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Diante de tantos proble-
mas que passa a cidade 
de Piúma, surge uma nova 
palavra entre as variantes 
linguísticas do balneário, 
ESPRAGUEJADO. O vereador 
Negão da Colônia, durante o 
discurso, na última sessão, 
24, na Casa de Leis teve a 
pressão arterial aumentada, 
chegou a pedir oração para 
o prefeito e equipe. Disse 
que José Ricardo Costa 
deve estar espraguejado, 
pois nada dá certo em sua 
administração. 

O jornal de olho em tudo 
no município sai na frente 

Espraguejado
e serviu de pauta para ou-
tros veículos que entraram 
em contato pedindo fotos, 
vídeos e informações, sobre 
as denúncias feitas no site 
e no facebook.  

Nesta edição confira al-
gumas as notícias que vira-
lizaram nas redes sociais do 
jornal que está aguardando 
as explicações do Executivo 
para as demandas envia-
das. E veja a entrevista com 
o pré-candidato a prefeito, 
Paulo Cola, ele fala das 
alternâncias de poder na 
cidade e nos problemas que 
não são solucionados.

Esta jornalista deve estar espragueja-
da, tudo que mostrou na semana virou 
pauta na TV e na Câmara fui citada 
indiretamente por quase todos os vere-
adores, quase apanhei de Gustavo, que 
ficou possesso com minhas cobranças 
relacionadas a CPI.///O presidente 
parecia possuído, Gustavo que ficou 
calado dois anos, as veias quase saíram 
pelo pescoço de tão nervoso, Pretinho, 
sem comentários/// Negão depois que 
viu a live do hospital, em que o povo 
voltava para casa sem atendimento por 
falta de abocath e remédios, dobrou 
o joelho no chão e orou pelo prefeito 
e disse que Ricardo só pode estar es-
praguejado, tudo dá errado/// Desde 
sábado anterior quando estive na orla 
e mostrei os carros na contramão, a si-
tuação que está a praia e a cobrança ao 
prefeito pela assinatura da ordem de 
serviço que eu tô roubando a cena no 
facebook, mais de 300 mil acessos//// 
Fui a Praia do Pau Grande domingo e 
mostrei que haviam dois postes caídos 
por causa da erosão e a estrada precisa-
va ser sinalizada, pedi providências///
Dia seguinte, a TV Gazeta tava lá. /// 
Depois dei uma debochada, publiquei 
no face que a ia acabar em Napolitana 
a CPI do Consórcio, Gugu ficou posses-
so/// Fui atrás dele e nervosinho ele 
quis me atacar, dizendo que a vida dele 
não diz respeito a ninguém, porque 
eu noticiei que ele estava na UTI, por 

conta da diabetes e na ocasião, havia 
informado que ele não resistia a um 
chocolate/// Como sou bocuda, revelei 
que esta informação quem me deu foi 
um ex-assessor dele e que o atual asses-
sor, fosse de imprensa, teria antes das 
especulações vazarem informado que o 
vereador estava internado após sofrer 
alteração nas taxas, ou que enviasse 
um boletim médico/// Todos iriam orar 
por ele, menos Samuel que deve ter 
um ódio do irmão danado, por conta 
da xoxada que ele deu na licitação da 
obra da praia lá a atrás./// Qual é seu 
próximo personagem Gustavo, amigo 
do rei, ou inimigo? Se orienta rapaz!/// 
A sessão parecia de descarrego, Dr. 
Joel referenciou ‘Mainha’ de Patuá 
e antes que pensem que o vereador 
é macumbeiro, anote: O patuá é um 
objeto consagrado que traz em si o 
axé, a força mágica do Orixá, do santo 
católico ou guia de luz, a quem ele é 
consagrado/// Enquanto o pau quebra 
de quina em Piúma e os vereadores, 
com poucas exceções denunciam o que 
julgam errado no MP, em outra casa de 
leis, um nobre legislador emprega de 
uma vez uma cambada de parentes/// 
Jorge Papudo tava virado no Jiraya, 
macho, ai que meda! Fica calmo 
Jorge, a matéria não será publicada, 
a baixaria é muito grande, eu tenho 
vergonha. Deixe as baixarias para a 
travesti fazer na Câmara de Vitória e 
descer até o chão numa manifestação 
cultural, bem digna da plateia que 
senta na cadeira do poder///Passar 
bem! “Moço, cuidado com ela, há de 
ser te cautela com essa gente que 
menstrua”, leia o poema antes de falar 
pelos cotovelos, seus lindinhos. O Aviso 
da Lua que menstrua.  – Elisa Lucinda. 

DIÁRIOS PELO MUNDO 
(@LEONAESTRADA8)

LÉO NA 
ESTRADA

Na Tailândia podem ser 
encontrados murais, datados 
de séculos antes do descobri-
mento do Brasil, que mostram 
espadas se quebrando ao 
tocarem o corpo de homens ta-
tuados. Tratam-se de represen-
tações da crença nos poderes 
mágicos das tatuagens budis-
tas Sak Yant. Alegadamente, 
o motivo da Tailândia nunca 
ter sido ocupada por um país 
estrangeiro, ao contrário de to-
dos os seus vizinhos, é que ela 
é defendida pelos “guerreiros 
fantasmas”, portadores das 
tatuagens sagradas.

 Nessa história contarei a 

minha saga seguindo um mapa 
para um tesouro espiritual: uma 
jornada de moto para o coração 
da Tailândia para ser tatuado 
por um monge que usa uma 
máscara cerimonial, além de ves-
timentas simulando pelagens de 
animais. As tatuagens são feitas 
enquanto ele se coloca em uma 
espécie de transe auto induzido 
ao acreditar que recebeu o espí-
rito de Por Gae, um espírito do 
Budismo Theravada conhecido 
como ‘Homem Velho’. 

Confira a história completa 
no site: www.espíritosantonotí-
cias.com.br

ARTIGO 
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Arquivo

Desembargadores 
do Tribunal de 

Justiça do ES 
reconhece por 
unanimidade 

o direito de 
liberdade de 
imprensa do 

Jornal 

JORNAL GANHA APELAÇÃO 
no TJES contra secretário

No último dia 11, 
o Jornal Espírito Santo 
Notícias ganhou por una-
nimidade de votos uma 
apelação cível de ação 
indenizatória por danos 
moral em matéria jorna-
lística vinculada no jornal 
impresso há seis anos.

