu-
ram o jornal para criticar 
a professora.  Mas tudo 
ficou resolvido depois 
de uma reunião com a 
equipe da Secretaria de 
Educação. 

Os áudios da pro-
fessora são fortes, ela 

estudo, o que ele vai 
ser na vida. O resto, 
como diz a palavra, é 
resto. Quero mais que 
se lasque! É menos um 
para concorrer com meu 
fi lho...” 

P ro c u r a d a  p e l a 
Reportam para se po-
sicionar sobre o corrido 
na escola, a pedago-
ga da rede estadual 
de Educação, Lenilce 
Carvalho, foi enfáti-
ca. Disse que existem 
maneiras de chamar 
atenção, mesmo ten-
do alunos que não se 
interessem tanto pelo 
aprendizado. “É preci-

da  Redação

Aluna grava professora dando um “esporro” na turma, os áudios viralisan nas redes sociais

vou incorporar, eu saio 
de dentro de mim.  Eu 
vou dançar conforme a 
música de vocês. Vai dar 
sede, vai, problema seu! 
Vai dar vontade de ir ao 
banheiro, problema seu, 
eu vou fazer tudo isto: 
vou comer, vou ao ba-
nheiro e vou beber água, 
porque eu cumpro com 
as minhas obrigações...”

Os áudios somam 27 
minutos, a professora 
não mediu palavras e 
não sabia que era grava-
da. “... O que vocês vão 
ser lá fora é problema de 
vocês, o que me importa 
é meu fi lho, a educação, 

acabou exagerando no 
recado. “Eu já falei, na 
minha sala tem que im-
perar o silêncio. Vocês 
estão proibidos de se 
levantar e falar, senão a 
música vai ser diferente. 
Vocês me conhecem, eu 
gosto das coisas muito 
direitinho. As coisas têm 
de ser diferentes, eu sou 
muito enjoada mesmo, 
muita raça... Não adian-
ta fazer esta cara de que 
está morrendo de vonta-
de fazer xixi, que não me 
altera em nada. ‘Ah, eu 
não vou fazer o dever’ ... 
Você vai ver uma pessoa 
ruim na sua frente. Eu 

so ter cuidado com o 
emprego das palavras, 
no calor da emoção 
você fala certas coisas 
involuntariamente.  Nós 
sabemos que cada dia 
fi ca mais difícil a escola, 
a família precisa ser 
parceira e geralmen-
te, as que não são, os 

fi lhos dão problema. A 
professora fez um dis-
curso equivocado, não é 
diminuindo o aluno que 
ele vai dar resultado. Ela 
poderia ter dito de outra 
forma, teria atingido o 
objetivo que era chamar 
a turma a responsabili-
dade”, frisou.  

O que diz a Educação
Usar celular para gravar ou fi lmar um professor 

é proibido pelo regimento interno das escolas do 
Município (uso de celular na sala de aula). No dia 29 de 
março, houve uma reunião com os pais dos alunos da 
referida turma, onde se originou os áudios veiculados 
na rede, nessa reunião teve as participações de 6 
(seis) Professores, inclusive com a Professora do fato 
ocorrido, Pedagoga, Diretora da Escola, a Secretária 
Municipal Adjunta de Educação Professora Dione Jenier, 
a Professora Rita Layber, e o Assessor da Secretaria 
Municipal de Educação Wagner Leiroza. 

“Na reunião foi esclarecido todo o mal-entendido, 
pois tais gravações se deram após um fato ocorrido em 
sala de aula, e do fato ocorrido, uma explicação a qual 
gerou toda essa celeuma”.

A nota afi rma que a professora é funcionária efetiva 
na cadeira há mais de 10 anos, é uma boa profi ssional 
do ensino, elogiada pelos alunos da atual turma, e de 
turmas posteriores as quais passaram por ela, além de 
ter sido ratifi cados por pais de alunos e professores os 
elogios, por ser uma professora cuidadora com seus 
alunos em sala de aula, caprichosa em seus trabalhos e 
dedicada com todos e tudo o que faz na escola. “Todos os 
participantes tiveram a oportunidade de se manifestarem 
a respeito do assunto, e no fi nal resultou que, TUDO foi 
esclarecido entre os pais dos alunos e a professora do 
fato, que se desculpou e se retratou perante os pais, e os 
pais dos alunos aceitaram as desculpas e a retratação 
da professora, e entenderam toda a situação a qual 
foi devidamente esclarecida, colocando com isso, a 
Secretaria Municipal de Educação, a escola e os pais 
dos alunos, um ponto fi nal nessa história”, diz a nota.
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PROFESSORA EXAGERA 
no “sabão”, em Piúma

Aluna grava professora dando um “esporro” na turma, os áudios viralisan nas redes sociais
Arquivo

Comerciantes sentem 
na pele a mudança 

radical que sofreu 
o município

Comércios e empresas sofrem, 
mas HÁ EXPECTATIVA

Depois de um mês 
da inauguração do 
contorno da BR101/ 
Iconha, muitos já são 
os impactos apon-
tados pelos comer-
ciantes da cidade, 
que sentem na pele a 
mudança radical que 
sofreu o município. 

Iniciada em 2016, 
a obra foi entregue 
no dia 28 de feve-
reiro, com o objetivo 
de reduzir em até 53 
minutos a viagem de 
quem optar por uti-
lizar o contorno de 
7,84 KM de extensão. 
Porém, quais são os 
impactos que esse 
“atalho” acarretará 
para Iconha, um muni-
cípio que teve sua his-
tória, seu clima e sua 
principal economia 
talhados pelo movi-
mento proporcionado 
pela BR101? 

De acordo com 
Wanderson Werneck 
Nicolini, presidente 

Por Luciana Maximo/ 
texto Ivni Matos (Free
 Lance) 

Iconha depois do contorno da BR 101: os impactos na economia do município e 
o começo de uma nova era

se perceber o lado 
bom da mudança. 
Wanderson informou 
que já procurou a 
Prefeitura para acio-
nar também o go-
verno do Estado, em 
busca de soluções 
que amenizem os im-
pactos: “nós precisa-
mos da revitalização 
do centro da cidade 
urgentemente, com 
a saída da BR já era 
pra gente ter um cen-
tro revitalizado, que 
atraia mais pessoas, 
que seja mais bem 
organizado”.

da Acinic (Associação 
Comercial e Industrial 
de Iconha), a estima-
tiva é de que 10% dos 
trabalhadores que 
viviam da BR101, se-
jam demitidos: “Há 
caso de empresa que 
deverá demitir 50 
% de seus funcioná-
rios”, informou. 

Apesar do choque, 
afi nal Iconha faz par-
te da cultura do capi-
xaba e dos visitantes, 
como o local da pa-
rada para o lanche 
e para o descanso 
da viagem, há que 

Além da caída considerável no 
movimento do comércio, outra recla-
mação dos comerciantes é a má sina-
lização das entradas para o município: 
“As entradas fi caram ruins, confusas, 
sem visibilidade, todas levam para o 
contorno, o motorista é jogado para 
passar pelo contorno e quando vê já 
passou a entrada”, reivindica Robson 
France, proprietário de uma padaria 
há 11 anos.