O colegiado e o re-
lator, Des. Annibal de 
Rezende Lima, entende-
ram que houve liberdade 
de imprensa e ausência 
de abuso do direito. O 
caso se arrastava na jus-
tiça há exatos seis anos.  

Convém salientar 
que, no primeiro mo-
mento das audiências, o 
requerente não aceitou 
nenhum acordo com as 
partes envolvidas – ve-
ículo e mais três jorna-
listas -, em segundo, o 
advogado contratado 
pelas partes do veículo 
perdeu o prazo de recur-
so, levando os requeridos 
a uma condenação em 
primeira instância no 
valor de R$ 27.120,00.

O jornal Espírito Santo 
Notícias recorreu da 
decisão contratando a 
eficiente advogada com 
escritório em Piúma, 
Janine Vieira Paraíso 
Oliveira, que, após mi-

Imediatamente, Luciano 
aceitou a proposta. 
Reconduziu os exonera-
dos por Viviane, que na 
época estava prefeita em 
exercício e tinha exonera-
do Dirceu.  Dias depois, 
o prefeito o exonerou. O 
que compreendi é que o 
jornal estava correto em 
exigir as explicações, já 
que o dinheiro é público. 
Deveria o juiz a época ter 
encerrado o processo e 
dado causa ganha ao 
jornal.  Este é apenas 
um dos processos que 
o jornal responde, e vai 
provar nos outros que, 
nossa função é veicular 
fatos, com provas, doa 
a quem doer”, decla-
rou a jornalista Luciana 

da  Redação
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Luciano Alves de Paiva 
para que o secretário, 
requerente no processo 
fosse exonerado, uma 
vez que, haviam fortes 
indícios de irregularida-
des em um processo 
licitatório em que estava 
sendo solicitado cota-
ções de preços e ele era 
um dos responsáveis.  
“Na época, eu cheguei 
a entrar no gabinete do 
então prefeito Luciano 
propondo uma trégua. 
Caso os indícios fossem 
mesmo apenas indícios 
que ele mantivesse o 
secretário na pasta e 
se tivessem pistas que 
levassem a veracidade 
dos fatos já publicados, 
que ele exonerasse. 

nuciosa análise do caso, 
surpreendeu a todos os 
seus contratantes com 
a decisão publicada no 
dia 11/07 dos desem-
bargadores do Estado. 
“Luciana, tenho uma 
boa notícia. Lembra do 
processo da apelação, 
ganhamos a apelação. 
Por unanimidade os de-
sembargadores reco-
nheceram a liberdade 
de imprensa na matéria”, 
informou a advogada.  

A diretora responsá-
vel pelo Jornal Luciana 
Maximo afirmou que 
na época em que a re-
portagem foi veiculada, 
chegou a propor um 
acordo ao então pre-
feito de Itapemirim, Drª 

Máximo.

O autor do texto
Segundo o experiente 

jornalista investigativo, 
ex-chefe de comunica-
ção de Poderes Públicos 
(um dos autores da in-
vestigação e arrolado 
no processo), Fabiano 
Peixoto, a omissão de 
informações condiciona 
qualquer veículo de co-
municação a publicar 
supostas e possíveis ir-
regularidades, passível 
das apurações coletadas 
pelo jornalista ou veículo, 
devido, principalmente, 
a omissão das informa-
ções, quando ainda, tais 
ações podem ser reverti-
das em sua defesa. “Este 
é um caso típico que se 
negou informações à im-
prensa. Se o órgão públi-
co dispõe de assessoria 
de imprensa e a informa-
ção específica solicitada 
por jornalistas e/ou ve-
ículos de comunicação, 
esta assessoria tem por 
obrigação responder ao 
solicitante, para que ca-
sos como este não venha 
acontecer. Claro, quando 
for o caso em que houver 
explicações e argumen-

tos de defesa, caso con-
trário, entende-se como 
liberdade de imprensa, 
principalmente, quando 
a origem veemente visa 
a celebração de contrato 
entre instituições públi-
cas com empresa priva-
da”, afirmou o jornalista 
Fabiano Peixoto.

Entenda o caso
No dia 10 de julho de 

2013, o Jornal Espírito 
Santo Notícias publicou 
uma notícia em que envol-
via um suposto esquema 
fraudulento em um ato 
inicial de uma licitação 
para contratação de um 
link dedicado de internet 
na Secretaria Municipal 
de  Admin is t ração, 
Planejamento e Gestão 
de Itapemirim.

A reportagem, tinha 
como motivação várias 
denúncias por parte dos 
próprios servidores inter-
nos daquele Executivo 
Municipal e, após reunir 
todas as informações, 
inclusive realizando pes-
quisa de mercado, ques-
tionou, via solicitação de 
informações a assessoria 
de imprensa, explicações 
no alto preço na cotação 
para contratação das 
empresas que possivel-
mente participariam do 
certame a ser realizado.

Sem respostas da 
assessoria de imprensa, 
o veículo com robusto 
material apurado, pu-
blicou a reportagem, 
na qual o secretário da 
pasta automaticamente 
registrou Boletim de 
Ocorrência na Delegacia 
de Polícia Civil daquela 
comarca, alegando no-
tícia crime e manifestou 
interesse em ingressar 
criminalmente contra o 
veículo comunicação e 
jornalistas.
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Renato Lorencini 
fala sobre SUPOSTA 
IRREGULARIDADE 
NO CONSÓRCIO

O vereador de 
Anchieta Renato 
Lorencini (PSB) so-
licitou informações 
ao Prefeito Municipal 
Fabricio Petri sobre 
supostas irregulari-
dades no Consórcio 
Expandida Sul, co-
brando celeridade 
no processo de audi-
toria. Em seu reque-
rimento, o vereador 
solicitou informações 
sobre os serviços, 
considerando as reite-
radas manifestações 
de vereadores, em 
Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal, so-
bre valores suplemen-
tares que o município 
de Anchieta teria pago 
ao Consórcio, mas 
não haveria tido con-
trapartida em serviço.

O vereador rece-
beu um detalhado 
relatório contendo as 
informações solicita-
das. “Por conta das 

informações que foram 
ventiladas de que o 
dinheiro do consórcio 
sumiu, requeri infor-
mações ao Executivo 
Municipal. Existe uma 
distorção no que foi 
divulgado, já que o sal-
do remanescente de 
R$ 800 mil reais foi 
abatido em serviços em 
2018. Ou seja, o dinhei-
ro não sumiu. Temos 

Assessoria de Comunicação

Renato 
Lorencini 
solicitou 
informações 
sobre os 
serviços

que ter responsabi-
lidade com o que é 
falado em plenário”, 
disse o vereador.