O que não tem remédio, remediado 
está. Após a mudança, o que fazer 
para sobreviver a ela? Os moradores 
e comerciantes da nova Iconha estão 
dando uma lição de otimismo e criati-
vidade. Wanderson Werneck da Acinic 
já buscou apoio do Sebrae: “Dia 27 

HIAGO – AUTOPLAN • “A saída da BR nos atingiu 
sim, pois muitos moradores fi carão desempregados. 
É um efeito em cadeia, se as pessoas não estão 
ganhando, não tem como gastar e vão deixando de 
lado o supérfl uo, deixam de arrumar o carro, deixam 
de viajar.”, disse Hiago Petri Rossato.

Jarles Layber Longue – Multiplan • “O balcão 
meu deu uma caída nas vendas, mas pelo fl uxo que 
temos estamos conseguindo antes, estou dentro dos 
parâmetros solicitados. Não atendo só a BR, mas toda 
a região. Temos de abraçar o mercado e conquistar 
novos horizontes.  

Silvo Marcos Souza Ramos – Vendedor • 
“Vendo minha água de coco, meu chapéu. Estava ótimo, 
muito bom pra gente antes deste asfalto sair por lá, 
depois que foi pra lá acabou pra gente aqui, caiu 90% 
nos bares, postos de gasolina. Acabou o movimento, 
acabou Iconha, pra nós uma decepção”.

Lauremar Longui, comerciante • “O movimento 
caiu 25 %, mas estou otimista: tudo isso tem o lado 
bom, pois diminuiu a poluição sonora e de gás car-
bônico. Eu creio que com o tempo as coisas vão se 
normalizar.”

José Marcos Veronez - empresário • “Muitos 
clientes não paravam por causa de trânsito intenso, 
agora vai fi car mais tranquilo pra estacionar. Acho que 
as pessoas que vão passar aqui é quem vai gastar 
mesmo”.

MÁ SINALIZAÇÃO

OPINIÕES SE DIVIDEM

nós temos a segunda reunião com o 
Sebrae, com o grupo de estudos que 
vamos apontar nesses trabalhos quais 
são as soluções que podem ser adota-
das para melhorar nosso comércio. O 
município vai perder arrecadação, essa 
é nossa maior preocupação. O que 
fazer para gerar emprego? Estamos 
buscando parceria para capacitar 
essas pessoas que perderam seus 
empregos para reinseri-las no mercado 
de trabalho”, completou. 

o começo de uma nova era

nós temos a segunda reunião com o 
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PRESIDENTE KENNEDY: Educação é a bandeira da libertação
O mun ic íp io  de 

Presidente Kennedy 
acredita na educação 
como principal mola 
de empoderamento 
do indivíduo. Nesse 
sentido não economi-
za, investe pesado e a 
determinação da pre-
feita Amanda Quinta 
é buscar o aluno em 
casa e colocar todos 
na sala de aula.  O 
objetivo preparar os 
munícipes para a vida, 
para as oportunida-
des, para mudar de 
vida, para serem in-
dependentes e livres.

alimentação e abono 
salarial.

A l é m  d i s s o , 
Presidente Kennedy 
investe no Programa 
do Desenvolvimento 

Por Luciana Maximo

ção por aluno em todo 
o Espírito Santo – de 
acordo com dados do 
Anuário de Finanças 
d o s  M u n i c í p i o s 
Capixabas, manten-
do uma média de R$ 
15 mil per capita na 
área. Resultado disso, 
a cidade já superou a 
meta nacional projeta-
da para 2021 (6.0 pon-
tos), em quatro pontos.

E m  2 0 1 4 ,  a 
Prefeitura Municipal 
de Presidente Kennedy 
concedeu aumento 
salarial de 57,53% 
para os professores 
da rede municipal de 
Educação. Os mais de 
300 profi ssionais rece-
bem ainda outros be-
nefícios como tíquete 

A educação ofereci-
da pela rede municipal 
de Presidente Kennedy 
é a terceira mais bem 
avaliada no Estado, 
segundo o Índice de 
Desenvolvimento da 
E d u c a ç ã o  B á s i c a 
(Ideb). Os dados di-
vulgados recentemen-
te pelo Ministério da 
Educação, referentes 
a 2015, apontam que 
os investimentos da 
Prefeitura na área têm 
alcançado os objetivos.

Kennedy saltou qua-
se 30 posições após 
investimentos maci-
ços da administração 
da prefeita Amanda 
Quinta Rangel. Desde 
2013 a cidade é a que 
mais investe em educa-

da Educação Superior 
e Técnico (Prodes), 
com bolsas de es-
tudos para cerca de 
800 kennedenses nas 
faculdades dos muni-

cípios vizinhos, além 
de pós-graduação e 
mestrado.

Todos esses investi-
mentos são para profi s-
sionalizar a população 

SEME

Dilzerly aposta na 
Educação como 

ferramenta de 
empoderamento 

do indivíduo

A Prefeitura através da Secretaria de Educação 
concede todo o apoio: uniforme, material escolar, 
seis refeições, contando com o desjejum nas cre-
ches, transporte escolar, monitores, segurança 
nas escolas, bolsa para cursos técnicos, univer-
sidades, pós-graduação, mestrado e doutorado. 
Em 2018, só o Prodes foi investido R$9 milhões, 
mas em compensação, 487 universitários já se 
formaram e estão com os diplomas nas mãos. 
Mais de 80 professores cursam mestrado e mais 
de 500 estão matriculados nas 21 faculdades, 
inclusive, 42 estudam medicina.  

De acordo com a secretária de Educação, 
Dilzerly Machado Tinoco, Presidente Kennedy 
busca a educação que contemple o educando na 
sua totalidade. Assim, a escola necessita oferecer 
desde a base condições para que esse aluno te-
nha um desenvolvimento global e a comunidade 
escolar precisa estar engajada de maneira que 
os espaços e tempos estejam organizados para 
receber este aluno. Assim, a educação pode 
formar uma personalidade e fazer com que o 
indivíduo desenvolva o saber. “É através dela que 
uma pessoa se integra nas atividades escolares, 
se socializa, se liberta, se comunica e se orienta, 
dessa maneira, um cidadão se torna mais crítico, 

TEM DE TUDO

Arquivo

tem mais oportunidades de emprego e melhoria 
na sua própria qualidade de vida. A importância 
de aprender para si mesmo é compartilhar os 
conhecimentos com os outros é através desse 
compartilhamento que a educação atua direta-
mente no desenvolvimento econômico, social e 
cultural”, explicou Dilzerli.

Baseado nos princípios da equidade das 
escolas como foco da Secretaria de Educação 
e do aluno como foco da escola, a Secretaria 
de Educação preocupa-se  com a estrutura 

física de suas unidades de ensino e com a 
formação dos docentes e demais funcionários, 
vislumbrando o bem estar do educando, sendo 
assim, a infraestrutura física da rede escolar 
deve merecer destaque nas políticas públicas 
destinadas a assegurar o acesso e a perma-
nência do educando na escola, com dignidade, 
justificando os investimentos financeiros e 
obras de construção, ampliação, recuperação, 
manutenção e aquisição de materiais e equi-
pamentos escolares.
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A Educação está lançando o Projeto Kennedy 
Educa Sempre aprovado através da Lei no 
1398/2019 destinado exclusivamente a 
Educação de Jovens e Adultos ampliando a ofer-
ta para todas as Unidades de Ensino da Rede 

Municipal. Ainda para o biênio 2019/2020 
a Educação ganhará mais duas Unidades de 
Ensino, a EMEIEF Barra de Marobá com uma 
infraestrutura de primeiro mundo e o CMEI de 
Jaqueira, ambas em fase de construção

- Reforma de todas as Unidades 
de Ensino da Rede Municipal;

- Construção e Inauguração do 
CMEI Santa Lúcia;

- Capacitação dos Servidores 
Municipais (Monitores de Transporte, 
Monitores de Informática, Auxiliares 
de Educação Infantil e Cuidadores);

- Curso de Formação Continuada 
para Professores da Educação 
Infantil, ensino Fundamental e 
Educação Especial);

- Curso de Capacitação de 
Brigada de Incêndio para Vigilantes e 
Porteiros;

- Elaboração e Aplicação de 
Simulado Mensal para todos os 
alunos da Rede Municipal de 1º ao 9º 
ano com premiação para os alunos 
destaques;

- Desenvolvimento permanente 
de ações de qualifi cação dos 
munícipes nos diversos níveis de 
educação Técnica e Profi ssional 
(graduação, especialização, mestrado 
e doutorado) através do PRODES;

- Custeio do Transporte Escolar, 
inclusive para os universitários 
(Campos e Cachoeiro);

- Alimentação escolar de 
qualidade com diversidades no 
cardápio: frutas, verduras, legumes;

- Aquisição de Mobiliário 
(armários, estantes, mesas e 
cadeiras);

- Aquisição de materiais 
pedagógicos entre eles: livros 
para educação infantil e ensino 
fundamental dando ênfase a 
alfabetização nos anos iniciais;

- Valorização dos estudantes no 
município, buscando desenvolver 
projetos nas diversas áreas do 
conhecimento.

 A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NA ATUAL 
GESTÃO ESTÁ REALIZANDO 
VÁRIOS FEITOS

PRESIDENTE KENNEDY: Educação é a bandeira da libertação
SEME

SEME

SEMESEME

KENNEDY EDUCA SEMPRE 

local, criando mão de 
obra qualifi cada, para 
atender as expectati-
vas de demandas de 
surgimentos de novos 
postos de trabalho.
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Airton assegura 
que a energia 

solar pode baixar 
a fatura em 

até 95%

ENERGIA SOLAR garante 
até 95% de desconto na fatura

A energia solar nada 
mais é que a energia 
produzida pelo Sol e 
convertida em energia 
útil por seres humano 
para a produção de 
eletricidade, por exem-
plo. Anualmente o Sol 
produz 4 milhões de 
vezes mais energia do 
que consumimos, mas 
o seu potencial é ilimita-
do. A Reportagem con-
versou com exclusivida-
de com o empresário 
Airton Lins para obter 
informações objetivas, 
para saber as vanta-
gens da energia solar e 
como aderir ao sistema. 

Airton tem 55 anos, 
é natural de Recife / PE, 
radicado no ES desde 
1989 e residindo em 
Guarapari desde 2012. 
Técnico em Mecânica e 
Eletricidade, graduado 
em Engenharia Elétrica 
pela UERJ, Airton co-
nhece muito do assun-
to, pois já leva energia 
solar a diversos muni-
cípios no ES através da 

fora, principalmente, de 
parte da carga tributaria 
e dos constantes rea-
justes das tarifas. Além 
das questões ligadas 
a sustentabilidade e a 
adoção de utilização de 
energias limpas, com a 
redução de CO² lança-
do na atmosfera, tem 
toda a compensação 
fi nanceira pois pode-se 
reduzir o valor da fatu-
ra de energia elétrica 
em até 95%”, ressaltou 
Airton.

Quem desejar aderir 
ao uso da energia so-
lar fotovoltaica, basta 
solicitar um estudo e 
orçamento detalhado 
a ArLuz, inteiramente 
sem custos. Esses es-
tudos demonstram o 
investimento e o tempo 
de retorno do mesmo 
(payback). Em sua qua-
se totalidade os investi-
mentos levam entre 4 
e 5 anos para retorno, 
sendo que a redução do 
valor da fatura de ener-
gia é imediato, possibi-
litando que se pague o 
fi nanciamento, quando 
for o caso, com o valor 
economizado na conta. 

Energia Solar 
respeita o meio 

ambiente
A geração de Energia 

Solar Fotovoltaica não 
produz impacto am-
biental no local onde 
estiver instalada, não 
produz resíduos, não 

Por Luciana Maximo

O que você sabe sobre energia solar? Sabia que a sua empresa pode 
economizar até 95 % do valor que paga por mês com a implantação desse sistema? 

ArLuz explica nos mínimos detalhes 

ciou os estudos para se 
especializar em Energia 
Solar Fotovoltaica, 
criando portanto, em 
2017 a L. Albani Eireli 
( ArLuz) em Guarapari, 
com atuação em todo 
o Espirito Santo e Norte 
do RJ.

“A diferença fun-
d a m e n t a l  e n t r e 
EDP e Energia Solar 
Fotovoltaica está na ge-
ração, pois com energia 
fotovoltaica o usuário 
passa a produzir sua 
própria energia, fi cando 

ArLuz, empresa espe-
cializada em energia 
fotovoltaica.

De acordo com o 
Airton, ele se interessou 
por energias renováveis 
e efi ciência energética 
em 2010, com foco em 
energia solar fotovoltai-
ca, quando ainda nem 
existia regulamentação 
do setor, mas já atuava 
no setor de climatização 
e cadeia do frio como 
empresário desde o 
ano de 1992. A partir 
do ano de 2013 ele ini-

produz radiação ou 
irradiações nocivas 
a fauna e flora, é re-
novával e sustentável 
pois depende apenas 
do sol. Para o sistema 
elétrico, promove alívio 
da matriz energética 
nacional, com a eventu-
al redução da geração 
por fontes hidrelétricas.

Airton explicou tam-
bém que existem duas 
possibilidades para a 
geração e utilização da 
tecnologia: O sistema 
interligado à rede (On 
Grid) o qual  utiliza- se 
toda a rede de distri-
buição da concessio-
nária de energia (EDP) 
ou o qual o usuário 
gera e utiliza a energia, 
enviando o excedente 
para a rede da EDP 
que, por sua vez,  de-

este sistema é comple-
tamente independente 
da concessionária, não 
existe tarifação e o for-
necimento de energia é 
constante, dependendo 
do projeto, pode ficar 
vários dias sem gerar 
em função das chuvas”, 
esclareceu.

Os equipamentos 
tem garantias bastante 
atrativas: os  painéis 
tem garantia de efici-
ência de 25 anos, os 
inversores possuem ga-
rantia de 10 anos e as  
instalações garantia de 
5 anos. A manutenção 
é simples e pode ser 
realizada pelo próprio 
usuário. O acompanha-
mento da geração e 
do sistema é feito em 
tempo real remotamen-
te, tanto pelo usuário 

volve este excedente 
à noite ou quando não 
há geração ( chuvas ). 
Neste sistema, caso 
falte energia na con-
cessionária, também 
faltará na residência, 
por questões de segu-
rança e normatização 
evitando descargas 
acidentais em casos 
de manutenção na rede 
de distribuição. “No sis-
tema autônomo (off 
grid) a energia gerada 
é armazenada em ban-
cos de baterias para 
utilização em períodos 
onde não há geração, 

quanto, pela empresa, 
durante todo o período 
de garantia, totalmente 
livre de custos.