O documento re-
cebido aponta que 
o Tribunal de Contas 
considerou a supos-
ta irregularidade 
improcedente, uma 
vez que julgou que 
o procedimento do 
município foi correto.

04 » GERAL

Arquivo

Gustavo é o presidente 
da CPI, Jonas o relator e 

Eliezer, membro

CPI SEM PRAZO 
para acabar em Piúma

O presidente da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), na 
Câmara de Piúma, que 
investiga o Consórcio de 
Saúde Expandida Sul, 
Drº Gustavo Meireles 
conversou com a re-
portagem do Espírito 
Santo Notícias e falou 
sobre o andamento da 
comissão instaurada 
no dia 25 de fevereiro 
de 2019. Já passam 
de cinco meses e a 
CPI ainda não concluiu 
o relatório, mas está 
dentro do prazo de 180 
dias estipulado pelo 
Regimento Interno.

De acordo com o 
presidente, Gustavo, 
a CPI foi iniciada no 
dia 25 de fevereiro, 
a Câmara aprovou a 
instauração para que 
averiguassem algumas 
informações de irregu-
laridades em relação 
ao Consórcio. “O que 
nós já fizemos: já pe-
dimos documentos ao 
Consórcio que nos en-
viou, dentro destes, nós 
já identificamos irregu-
laridades, inclusive já 
tomamos providências 

É preciso investi-
gar entretanto, quem 
praticou o crime de 
tráfico de influência. 
Quem solicitava os ser-
viços? Quem indicava 
funcionários? Por que 
arrolam o nome da pro-

Por Luciana Maximo
“Esse relatório vai se 
tornar público e todos 
terão acesso, indepen-
dente do conteúdo. 
Regimentalmente den-
tro da Casa de Leis tem 
um prazo de 180 dias, 
porém, existem outras 
resoluções e outras le-
gislações a nível nacio-
nal e estadual que nos 
dão direito também 
como Casa Legislativa 
de seguir aqueles pra-
zos. Serão necessários 
mais do que 180 dias, 
é possível que seja 
preciso mais tempo e 
faça este mais tempo 
acontecer para nós”, 
explicou Gustavo.

A Reportagem ques-
tionou ao presidente 
da CPI qual é o período 
que a CPI investiga, 
pois o Consórcio presta 
serviços há 14 anos 
e perguntou, quando 
as supostas irregulari-
dades começaram? O 
presidente assegurou 
que os documentos 
averiguados compre-
endem os anos de 
2017 a 2019. Porém, 
estão vendo a possibi-
lidade de analisarem 
documentos de 2013 
a 2016 para que pos-
sam sanar todas as 
dúvidas”.

acerca de algumas, pós 
isso, passamos para a 
fase das testemunhas, 
temos ouvido algumas 
pessoas que são tes-
temunhas que vivem 
o dia-a-dia destas pos-
síveis irregularidades 
para que possamos 
entender melhor aquilo 
que o documento já 
nos mostrou. Quase 
todas as coisas esta-
mos fazendo em sigilo 
porque existe nomes 
de pacientes, existem 
doenças de pacientes 
que a gente não quer 
divulgar e muito me-
nos atrapalhar a nos-
sa investigação como 
CPI, porque se a gente 
disser o que estamos 
fazendo, as pessoas se 
previnem quanto aos 
próximos passos que a 
gente possa fazer, nós 
instituímos esse sigilo 
dentro da CPI no que 
estamos fazendo”.      

O prazo seria de 
180 dias, seis meses, 
até o dia 25 de agosto, 
segundo o presidente, 
é o prazo vigente dela, 
sendo que há docu-
mentos e resoluções 
de que ela só se finda 
mediante a aprovação 
de um relatório de 
tudo que foi apurado. 

prietária da Empresa 
que é servidora pública 
de Piúma, se a mesma 
contratou até a filha do 
prefeito para prestar 
serviços? Os celulares 
tanto da proprietária 
da empresa quanto 

da diretora afastada 
do Consórcio contém 
mensagens com solici-
tações, vão ser analisa-
dos os celulares? A CPI 
tem muitas respostas 
para trazer à tona a 
sociedade.

O presidente da CPI Gustavo Meirelles assegurou que a CPI está dentro do prazo e vai 
apresentar o relatório, doa a quem doer
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Luciana Maximo

Ela encanta as crianças, vestida 
de fada, NÃO TEM CHORO

_ “Olá, quem tá aí? 
Eu sou a fada pode vir 
comigo? Segura na 
minha asa e venha...
Qual desenho você 
gosta mesmo de ver? 
Escolhe? Segura na mi-
nha mão: cadeira des-
ce!”? Assim ela iniciou 
o tratamento odontoló-
gico em Agatha que não 
fala em outro assunto 
em casa.

Apaixonante! Esse é 
o melhor adjetivo para 
a jovem odontopediatra 
Natália Layber Müller. 
Além de simpaticíssi-
ma e competente, uma 
profissional encanta-
dora. Nasceu para a 
profissão. Em Piúma, a 
dentista vem ganhando 
notoriedade e respeito 
pela forma que atua, 
principalmente, com 
crianças. Não tem valor 
financeiro que pague 
tanto cuidado e amor 
com o fazer. Ela transfor-
ma o terror e o medo em 
encantamento, alegria, 
pasmem, as crianças 
ficam encantadas e ne-
gociam com a odonto-
pediatra a data da volta. 
O clima da consulta gira 
em torno do universo do 
paciente e Natália usa 
uma didática personali-
zada e sua metodologia 
de trabalho é o principal 
diferencial. 

Agatha Filipino da 
Silva tem 5 anos, já foi 
a vários dentistas por 

facilmente. “A Manu não 
conseguia se alimentar 
por conta da sensibilida-
de e dor provocada pela 
displasia. Eu, sempre 
fui muito “moleca” e 
de fácil comunicação 
com crianças, e quando 
a Manu chegou com 
medo e traumatizada 
com o que já haviam 
tentado realizar em 
seus dentinhos (porém 
sem sucesso), aquele 
olhar ocioso e ao mes-
mo tempo suplicando 
ajuda eu me apossei 
de tudo que estava ao 
meu alcance para diag-
nosticar, tratar, deixá-la 
confortável e, principal-
mente, torná-la minha 
amiga! Então, todo o 
uso do lúdico e fantasia 
de criança foram utiliza-
dos!! A Manu, me dei-
xou realizar “tudinho”, 
a confiança entre nós 
foi algo maravilhoso, 
que perdura até hoje; e 
assim, comecei minha 
escolha, eu tive a cer-
teza de que eu faria a 
diferença para tantos 
príncipes e princesas 
que precisavam de um 
cuidado especial para 
sentirem-se seguros em 
um ambiente que tinha 
tudo para promover o 
contrário”, relatou.