“Bem, a tecnologia 
esta aí, é tudo muito 
novo e ainda visto com 
algum ceticismo, mas 
por falta de informa-
ções do que deficiên-
cia de equipamentos. 
A regulamentação do 
setor é muito nova (RN 
482/2012) e o mer-
cado ainda está em 
desenvolvimento, con-
tudo cresce cerca de 
250 a 300%  ao ano”, 
fi nalizou Lins.
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ENERGIA SOLAR garante 
até 95% de desconto na fatura

Luciana Maximo

O empresário 
Moacir Lima 

pretende 
inaugurar a nova 

loja do Rancho dos 
Queijos em abril

RANCHO DOS QUEIJOS: 
nova, ampla e moderna loja

Não há história de su-
cesso sem fé, muito tra-
balho, dedicação e visão 
de futuro, e é dessa forma 
que o empresário Moacir 
Lima está construindo a 
sua. Quem não conhe-
ce o Rancho dos Queijos, 
aquela loja completa que 
vende queijos e afi ns, no 
bairro Niterói, em Piúma? 
Ou quem nunca se deliciou 
com o famoso pão com 
linguiça do Rancho dos 
Queijos numa parada para 
o lanche em Iconha? Há 
quem pare para tirar uma 
foto na escultura gigante 
de um rato na porta.  Pois é, 
agora o Rancho dos Queijos 
ganhará uma versão am-
pliada e completíssima 
no novo contorno da BR 
101, na altura de Capim 
Angola/ Rio Novo do Sul 
– KM 384, com direito a 
lago, playground e estacio-
namento, uma área com 
530 m² de obra. 

que, foi um baque grande a 
saída do trânsito pesado de 
Iconha, entretanto, aceitou 
o desafi o da mudança e se 
sente muito agradecido por 
sua história no município 
de Iconha: “Eu também 
fi quei triste com a saída da 
BR101, por mais que você 
tenha um projeto de vida, 
de ampliação, a gente tá 
acostumado com o dia-
-a-dia e a gente não quer 
mudança, mas precisamos 
mudar, fui muito feliz com 
o povo de Iconha, fui mui-

Por Luciana Maximo/ Texto: 
Ivny Matos (Free lance)

tos anos, só que ninguém 
acreditava que ia sair, en-
tão há seis anos eu tive a 
oportunidade e comprei 
esse terreno lá”, contou du-
rante visita da reportagem 
ao local onde está sendo 
construída a nova sede. 

Agora com a inau-
guração do contorno da 
BR101(em 28 de fevereiro 
deste ano), o empresário 
não perdeu tempo, correu 
com seu projeto, que pre-
tende entregar já no dia 15 
de abril. Moacir confessou 

Moacir Lima começou 
sua história com laticínios 
vendendo queijos de vá-
rios fornecedores, quando 
viu um grande potencial 
de vendas no litoral sul. 
Decidiu abrir a primeira 
loja na Rodovia do Sol, na 
chegada de Piúma. Desde 
a abertura já se foram 16 
anos, a de Iconha já possui 
10 anos e há seis Moacir 
vislumbrou a construção 
dessa nova loja: “Já se 
falam da construção do 
contorno de Iconha há mui-

to bem recepcionado lá, 
todos os prefeitos,  alguns 
secretários, fi z muitas ami-
zades. Não gostaria de 
sair, mas fizemos dessa 
mudança uma oportunida-
de”, ponderou.

Moacir também sentiu 
a queda do movimento da 
loja de Iconha, “no momen-
to que o contorno foi inau-
gurado nossa loja estava 
com muito movimento por 
causa da véspera do car-
naval, mas imediatamente 
ele caiu. Nós tínhamos 17 
funcionários, infelizmente 
10 pessoas deixarão de 
trabalhar conosco”, disse.

Com um olhar empre-
endedor que sempre teve, 
a expectativa de Moacir é 
tão boa para a nova loja 
do contorno que pretende 
recontratar os funcionários 
demitidos e ainda ampliar 
o quadro. “Acreditando 
que nosso movimento 
será três vezes maior do 
que tínhamos em Iconha, 
estamos pensando tam-
bém em abrir 24 horas”, 
acrescenta.

E para conseguir inau-

gurar ainda na Semana 
Santa, Moacir está pegan-
do pesado, mas com muita 
alegria: “Estou trabalhando 
de segunda a segunda 
nessa obra que é o nosso 
sonho, nosso projeto de 
vida e foi o que nos trouxe 
até aqui”.

Além das três lojas 
do Rancho dos Queijos, 
Moacir Lima também 
possui um laticínio em 
Alfredo Chaves, tem um 
sítio em Rio Novo do Sul 
onde gosta de plantar e 
colher, pisar no chão, 
capinar. Mas, seus pro-
jetos e empreendimen-
tos se estendem para 
área social. Ele também 
é pastor e um dos fun-
dadores do Projeto Alfa, 
em Piúma, um espaço 
de recuperação de de-
pendentes químicos, 
na qual várias ativida-
des são desenvolvidas 
tais como: panifi cação, 
horta, marcenaria entre 
outras. 

quanto, pela empresa, 
durante todo o período 
de garantia, totalmente 
livre de custos.

“Bem, a tecnologia 
esta aí, é tudo muito 
novo e ainda visto com 
algum ceticismo, mas 
por falta de informa-
ções do que deficiên-
cia de equipamentos. 
A regulamentação do 
setor é muito nova (RN 
482/2012) e o mer-
cado ainda está em 
desenvolvimento, con-
tudo cresce cerca de 
250 a 300%  ao ano”, 
fi nalizou Lins.
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Vice-governadora Jacqueline 
Moraes esteve Piúma na manhã 

do dia 21 a convite do Espírito 
Santo Notícias, para conversar com 
profissionais da Educação e Saúde. 

O tema: enfrentamento da violência 
contra a mulher. sempre bem-vinda, 

Jack, essa luta é nossa.  
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“Estou na pista, 
ampliando meus 

negócios“ disse 
Christina

JORNALISTA, 
BRECHOLEIRA 

E OUTRAS 
BEIRAS...

Durante um ano lutei 
com minha mãe en-
frentando um maldito 
câncer.  Deus a levou 
e eu me vi sem minha 
bússola.

Ficamos meu pai, 
filho e eu, à deriva. 
Precisava com urgência 
ressignifi car minha vida 
ou não sairia mais do 
fundo do poço. Eu pre-
cisava tomar o comando 
da casa, da minha vida 
novamente.

Inicialmente fui para 
a cozinha com a ajuda 
de uma amiga e vi-me 
amassando pão de 
queijo. O negócio não 
fermentou, cai de novo 
em pranto.   Como dizia 
minha querida Luiza, 
sou fênix, levantei-me 
por meu filho e meu 
pai. Não por mim. Virei 
brecholeira, pois preci-
sava conviver, ir para o 
mundo de novo, dizia 

Por Christina Rangel

novamente e decidi virar 
motorista particular “Só 
Para Elas”. Transporto 
idosas, crianças, enfi m, 
mulheres.

Para competir no 
mercado de machos, 
inventei um diferencial. 
Sou criativa. À bordo 
levo água geladinha, 
biscoitos, lenços ume-
decidos, além do meu 
bom papo, claro. Ah, de 

minha psicóloga Cristina 
Pacífíco a quem agrade-
ço muito pela compe-
tência. 

Bom, sou inquieta, 
ansiosa, acho que bipo-
lar. Não consigo parar, 
para não sentir mais 
saudade.  Os fi nais de 
semana são terríveis 
para quem perde al-
guém que ama.

Pensei, rezei, versei 

acordo com o perfi l do 
passageiro, coloco uma 
música que o agrade, 
vou de Amado Batista 
(adoro), passo por Chico, 
Djavan, Caetano...

Hoje sou minha pa-
troa, chega de camisa 
de força, bater cartão. 
Quero mais não. Tenho 
disciplina, competência, 
fi car parada para quê?

Tô na pista com 

meu possante, cubro 
tabela de UBER, faço 
a diferença. Como diz 
Martha Medeiros em 
Doidas e Santas. Sou 
fã, gente. “Toda mulher 
é doida, já nasce com 
esse dispositivo”. Se 
quiserem me criticar, 
achar que é demérito 
ser motorista, os cães 
ladram, a caravana 
passa.

Estou na pista, am-
pliando meus negócios 
que vão muito bem, 
obrigada. 

Aí, você do litoral, 

quer acionar a Christina 
Rangel Driver? Toque 
ráp ido  28-  99920 
0578. Só não me cha-
me para ir ao Rio, como 
a senhora jornalista 
Luciana Máximo que 
ficaremos perdidas. 
Sou da roça, moça, sei 
andar na cidade gran-
de, não, mas um dia 
eu aprendo e vamos 
até Paris.

Até lá, boa viagem 
com Christina Rangel 
driver.  Preços ótimos, 
conforto garantido. Use 
cinto de segurança!!!!!!!
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ORÇAMENTO DE ANCHIETA SOBE 
com ações do Executivo

Não é nenhuma no-
vidade que Anchieta 
passou por momentos 
muito complicados na 
sua economia. Teve de 
agir rápido o prefeito 
Fabricio Petri, afi nal e 
contas, a população 
necessita dos servi-
ços, educação, saúde, 
assistência, cultura, 
esporte, segurança, 
enfim, não se pode 
parar uma locomotiva 
com uma engrenagem 
a todo vapor. Fabricio 
não teve muito tempo 
para reclamar teve de ir 
a campo para reverter 
o cenário.

Em 2017, a gestão 
de Anchieta se depa-
rou com um cenário 
de caos na economia 
da cidade. Além das 
dívidas de gestões an-
teriores deixadas, o 
município teria quedas 
bruscas em sua arreca-
dação por conta da pa-

18 » GERAL

Divulgação

Assessoria de Imprensa

Maxsuel foi julgado 
e condenado 
pelo crime de 

feminicídio em 
Piúma

O Vereador 
Tássio Brunoro 

propõe o 
dia 25 de 

novembro 
de combate ao 

feminicídio

FEMINICÍDIO - uma luta 
em defesa da mulher

CONHECENDO O FEMINICÍDIO

Diariamente um nú-
mero significativo de 
mulheres são subme-
tidas a alguma forma 
de violência no Brasil. 
A violência de gêne-
ro é recorrente e se 
perpetua nos espaços 
públicos e privados, 
encontrando nos assas-
sinatos a sua expressão 
mais grave.

A Reportagem traz o 
tema à tona destacan-
do o primeiro julgamen-
to em Piúma na lei do 
femicídio.

 Além desse desta-
que sugere ao leitor am-
pliar o foco de debates 
e sugeri ferramentas 
de combate, refl exões e 
exemplos de que é pos-

Para desnaturalizar 
as práticas é preciso 
conhecer sua dimen-
são, e é neste sentido 
que o Ministério Público 
do Estado do Espírito 
Santo (MPES), por meio 
do Enfrentamento às 
Violências Domésticas 
de Gênero em Defesa 
d o s  D i r e i t o s  d a s 
Mulheres (Nevid), lan-
çou no dia 22 deste 
mês, o Mapa de Mortes 
Violentas de Mulheres. 
A ferramenta virtual 
está disponível no site 
do MPES e terá dados 
de todo Estado que se-
rão alimentados todos 
os dias.

O monitoramento 
compreenderá os 78 
municípios capixabas e 
irá apresentar diversas 

Costa e Walace dos 
Santos Dias, no centro 
da cidade de Piúma, 
quando eles saiam do 
trabalho, na madru-
gada do dia 18 de se-
tembro de 2016, eles 

de Piúma, proferiu pa-
lestra para mulheres 
com o tema “Todos por 
Elas” – Uma reflexão 
sobre o combate a vio-
lência contra a mulher.

Ferramentas que po-
tencializam o combate

Por Fabiano Peixoto e 
Luciana Maximo

Julgado 1º caso de feminicídio em Piúma, Maxsuel Bento Pacheco foi condenado a 
38 anos de reclusão 

primeiro réu Maxsuel 
Bento Pacheco, 30 
anos na lei do femini-
cídio, tendo uma pena 
de 38 anos de reclusão. 

Maxsuel assassinou 
o casal, Jéssica Brito 

pela manhã reuniu com 
um grupo feminino e 
falou sobre o “empode-
ramento das mulheres”. 
Almoçou com integran-
tes da imprensa do sul 
do Estado, e às 13h, na 
sede da Associação de 
Pais e Amigos – APAE, 

sível o enfrentamento 
desta violência bárbara 
e desumana contra as 
mulheres.

No último dia 20 de 
março, na Comarca de 
Piúma foi condenado o 

informações de cada cri-
me, como tipo de arma, 
local, hora e relação de 
vínculo entre a vítima e 
o acusado.

Todos por elas
Na tentativa de des-

construir estereótipos 
discriminatórios e de-
nunciar a permanência 
dos assassinatos de 
mulheres por razões 
de desigualdade de 
gênero e raça é preciso 
muito esforço, e é nes-
te momento o principal 
desafi o da vice-gover-
nadora Jacquel ine 
Moraes (PSB), que tem 
em sua agenda diária 
esta missão.

Jacqueline Moraes 
visitou o município de 
Piúma no dia 21/03 e 

foram mortos a tiros. 
Maxsuel não aceitava o 
fi m do relacionamento 
e o envolvimento dela 
com o garçom Wallace. 

O casal estava junto 
há 15 dias na época 
que em que foram as-
sassinados. Jéssica ti-
nha recebido ameaças 
do ex-companheiro e 
chegou a procurar a 
polícia para denunciá-
-lo. Mas, acabou morta 
friamente deixando fi -
lhos, e o jovem Wallace 
foi alvejado com dois 
tiros nas costas.