Explicou a odonto-
pediatra que os atendi-
mentos infanto-juvenis 
é como em adultos: 
eles abrangem desde 
limpeza a halitose, den-
tre outras patologias 
que são devidamente 
diagnosticadas e trata-

Por Luciana Maximo
seguindo os desejos da 
mãe deixou o coração 
ser guiado por Deus 
completamente, e cada 
vez mais apaixonada 
pela profissão não sa-
bia em que área optar, 
então, fazia de tudo 
com muita dedicação e 
amor, tentando absor-
ver ao máximo o que os 
mestres ensinavam. 

Em 2015, quando 
se formou, não sabia 
o que estava por vir e 
decidiu voltar para casa. 
Meses depois recebeu 
uma proposta, quan-
do percebeu, já estava 
trabalhando com um 
dos seus mestres da 
graduação e muito grata 
por ter seguido os con-
selhos mãe. “Comecei 
minha jornada queren-
do fazer o melhor para 
os melhores! Porém, 
eu tinha um sonho! Eu 
ansiava por meu consul-
tório, e ainda por uma 
especialidade, mas, não 
me decidia em qual”!

Manu e Natália
Em 2016, Natália 

abriu o próprio consul-
tório, ano em que co-
nheceu a “Manu”, uma 
criança de 2 anos que 
estava com displasia de 
esmalte (uma patologia 
genética) e que já tinha 
passado por vários pro-
fissionais que relatavam 
ser cáries. Porém, a ma-
mãe da Manu era super 
dedicada e não aceitava 
tal diagnóstico, e não 
queria que sua filha per-
desse seus dentes tão 

conta de problemas 
adquiridos por vários 
fatores. Infelizmente, 
Ana Cláudia Siqueira, 
sua mamãe, nunca 
conseguiu dar segui-
mento ao tratamento, 
ela sempre chorava 
muito, até o momento 
em que outra profissio-
nal indicou a Natália 
que tem especializa-
ção na área infantil. A 
paixão foi instantânea, 
Agatha não ver a hora 
de voltar para a próxima 
consulta. “Mamãe a tia 
Natália chegou vestida 
de fada, mandou eu 
pegar na asa dela. Ela 
fez uma magia e eu fiz a 
cadeira descer. Vi Pepa 
lá, brinquei, tia Natália 
tem uma caneta mági-
ca”, contou a menina 
encantada. 

Natália contou que 
quem a incentivou à pro-
fissão foi a mãe, Regina 
Célia Layber Müller, que, 
a obrigou a prestar o 
vestibular. “Sim, ela 
mesma me inscreveu, 
na UVV, me levou até a 
porta da universidade e 
esperou até o termino 
da prova. A insistência 
dela me fez entender 
que a odontologia esta-
va predestinada a mim, 
e como mãe sabe tudo, 
ela acertou em cheio!! 
Deixou Deus guiar o co-
ração dela, e assim, me 
direcionar para algo tão 
maravilhoso que estava 
destinado a mim des-
de a eternidade, antes 
mesmo de eu nascer”! 

Natália frisou que 

das segundo a idade e 
necessidade apresen-
tada. “A diferença é a 
intensidade de senti-
mentos e o conforto 
dado em um ambien-
te aparentemente de 
completa hostilidade. 
Nem sempre é moleza! 
Geralmente os peque-
nos chegam traumati-
zados, com dor, febre 
ou edema. A utilização 
do lúdico é algo que 
me completa durante 
os atendimentos, usar 
fantasias de acordo 
com a idade e gênero 
da criança, procurar o 
herói favorito e conver-
sar sobre tudo o que 
será feito no tratamento 
em busca da confiança 
e cooperação. Acredito 
que tudo é uma base 
de troca, eu (a Tia Naty) 
preciso ajudar a não 
sentir mais dor, e a 
criança é minha supera-
miga que vai embarcar 
numa aventura contra 
ao vilão: a cárie”.

Cooperação
  “O meu papel, é 

condicionar e realizar o 
tratamento adequado 
de forma correta e com 
cooperação em ambas 
as partes (não é fácil 
pois é preciso realizar a 
anestesia local que gera 
um desconforto, algo 
que consigo controlar, 
mas com toda a paci-
ência e dedicação rea-
lizamos o atendimento. 
Muitas das vezes te-
nho que lançar mão de 
algumas técnicas da 

pediatria em meus pa-
cientes adultos, que ain-
da perdura seu trauma 
de infância. Mais uma 
prova que o vínculo pro-
movido no atendimento 
infantil é de extrema 
importância. Estou aqui 
há 3 anos, iniciei uma 
jornada voltada para o 
atendimento dos meus 
pequenos-amigos que 
tem sido uma experi-
ência única e incrivel-
mente maravilhosa!! No 
mundo da imaginação 
em meio a uma reali-
dade de cáries e dor... 
mas, sempre com finais 
felizes!! 

Aos pais, 
“O atendimento 

odontológico da criança 
inicia-se desde a vida 
intrauterina, através da 
saúde bucal da mãe. Se 
dediquem a saúde dos 
seus filhos.  É durante o 
período do nascimento 
até a infância a fase 
mais importante do de-
senvolvimento bucal de 
uma pessoa. Se os den-
tes forem bem cuidados 
durante essa fase da 
vida, a chance desse 
paciente sofrer de al-
gum problema bucal é 
muito pequena e o ín-
dice de saúde bucal da 
criança será excelente. 
Mesmo que pareça algo 
passageiro a saúde dos 
dentes de leite é funda-
mental para o futuro da 
saúde bucal de seus 
filhos! E com certeza 
agradecerão por isso. 
Amar é cuidar”!

“Eu não escolhi a odontologia, ela me escolheu”!