O assassino con-
fesso Maxsuel Bento 
Pacheco, 30 anos, que 
possui condenação por 
tráfico e associação 
para o tráfico, após 
o duplo assassinato, 
abandonou a moto 
usada no crime em Iriri 

Exemplo de ferra-
mentas que poten-
cializam o combate 
ao feminicídio foi pro-
posto pelo vereador 
de Anchieta Tássio 
Brunoro na úl t ima 
sessão ordinária do 
dia 19/03 que cria o 
“Dia de Combate ao 
Feminicídio” no muni-
cípio.

O dia estabelecido 
será 25 de novembro, 
data internacional-
mente instituída pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o 
Dia Internacional da 
Não-Violência Contra a 
Mulher. O projeto deter-
mina que a administra-
ção pública municipal 
priorize para o período 

(Anchieta) e acabou 
preso no dia 20 do mes-
mo mês em Casemiro 
de Abreu, Estado do Rio 
de Janeiro.

No último dia 20/03 
o assassino Maxsuel 
Bento Pacheco, após 
três anos de prisão, 
encarou o juiz Diego 
Ramires Grigio Silva, no 
Fórum de Piúma, onde 
lhe foi aplicado em uma 
sentença histórica para 
o município, a lei do 
feminicídio.

Na sentença o juiz 
fixou a pena defini-
tiva em 38 anos de 
reclusão, pela vida do 
jovem Maxsuel e por 
ciúmes e sentimento 
de posse em relação a 
Jéssica, sua ex-compa-
nheira demonstrando 
frieza e desprezo na 
sua conduta.

ações em consonância 
com a Política Nacional 
de Combate à violência 
contra a mulher.

Entre as ações es-
tabelecidas está a di-
fusão de informações 
sobre o combate ao 
feminicídio, a promo-
ção de eventos para o 
debate público sobre 
a Política Nacional de 
Combate à Violência 
Contra a Mulher, a di-
fusão de boas práticas 
de conscientização, 
prevenção e combate. 
Além da mobilização 
da comunidade para a 
participação nas ações 
de prevenção e enfren-
tamento e a divulgação 
de iniciativas, ações e 
campanhas de comba-
te ao feminicídio.
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Assessoria de Imprensa

O prefeito Fabricio 
Petri comemora 

os números 
conquistados e o 

aumento da receita

ORÇAMENTO DE ANCHIETA SOBE 
com ações do Executivo

Não é nenhuma no-
vidade que Anchieta 
passou por momentos 
muito complicados na 
sua economia. Teve de 
agir rápido o prefeito 
Fabricio Petri, afi nal e 
contas, a população 
necessita dos servi-
ços, educação, saúde, 
assistência, cultura, 
esporte, segurança, 
enfim, não se pode 
parar uma locomotiva 
com uma engrenagem 
a todo vapor. Fabricio 
não teve muito tempo 
para reclamar teve de ir 
a campo para reverter 
o cenário.

Em 2017, a gestão 
de Anchieta se depa-
rou com um cenário 
de caos na economia 
da cidade. Além das 
dívidas de gestões an-
teriores deixadas, o 
município teria quedas 
bruscas em sua arreca-
dação por conta da pa-

reais. 
Objetivando uma 

mudança no cenário 
que hora se desenha-
va, a administração 
implementou ações 
visando incrementar 
a arrecadação e, prin-
cipalmente, reduzir os 
gastos.

Com o trabalho re-

alizado ao longo dos 
dois primeiros anos de 
gestão, e principalmen-
te apoiada no progra-
ma Anchieta Criativa 
e Empreendedora, 
conseguiu-se uma con-
siderável elevação no 
orçamento deste ano.

A arrecadação que 
seria de R$127 milhões 
saltou, graças ao traba-
lho da prefeitura, para 
R$199.769.877,57. 
Desse montante ainda 
serão retirados os va-
lores do IPASA (R$19 
milhões de reais) e da 
Câmara Municipal (R$ 
13.300.000,00). 

Dessa forma, o or-
çamento da prefeitu-
ra será de cerca de 
R$167 milhões para 
2019. Ou seja, um 
aumento de mais de 
R$40 milhões, graça à 
economia alcançada e 
aos inúmeros projetos 
que estão fomentando 

a renda e estimulando 
ações empreendedo-
ras, o que fazem ge-
rar mais recursos na 
cidade e nos cofres 
da prefeitura. “Foram 
dois anos arrumando 
a casa para que pu-
déssemos colher esses 
frutos. Pagamos mais 
de 20 milhões de dívi-
das, regularizamos as 
certidões do município, 
reduzimos despesas, 
cortamos na carne, 
mas o resultado está 
aí. Hoje estamos com 
contas equilibras e pro-
movendo investimen-
tos, graças às ações 
de nossa equipe e tam-
bém às parcerias via 
convênios e emendas. 
Estamos fazendo mais 
com menos”, ressaltou 
o prefeito Fabricio Petri.

De acordo com o 
secretário da Fazenda, 
Dirceu Porto, mesmo 
com esse aumento, é 

da Redação

ralisação da Samarco 
Mineração, ocorrida no 
fi nal de 2015.

A previsão orça-
mentária para os anos 
seguintes mostrava 
uma acentuada que-
da de arrecadação, 
projetando para o ano 
de 2019 algo em torno 
de R$127 milhões de 

O prefeito de Anchieta, Fabricio Petri assumiu a 
prefeitura e encontrou grandes desafi os, um deles, a 

paralisação da Samarco que faria a receita cair, mas o 
trabalho articulado e responsável mudou o contexto

preciso ter cautela nos 
gastos. “Desde 2017, 
quando assumimos 
a gestão, iniciamos 
uma série de medidas 
para reduzir despe-
sas. Precisamos ter 
cautela, nossa arre-
cadação caiu muito e 
temos muitos gastos 
com manutenção de 
prédios públicos e com 
folha de pagamento”, 
explicou.

A Prefeitura redu-
ziu em cerca de 50% 
o número de cargos 
comissionados e as 
despesas com locação 
de imóveis. Além disso, 
vem realizando um 
amplo trabalho para 
captação de recursos. 
Só em 2018 conquis-
tou cerca de R$ 15 
milhões por meio de 
emendas parlamenta-
res e convênios com 
os governos federal e 
estadual.

19» ECONOMIA

FEMINICÍDIO - uma luta 
em defesa da mulher

CONHECENDO O FEMINICÍDIO

Julgado 1º caso de feminicídio em Piúma, Maxsuel Bento Pacheco foi condenado a 
38 anos de reclusão 
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BRASIL REBAIXADO DE TUDO 
e que Deus nos acuda

Tenho 54 anos de idade. 
39 deles acompanhando 
as subidas e descidas de 
inúmeros personagens no 
palco iluminado da Política 
brasileira.

Por conta de um livro que 
estou escrevendo, e deverei 
lançar em breve, também 
acompanhei, nos últimos qua-
tro anos, a Campanha Eleitoral 
que levou Donald Trump à 
Presidência da República dos 
Estados Unidos da América, 
em 2016, e o mantém no 
poder até o momento em que 
escrevo este artigo. Mas isso 
é outra história.

Como o leitor já pode ter 
percebido, minha militância 
política começou junto com 
meu interesse pelo assunto, 
mais ou menos aos 15 anos 
de idade.