O presidente da CPI Gustavo Meirelles assegurou que a CPI está dentro do prazo e vai 
apresentar o relatório, doa a quem doer
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Fayda Belo 
é advogada 
criminalista em 
Cachoeiro de 
Itapemirim

Fayda defende a 
tese: “A mulher 

não poder 
lembrada apenas 

no dia 08 e 
março”!

FAYDA BELO: superação 
É A SUA TRAJETÓRIA 

Ela é negra, de fa-
mília economicamente 
desfavorecida, gaga, 
ex-moradora do bairro 
Amaral, em Cachoeiro 
de Itapemirim. Foi 
babá, empregada do-
méstica, vendedora 
até de terrenos em 
cemitério, teve todos os 
contratempos na vida 
e venceu, formou-se 
em direito, tornou-se 
advogada criminalista 
e hoje é presidente 
do PP Mulher, no ES, 
Fayda Belo. “É muito 
forte, é muito legal, por-
que com isso a gente 
mostra que as pedras, 
os muros, podem ser 
rompidos, e foi isso que 
eu fiz. A vida disse não, 
e eu falei que posso, 
que quero, e que iria. 
Uma mulher negra e 
gaga que vai poder 
brigar, lutar e ajudar as 
outras mulheres”.

A Reportagem foi ao 
escritório de Fayda, em 
Cachoeiro, em frente 
ao portão do Colégio 
Jesus Cristo Rei, no 
bairro Independência 
bateu um papo com a 
criminalista e progres-
sista que hoje defende 
a mulher em gênero, 
número e grau. 

Fayda contou que 
ficou gaga após um 
tombo na infância, des-
maiou e ficou muda, 
quando acordou, esta-
va gaga, mas isso não 
a impede de fazer um 
júri, de encarar o juiz, o 
advogado de defesa do 
réu, ou mesmo o corpo 

as políticas públicas, 
junto com respeito. Nós 
precisamos botar a 
mulher em pauta o ano 
inteiro, nós precisamos 
que a sociedade, não 
só as mulheres, mas 
que os homens bus-
quem junto o direito da 
igualdade. Todo dia a 
mulher sofre em busca 
por querer dizer que 
não é um objeto.”

A mulher e 
o seu lugar

“Nós precisamos 
de mulheres fortes e 
que corram atrás de 
um diálogo com o po-
der público, para que 
abram meios pra essa 
mulher empreenda, 
a mulher precisa ter 
o direito de ser o que 
ela quer, se ela quiser 
ser mãe, esposa, que 
seja opção dela, mas 
se ela achar que quer 
se empresária que o 
poder público ajude a 
ela. Nós iremos abra-
çar essa causa, nós 
queremos ficar vivas de 

Por Luciana Maximo

Ela é presidente do PP Mulher, advogada criminalista, pós-graduada em direito processual, 
negra, gaga e economicamente desfavorecida 

gente sofre porque é 
negro, porque é mulher, 
ou porque tem alguma 
deficiência. Muita gen-
te tenta fazer bullying 
comigo, mas faço gra-
ça, sou mulher e não 
sou frágil, sou uma 
rocha, e mesmo sendo 
advogada, acham que 
eu sou a menina que 
limpa o fórum, mas eu 
estou aqui pra dizer 
para a menina lá do 
morro que ela pode 
ser o que ela quiser, 
porque a vida dá voz.”

Política
Fayda entrou para 

política, conquistou 5 
mil votos em Cachoeiro 
de Itapemirim para 
deputada federal e 
hoje é presidente do 
PP Mulher. Ela afirma 
que a mulher não pode 
ser lembrada apenas 
no dia 8 de março. “É 
isso que eu prego, e 
eu falo aonde eu vou 
como um mantra, nós 
não queremos flores se 
não vierem junto com 

de jurado, ela ministrar 
palestras e participa de 
muitas ações. 

A história da pre-
sidente do PP Mulher 
é exemplo para quem 
se vítima e acha que 
a vida não é justa por 
passara por necessi-
dades, a narrativa de 
Fayda, é uma lição, 
de vida.  “Quando era 
pequena levei um tom-
bo de um morro muito 
alto, fiquei muda por 
algumas horas. E quan-
do eu acordei, depois 
do desmaio, descobri 
que estava gaga. Amo o 
Amaral, lá eu tive os vi-
zinhos que foram pais, 
mães, que me deram 
roupa, me deram livros, 
me ajudaram.”

Por que direito?
“Você quando cres-

ce e vê que o mundo 
é muito injusto, você 
começa a dizer que 
quer ajudar, que quer 
fazer justiça. Eu quis de 
alguma forma ajudar 
a fazer justiça. Muita 

doenças, vivas de ma-
ridos que nos batem.”

Percentual 
pequeno

Mais de 50% do 
eleitorado é feminino 
e nós temos menos de 
10% na Assembleia, 
temos 1 mulher na 
Câmara de Cachoeiro 
para 18 homens. “A 
mulher tem que parar 
de ser laranja, tem 
que parar de comple-
tar cota, a mulher tem 
que participar! As leis 
para as mulheres não 
são criadas, não são 
implementadas por-
que a grande massa 
do poder é homem, 
por esse motivo é ne-
cessário que as mu-
lheres participem dos 
poderes, para que elas 
ocupem esse espaço. 
Hoje não dá mais para 
usar o clichê que o 
lugar da mulher é em 
casa, política é para 
mulher sim, e nós va-
mos entrar lá e ajudar 

as outras.”

Vice governadora 
é um exemplo
“Pela primeira vez 

nós quebramos esse 
tabu e colocamos uma 
mulher lá, negra, da pe-
riferia, filha de pai alco-
ólatra e ambulante. As 
injustiças são muitas, 
mas nós brigamos com 
força, com garra, é fácil 
falar o que não viveu, 
mas quando já viveu, 
a briga é séria.”

Recado as 
mulheres vítimas 

de violência
“Eu enquanto advo-

gada e militante digo 
que não se cale, abre 
a sua boca, ligue, grite, 
mas não morra, nós 
temos meios para que 
este homem pague 
essa conta, então não 
deixe andar, ou aumen-
tar a agressão. Então 
não deixe de falar, re-
clamar, de chamar a 
polícia.”
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FALTAM AUXILIARES 
de dentista em Piúma

FALTA DE REMÉDIO 
suspende atendimento 

no Hospital 

ORLA: assinatura da 
Ordem de serviço

Vários pacientes pas-
sando mal,  “bateram 
com a cara na porta” no 
Hospital Nossa Senhora 
da Conceição, em Piúma, 
na tarde desta terça-feira 
(24). Os médicos cruzaram 
os braços, técnicos de en-
fermagem, e a recepção 
ficou durante algum tempo 
sem fazer o atendimento 
aos usuários. 