Pois bem... Em toda a mi-
nha vida confesso que nunca 
vi um caos tão inacreditável 
quanto este que vemos hoje 
no governo do Presidente Jair 
Messias Bolsonaro.

Digo inacreditável porque 
ninguém, nem o adversário 
mais ferrenho dele, poderia 
prever que seu início de go-
verno pudesse vir a ser tão 
assustadoramente caótico 
como está sendo.

Algum desavisado, que 

vivesse em outro país (ou 
planeta), poderia concluir que 
a oposição é tão competente, 
que não estaria dando chan-
ces de o governo emplacar.

Competente até que a 
oposição é, mas, não é por 
causa dela que Bolsonaro co-
meçou tão ineditamente mal.

A oposição formal assiste 
hoje à queda do governo 
Bolsonaro de camarote, sem 
precisar mover uma única 
palha para atiçar a fogueira 
de vaidades e incompetên-
cias que, aos poucos, vai 
derretendo o governo.

O  m a i o r  o p o s i t o r 
de Bolsonaro é o próprio 
Bolsonaro.

A culpa da crescente 
impopularidade do governo, 
em tempo recorde, é dele, 
de seus filhos e da “milí-
cia digital”, que foi como o 
Jornalista da Globonews, 
Octávio Guedes, chamou os 
bolsonaristas que ficam o 
dia inteiro nas redes sociais 
atacando quem ouse criticar 
Bolsonaro.

Mas essa “milícia”, tanto 
digital, quanto física, já dá si-
nais de que está em processo 
acelerado de extinção.

A última Pesquisa do Ibope 
(https://glo.bo/2CuqXWN), 
divulgada no dia 20 de mar-

ço de 2019, mostrou que o 
governo Bolsonaro perdeu 
15 pontos percentuais de 
aprovação em 60 dias.

Segundo a Pesquisa, 
Bolsonaro perdeu três de 
cada dez apoiadores do seu 
governo em apenas dois 
meses. Os 49% que conside-
ravam sua administração boa 
ou ótima em janeiro, caíram 
para 39% em fevereiro e hoje 
são apenas 34%; 24% acham 
o governo ruim ou péssimo; 
34% veem o governo como 
regular e 8% não sabem ou 
não quiseram responder.

Se o governo vai mal, a 
imagem do Presidente não 
fi ca intacta. A confi ança nele, 
que 62% dos entrevistados 
de janeiro diziam ter, caiu 
13% em março, hoje, apenas 
49% ainda confi am nele. Os 
que não confiavam eram 
30%, agora são 44%.

Decididamente não é um 
bom início de mandato. Na 
verdade, é o pior início de pri-
meiro mandato presidencial 
desde 1995.

E a resposta de Bolsonaro, 
diante das tragédias diárias 
que o governo tem gerado, é 
fazer cara de paisagem.

No dia da crise causada 
pelo Ministro Paulo Guedes, 
que desmarcou uma ida à 

Câmara para falar sobre 
a Reforma da Previdência, 
Bolsonaro tirou a manhã para 
ir ao cinema de um shopping 
de Brasília com a Primeira 
Dama, Michelle Bolsonaro. 
Tipo: “Tô nem aí!”

O resultando dessa ne-
gligência foi aprovação re-
lâmpago, naquele mesmo 
dia, pelo plenário da Câmara, 
com mais de 400 votos, de 
uma emenda constitucio-
nal tornando as emendas 
de bancada obrigatórias e 
aumentando o percentual 
destinado a elas de 0,6% 
para 1% da receita corrente 
líquida do ano anterior. Essa 
medida aumenta gastos e 
eleva o engessamento do 
Orçamento Federal para 97%.

Desastroso. Não há outra 
palavra para denominar o 
governo do Presidente Jair 
Bolsonaro. E olha que ainda 
faltam 3 anos e 9 meses 
dessa doideira ilógica, sem 
inteligência estratégica e lo-
teada por burros ideológicos 
amadores e prepotentes.

Oremos!

*Joaquim Neiva é Jornalista, 
Nexialista, Facilitador de 

Grupos e Gestor 
de Marketing Digital e 

Mídias Sociais

ARTIGO 

Por Joaquim Neiva*
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DROGASDeu poesia
Era um menino esperto
Todos o queriam por perto
Falava como ninguém
Estava, em relação aos outros, além.

Os olhares se voltaram para o menino
Já estava traçado o seu destino
Trafi cante logo foi ágil
Com promessa de dinheiro fácil.

De lá pra cá, vai o aviãozinho
Ele era apenas um menininho
A família fi cou para trás
Escola nunca mais.

Dia e noite sem dormir
O quadro era para deprimir
Olhos vermelhos com o tempo
Olheiras tomando conta do momento.

Naquela noite, seria a grande sacada
Pó, fumo, líquido na balada
O vício iria aumentar
Novos garotos para chamar.

No livro Nas águas 
de Lia, de Andréia 
Delmaschio, o leitor 
conhece uma me-
nina chamada Lia, 
que construiu em seu 
quarto uma piscina 
diferente, onde há 
belos bichos, mui-
tas fl ores, de muitas 
cores. Quando Lia 
mergulha ali, todos 
os seus problemas fi -
cam do lado de fora. A 
obra tem ilustrações 
de Fran Junqueira. 
Fonte: Editora Cousa.

O fi lme Dumbo, 2019, do diretor 
Tim Burton e conta-nos que Holt 
Farrier (Colin Farrell) é uma ex-es-
trela de circo que, ao retornar da 
Primeira Guerra Mundial, encontra 
seu mundo virado de cabeça 
para baixo. Além de perder um 
braço no front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e ele agora 
precisa criar os dois fi lhos. Soma-
se a isso o fato de ter perdido seu 
antigo posto no circo, sendo agora 
o encarregado em cuidar de uma 
elefanta que está prestes a parir. 
Quando o bebê nasce, todos fi cam 
surpresos com o tamanho de 
suas orelhas, o que faz com que 
de início seja desprezado. Cabe 
então aos fi lhos de Holt a tarefa 
de cuidar do pequenino, até que 
eles descobrem que as imensas 
orelhas permitem que Dumbo voe. 
Fonte: Adoro Cinema.

O fi lme Dumbo, 2019, do diretor 
Tim Burton e conta-nos que Holt 
Farrier (Colin Farrell) é uma ex-es-
trela de circo que, ao retornar da 
Primeira Guerra Mundial, encontra 
seu mundo virado de cabeça 
para baixo. Além de perder um 
braço no front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e ele agora 
precisa criar os dois fi lhos. Soma-
se a isso o fato de ter perdido seu 
antigo posto no circo, sendo agora 
o encarregado em cuidar de uma 
elefanta que está prestes a parir. 
Quando o bebê nasce, todos fi cam 
surpresos com o tamanho de 
suas orelhas, o que faz com que 
de início seja desprezado. Cabe 
então aos fi lhos de Holt a tarefa 
de cuidar do pequenino, até que 
eles descobrem que as imensas 
orelhas permitem que Dumbo voe. 
Fonte: Adoro Cinema.

Nem a lágrima da mãe comoveu
Aperto no peito materno percebeu
Não olhou para trás
A esperança, a vida que faz.

Sentiu um grande arrepio
Na descida do rio
A festa já estava rolando
E a droga acabando.