A reportagem esteve no 
Hospital e conversou com 
alguns pacientes que esta-
vam deixando o local indig-
nados. Eles disseram que 
faltavam medicamentos, e, 
por conta disso, os médicos 
decidiram não atender. 
“Quando eu cheguei com 
o meu filho, disseram que 
os remédios estavam che-
gando, mas sequer fizeram 

a ficha dele, em seguida 
me informaram que não 
havia previsão de chegada.” 
Comentou a comerciante 
Neline Ferreira dos Santos.

O diretor do Hospital, 
Jader Santos de Carvalho 
explicou a situação, disse 
que a Prefeitura fez duas 
licitações para a compra de 
medicamentos, mas ambas 
desertaram e não consegui-
ram adquirir o medicamento 
por falta de variedade do 
preço. O menor valor que 
no mercado, não atinge o 
menor valor que a ANVISA 
pede e o hospital fica sem 
medicamento, sem os ma-
teriais necessários para 
atendimento. “Hoje eu dei 
uma segurada no atendi-
mento, porque está para 
chegar algum material”.

Por Luciana Maximo

O vereador Tobias Scherrer de Piúma 
protocolizou, na tarde desta terça-
-feira (23) uma denúncia no Ministério 
Público do Espírito Santo - MPES e na 
Câmara de Vereadores sobre a falta de 
auxiliares de saúde bucal em quatro 
unidades de saúde em Piúma: Portinho, 
Niterói, União e Nova Esperança.

De acordo com o vereador, as uni-
dades de saúde têm os dentistas, os 
materiais, os equipamentos, ou seja, 
toda a estrutura necessária para o 
tratamento odontológico, porém, não 
possuem auxiliares de saúde bucal, e 
com a falta desses, o odontólogo não 
consegue atuar como deveria. Além 
disso, Tobias Scherrer afirma que o 
auxiliar de dentista não pode ser con-
tratado de qualquer maneira, esses 
precisam passar por um processo 
seletivo, o processo já foi aprovado 
desde meados do ano passado, con-
tudo, decorrente de um descaso do 
poder público municipal, não foi posto 
em prática. “O processo seletivo já 
foi aprovado, já foi lançado no edital, 

O vereador Tobias 
Scherrer protocolizou 

denúncia no MP da 
falta de auxiliares de 
dentistas em Piúma

mas o prefeito não executa as devidas 
contratações, com isso quem perde é 
o munícipe. Tratamento odontológico, 
a gente sabe que é caríssimo, nem 
todos têm condições financeiras de 
contratar”, frisou o vereador. 

O vereador chama a atenção para 
outro fator que merece ser destacado, 
o município perde receita de convênios 
com o governo do Estado quando não 
faz o cadastramento dos funcionários 
de carreira. “Esse cadastramento não 
está sendo realizado, uma vez que 
esses funcionários não existem, e isso 
decorre em uma perda de recursos 
importantes para a população”.

Para Tobias, a situação é um des-
caso imenso, principalmente porque o 
poder municipal está tomando outras 
questões como prioridades. “A popula-
ção acaba sendo a maior prejudicada, 
uma vez que o serviço odontológico 
está comprometido e o município 
paga por dentistas que não efetuam o 
tratamento que a população necessita 
por falta de profissionais auxiliadores, a 
população não pode ficar desassistida 
dessa forma”.

Luciana Maximo

O  p r e f e i t o  J o s é 
Ricardo Costa falou com 
a Reportagem que essa 
semana que termina nes-
te sábado 27, chega ao 
fim o procedimento de 
licitação para a contrata-
ção da empresa que fará 
a obra de urbanização da 
orla e o muro de conten-
ção da erosão, ficando 
no aguardo apenas o 
parecer final da procura-
doria. “Próxima semana 
poderemos dar ordem de 
serviço”.

O prefeito afirmou que 
a obra tem duração e 

nove meses, mas pode 
ser encerrada antes, de 
qualquer forma. “A em-
presa pode acelerar e 
terminar antes. De qual-
quer forma, No verão 
a obra estará bastante 
avançada”.

Já em relação a Praia 
do Pau Grande, devas-
tada pela última ressa-
ca, onde dois postes fo-
ram derrubados, ainda 
não tem projeto pronto. 
“Vamos mandar fazer 
projeto mais sintonizado 
com a natureza”, disse o 
prefeito. 
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“Política é sim 
lugar para 
pessoas de 
b e m ,  n ã o 

pode ser lugar para 

o mal-intencionado, 
pois quando se asso-
cia incompetência e 
a mal intenção, coisa 
boa não dá”

Arquivo

Arquivo

PAULO COLA é pré-candidato a Prefeito de Piúma

Nascido em Piúma 
há 43 anos, destes, 
35 residindo no bairro 
Limão, Paulo Celso 
Cola Pereira é policial 
militar há 23 anos. 
Formado em direi-
to e pós-graduado 
em Direito Penal e 
Processual Penal com 
extensão pedagógica 
com vistas ao magis-
tério, hoje tenente é 
declaradamente pré-
-candidato a prefeito 
de Piúma em 2020.

Cola é filho do co-
nhecido Cabo Júlio 

como soldado, Paulo 
percorreu todas as gra-
duações até chegar ao 
Oficialato, ocupou qua-
se todos as funções 
possíveis da estrutura 
da PM na região, des-
de patrulheiro, passan-
do por Chefe do Setor 
Correcional, até a fun-
ção de Comandante de 
Pelotão.

Segundo Paulo Cola 
a experiência na Polícia 
Militar permitiu conhe-
cer muito bem o muni-
cípio, principalmente, 
o povo da terra, conhe-
ceu o há de melhor e 
também suas maze-
las, entrou à casa dos 
mais ricos e também 
dos menos favorecidos 
e marginalizados; essa 
vivência o fez abrir os 
olhos para algo que 
nem todos querem que 
seja enxergado e para 
ele, não a outro meio 
de mudar a realidade 
social que não seja 
pela atuação política. 
“A Política constrói e 
também pode des-

bre sua paixão, amor 
pela cidade e suas 
preocupações. Sobre 
a profissão ele frisou: 
“A Polícia Militar é uma 
herança de família, 
meu pai foi policial mi-
litar em Piúma, fomos 
em quatro irmãos que 
ingressaram na PM, 
não cheguei a convi-
ver com meu pai ele 
estando na ativa, mas 
quando criança, me 
lembro bem que to-
das as vezes que via 
meu irmão mais velho 
fardado eu sonhava 
ser igual ele, acho que 
ele foi minha grande 
inspiração”.

Ao ingressar na PM 

e Geny Cola Pereira, 
casado com a fonoau-
dióloga Panttila Tonani, 
pai de dois meninos, 
Rafael de 5 e Daniel de 
4. Com um curriculum 
invejável e especializa-
ção em Operações de 
ROTAM e aplicador do 
Programa Educacional 
Resistência às Drogas e 
à Violência – PROERD, 
com atuação na rede 
municipal de ensino 
de Piúma e Anchieta, 
Paulo é o nome que 
hoje se apresenta 
como um nome novo 
no cenário político. 

O militar bateu 
um papo  com a 
Reportagem e falou so-

truir, pensando nisso, 
percebi que já havia 
colaborado bastante 
na área da Segurança 
Pública e que o conhe-
cimento adquirido me 
permitiria contribuir 
num projeto ainda 
mais amplo,   romper 
o tempo da política da 
destruição e junto com 
quem tenha o mesmo 
propósito que tenho, 
resgatar e iniciar em 
Piúma o tempo da 
construção, só pela 
Política dita com “P” 
maiúsculo isso é pos-
sível, por isso coloquei 
meu nome à disposi-
ção dessas pessoas, 
se aceitarem, quando 
me for permitido, le-
varei minha proposta 
ao povo de Piúma”, 
ressaltou.

Paulo Cola não 
está filiado a nenhum 
par tido porque a 
Constituição não per-
mite, e que só poderá 
ocorrer às vésperas 
de uma eventual can-
didatura. Entretanto, 

tenho o apoio do parti-
do Cidadania que tem 
em seus quadros o 
Deputado Federal da 
Vitória e o Senador 
Marcos do Val.

Política de 
alternância

De acordo com o 
tenente, pré-candidato 
a prefeito, nas últimas 
três décadas, a po-
lítica praticada em 
Piúma não permitiu 
a alternância de ocu-
pação do poder, “não 
há um só nome que 
tenha surgido pela via 
democrática, sempre 
ocorreu a alternância 
de dois grupos, seriam 
apenas dois nomes, 
contudo, a força das 
circunstâncias fez sur-
gir um terceiro que 
acabou por “rezar na 
mesma cartilha” dos 
outros dois, à sombra 
desses não há espaço 
para despontar novas 
ideias, eles não per-
mitem, já tem sua “re-
ceita de bolo”, querem 

Por Luciana Maximo

   Paulo Cola é casado com Pantilla, pai de Rafael e Daniel. É a terceira via que conta com apoio dos 
empresários e outros seguimentos, é pré-candidato à concorrer à Prefeitura de Piúma em 2020

   Paulo era um menino e seguia dona Marolina / vizinha na praia para 
 catar conchas
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PAULO COLA é pré-candidato a Prefeito de Piúma

sempre ser os protago-
nistas da história, isso 
é muito fácil de perce-
ber, todos os que nes-
ses anos foram eleitos 
vereadores e tinham 
potencial de ocupa-
rem o Executivo foram 
engolidos, todos foram 
seduzidos por uma 
mentira bem contada, 
serviram de bucha de 
canhão para essas 
figuras, perderam sua 
independência e foram 
lançados no descrédito 
e tiveram seus discur-
sos destruídos. Além 
disso, há aqueles que 
insistem em dizer que 
política é coisa para 
“profissional de polí-
tica”, querem a todo 
custo desmotivar os 
de bom propósito”, 
sintetizou.

Cola acredita que 
atualmente os tempos 
são outros, o povo está 
mais vigilante, e onde a 
luz entra, as trevas são 
afugentadas e defen-
de: “política é sim lugar 
para pessoas de bem, 

não pode ser lugar 
para o mal-intencio-
nado, pois quando se 
associa incompetência 
e a mal intenção, coisa 
boa não dá. A perpe-
tuação ad eterna no 
poder não é em nada 
benéfica para quem 
vive nela, basta se ater 
o quanto a qualidade 
das administrações 
caem quando compa-
ramos os primeiros aos 
últimos mandados, a 
experiência deve ser 
a institucional e não 
a pessoal, deve-se pri-
mar pelas políticas de 
estado”, pontuou.

Paulo Cola afirma 
que, a relação de algu-
mas pessoas da cida-
de com o crime é um 
fato, até bem pouco 
tempo, Piúma tinha 
mais de 220 presos, 
ele não nega que boa 
parte desses presos 
tem uma parcela do 
empenho dele, entre-
tanto, jamais saiu para 
o trabalho em busca de 
prender “um nome”, 
buscou, quando é o 
caso, prender aquele 
que está cometendo 
um crime, independen-
temente de quem seja, 
“a prisão é uma conse-
quência do comporta-
mento de determinada 
pessoa, só daquela 
pessoa, a família não 
tem, nem pode, sofrer 
as consequências dos 
maus feitos de quem 
errou. Entro no meu 
serviço todos os dias, 
sem exceção, sabendo 
de minha responsa-
bilidade com todas 
as pessoas, antes de 
minha obrigação de 
“prender o criminoso”, 
vem o dever de salvar 

vidas, socorrer quem 
está em perigo, zelar 
para que as pessoas 
estejam em seguran-
ça, mesmo que isso 
possa por minha vida 
em risco, por muitas 
vezes esteve. Não me 
alegra ver uma mãe 
chorar ao lado de seu 
filho preso, sei que 
mais do que a prisão 
em si, essa mãe cho-
ra ter sonhado uma 
vida bem diferente e 
percebe isso ficando 
distante, nesse mo-
mento, nesse instante 
é que precisamos de 
implementar ações 
que não permitam que 
tantas mães chorem, e 
essas ações só ocorre-
rão quando a Política 
tomar novos rumos”.