Muito dinheiro no seu bolso
Quando viu o grande alvoroço
Gritaria para todos os lados
Tinham chegado os homens fardados.

Ainda tentou fugir
O trafi cante não estava mais ali
No meio daquela confusão
Uma bala acertou seu coração.

Não tinha mais mãe, nem escola
Lembrou-se logo de jogar bola,
Mas parou sua respiração
Lá se foi mais um menino desse mundão.
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Aline Souza

A casa foi 
construída para 

realizar um 
sonho e trazer as 

lembranças do 
tempo de criança

Casinha embarreada para 
RELEMBRAR A INFÂNCIA

Sabe aquela casinha 
embarreada, coberta de 
palha, piso de barro bati-
do? Aquela casinha com 
cristaleira, cheia de cane-
cas, tinha talha com água 
de cacimba, e lampari-
na para clarear a noite. 
Então, essa casinha fi cou 
lá no passado. Mas, na 
localidade de Piabanha, 
interior de Itapemirim, 
foi inaugurada, no dia 15 
de março uma saudosa 
casa de pau a pique.

Ah, e se elas falas-
sem, certamente, conta-
riam grandes histórias, 
revelariam segredos ca-
beludos e relembrariam 
um tempo que, não era 
preciso dizer uma palavra 
para se chamar aten-
ção dos fi lhos, bastava 
um olhar. Não é assim, 
Edilson Silva Souza?

Sim, disse o sonhador 

como o dia do embar-
reio, mas cada etapa 
era motivo de festa, com 
churrasco e tudo.

A construção teve 
investimento de aproxi-
madamente R$15 mil e 
durou seis meses, todas 
as etapas da construção 
foram respeitadas. O 
moderno se cruzou com 
a antiguidade, foi preciso 
usar eucalipto tratado 
para fazer o engradea-
mento da casa (preparar 
para colocar a palha/
teto). 

Tudo feito como era 
antigamente, disse o ide-
alizador. Teve o dia de 
colher e o dia de abrir a 
palha, o dia de envarar e 
o de colocar o barro e de-

Por Luciana Maximo

A casa foi construída no quintal, nos fundos da casa do comerciante Edilson Souza

varanda na frente e co-
bertura de palha. Acabei 
encontrando o assoalho 
numa casa antiga da 
família Perquilhas, que 
foi desmanchada na 
Fazenda Velha, eu queria 
valorizar a antiguidade. 
Os esteios, consegui um 
pouco com um e com 
outro”.

Na prosa com ami-
gos, Edilson acabou ga-
nhando alguns materiais. 
“Algumas pessoas me 
ajudaram a cortar os 
bambus, jovens e idosos, 
todos queriam ver o meu 
sonho realizado”. 

O projeto teve adesão 
da família e dos amigos, 
parte da mão de obra 
foi paga, outra, mutirão, 

apaixonado pelas suas 
raízes. Ele construiu uma 
casinha nos mesmos 
moldes que a dos avós. 
Não pense que foi fácil. 
“Foi difícil, porque essa 
é de assoalho. Eu peguei 
o tempo do meu avô, da 
casa de assoalho com 

trito de Piabanha, em 
Itapemirim. “É no meu 
quintal, na hora que qui-
ser visitar é só entrar em 
contato pelo telefone e 
marcar 28-99916058, 
tenho o maior prazer em 
receber as pessoas para 
voltar no tempo”.

Projetada em um lo-
cal bucólico, a decoração 
tinha de combinar com o 
projeto valorizando obje-
tos da época em que es-
tas casas eram comuns. 
Virou uma espécie de 
“museu”. 

As fotos são da jor-
nalista Aline Souza que 
se orgulha da história 
do pai, que lhe ensinou 
a valorizar o que é belo 
de verdade com tanta 
simplicidade. “Obrigado 
a todos que colaboraram 
com o projeto. Quero 
agradecer a minha fa-
mília em geral que me 
ajudou fazendo as co-
midas e me incentivou o 
tempo todo. O trabalho 
era divertido, no dia do 
embarreio teve muita 
gente e teve outra festa. 
Estávamos todos ale-
gres. Estou feliz da vida 
com o sonho realizado e 
triste de não poder estar 
com os meus antepas-
sados”. 

A inauguração foi fei-
ta com várias pessoas, 
com churrascão, almoço 
e um forrozão de levantar 
poeira.

pois, levou mais um tem-
po para os ajustes fi nais. 
Todos os detalhes foram 
feitos com dedicação, 
cuidado e muito zelo. Era 
como se fosse voltar a 
casa dos avós, tomar um 
café na caneca, prosear 
sentado num pilão, voltar 
ao tempo em que se era 
feliz com pouco. 

A casa é cheia de 
emoções, cada detalhe 
traz uma lembrança. 
Edilson reconstruiu a 
história vivendo cada mo-
mento com saudosismo. 
Ah, é de verdade, pode 
inclusive morar dentro. 
Foi construída nos fun-
dos de uma pequena 
chácara, na localidade 
de Vargem Grande, dis-
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Arquivo

Festival 
Gastronômico 

de Frutos do 
Mar já é destino 

certo na Semana 
Santa disse Chef 

Hamilton Jr.

AGUARDE, XIII Festival 
Gastronômico de Frutos do Mar

Casinha embarreada para 
RELEMBRAR A INFÂNCIA

A principal atra-
ção dessa edição do 
festival é uma velha 
dupla conhecida e 
muito famosa: “Atum 
e Dourado”: os prin-
cipais pescados do 
município, que se-
rão especialmente 
preparados na aula 
show de abertura, na 
quinta-feira, dia 18 
de abril à parte das 
19 horas.

Estamos falando 
do maior pavi lhão 
g a s t ro n ô m i c o  d o 
Espírito Santo! Com 
20 estantes dedica-
dos aos frutos do mar, 

Associação Mulheres 
da Pesca e Grupo 
Sabores do Mar Z10 
em Itaipava.

Por Ivny Matos / 
Free Lance

Resgatando o Atum e o Dourado, Itapemirim vai receber com muita expectativa o XIII 
Festival Gastronômico de Frutos do Mar

A casa foi construída no quintal, nos fundos da casa do comerciante Edilson Souza

pelo acarajé e até 
linguiça de peixe, ori-
ginalmente produzida 
por integrantes da 

que contemplação 
desde as tradicionais 
moquecas e tortas 
capixabas, passando 

estandes dedicados 
a apresentar as rique-
zas, belas paisagens 
e pontos turísticos do 
município.  Tudo isso 
regado à música ao 
vivo e, claro, de frente 
para o mar. 

O Festival Gastro-
nômico de Frutos 
do Mar é realizado 
desde o ano de 2006 
p e l a  A s s o c i a ç ã o 
G a s t ro n ô m i c a  d e 
Itapemirim com apoio 
total da Prefeitura 
Municipal. “O Festival 
G a s t ro n ô m i c o  d e 
Frutos do Mar já é des-
tino certo na Semana 
Santa e já faz parte 
da tradição do muni-
cípio”, acrescenta o 
Chef Hamilton Jr.

Os visitantes tam-
bém terão opções de 
sobremesas, cervejas 
artesanais, além de 
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