Cidade linda
Piúma é uma cida-

de linda, Deus foi mui-
tíssimo generoso com 
a natureza, as fotos 
aéreas são um espe-
táculo, “infelizmente 
nós não vivemos nas 
nuvens, nós vivemos 
nas ruas e essa beleza 
das fotos aéreas não 
está, há muito tempo, 
se refletindo onde o 
homem tem posto a 
mão, um amigo disse 
recentemente que “em 
dias de chuva é mais 
fácil se afogar nas ruas 
do que no nosso rio 
que está assoreado”, 
a realidade do Rio 
Iconha é infelizmente 
a realidade de quase 
toda nosso cidade, 
bonita, mas poluída, 
doente e por vezes não 
servindo ao propósito. 
Penso que nossa cida-
de dispões de grandes 
talentos, cabe a quem 

vier administrar Piúma 
optar em buscar reco-
nhecer esses talentos, 
busca-los e motivá-los 
num propósito maior 
de coletividade ou con-
tinuar com o grande 
projeto que está posto, 
que é o de imediata-
mente após o anuncio 
do eleito, lotear e leilo-
ar a prefeitura com o 
objetivo egoísta de se 
perpetuar no poder, 
particularmente penso 
que a primeira opção 
é a melhor. Educação, 
Saúde e as demais 
áreas tem que ser en-
tregues nas mãos de 

quem realmente en-
tenda e queira o bem 
comum, ao prefeito 
cabe escolher bem 
essas pessoal, ouvir o 
povo e seus represen-
tantes, traçar metas e 
objetivos, delegar au-
toridade, dar condição 
de trabalho e cobrar 
resultado, simples as-
sim”!

Uma nova era
“Se tivermos a opor-

tunidade de liderar 
a construção dessa 
nova era da história 
de Piúma, em pouco 
tempo, nossa cidade 

deixará de servir de 
chacota nas conversas 
de bastidores ai por 
fora (algumas vezes 
até públicas) para se 
tornar uma “marca” 
com credibilidade, ca-
paz de atrair investi-
mentos, de pôr dinhei-
ro honesto no bolso do 
piumense, capaz de 
dar dignidade a nossa 
gente, preservando o 
povo da humilhação 
de ter que implorar por 
uma vaga de creche 
ou por uma simples 
consulta médica para 
aliviar sua dor. Eu creio 
nisso”! Finalizou.

   Paulo Cola é casado com Pantilla, pai de Rafael e Daniel. É a terceira via que conta com apoio dos 
empresários e outros seguimentos, é pré-candidato à concorrer à Prefeitura de Piúma em 2020

   Paulo Cola recebe Medalha Alferes Tiradentes, na Assembleia Legislativa 
do ES referente aos bons serviços prestados na PM
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Luciana Maximo

ITAIPAVA UTILIDADES 
para o Lar é inaugurada

Itaipava Utilidades 
para o lar - uma loja de 
2 mil metros quadra-
dos com mais de 3 mil 
itens, especializada em 

do com uma consulto-
ria da empresária Carla 
Layber, proprietária da 
Piúma Utilidades para 
o Lar, a loja de Itaipava 
traz na sua logomarca 
o mesmo designer.

Mário Dantas inves-
tiu no empreendimento 
os 30 anos de sua vida 
no litoral, tudo que ele 
conseguiu aplicou na 
Itaipava Utilidades, 
apostando que, será o 
maior empreendimen-
to do balneário. Os pro-
dutos são novidades no 
comércio, desde a linha 
cromado Rose Gold, 
aos brinquedos perso-
nalizados, a linha de 
acrílicos, a linha de cris-
tal e porcelana. Tudo 
que você pensa em 
presente para o lar, a 
loja tem, além de super 
ampla, arejada, bem 
localizada, na chegada 
do balneário, ao lado 
da Escola Municipal 
Magdalena Pizza. 

“Estamos espe-
rando a população vir 
nos visitar, nos pres-
tigiar, estou muito fe-
liz, a loja ficou muito 
bonita, temos cerca 
de 3 mil variedades 
no seguimento. Temos 

Por Mylena Geanizelli – 
free lance

A Itaipava Utilidades para o Lar é a mais nova loja no balneário 
mento inaugurou sába-
do, 20, com a presença 
de amigos e clientes 
que estão adorando a 
novidade.

O empreendimento 
foi pensando pelo ex-
-vereador de Piúma, 
Mário Dantas, contan-

praia, presentes, brin-
quedos, decorações, 
cama, mesa, banho e 
ferramentas, bem na 
chegada de Itaipava, 
Itapemirim, com um es-
tacionamento enorme 
que dá entrada a loja. 
Esse mega empreendi-

muitas coisas bonitas, 
a loja está linda”, disse 
Mário. 

Com extremo bom 
gosto, a empresária 
Carla Layber presti-
giou a inauguração 
da Loja e frisou que 
a Itaipava Utilidades 
para o Lar tem tudo 
a ver com a loja de 
Piúma. “A loja procu-
rou trazer os mesmos 
produtos, as pessoas 
que estão vindo visitar 
estão gostando e falam 
que Itaipava estava 
realmente precisando 
deste empreendimen-
to, tudo que você pre-
cisa tem aqui. Temos 
peças com exclusivi-
dades nas duas lojas, 
na Piúma e Itaipava 
Utilidades, temos pe-
ças tanto para o dia 
a dia da casa, como 
peças selecionadas 
para você fazer uma 
mesa exposta, além de 
peças finas também e 
a linha cromado Rose 
Gold que é novidade 
no comércio, além de 
muitas outras”, expli-
cou Carla.

Mário Dantas con-
tou que houve dias 
que ele deixou a loja 

as 2h00 da manhã, 
até chegar neste sá-
bado, data da inau-
guração, foi muito 
trabalho envolvendo 
a família toda, até 
Miguel, o filho mais 
novo veste a camisa, 
muita dedicação so-
mou no sucesso que é 
a nova loja. “Aqui tem 
uma história de 30 
anos da minha vida. 
Eu não tinha o que 
pensar, eu tinha duas 
opções, ou desfazer 
do pouco que eu tinha 
e investir para ganhar, 
ou ficar parado, eu 
tive esta oportunidade 
de investir neste se-
guimento, estou muito 
satisfeito, muito feliz e 
apaixonado pela loja, 
estou quase morando 
aqui”, confidenciou.

Mário chegou no 
ES em 1989 e des-
de então frequenta e 
estabelece vínculos 
com a população, tan-
to de Piúma quanto 
de Itapemirim, além 
de ser muito querido, 
principalmente com a 
população mais neces-
sitada para quem ele 
sempre teve um olhar 
mais sensível. 
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(MAL)DITOS
Deu crônica

Na série Stranger Things, da Netflix, crianças vivem fugindo 
de um ser sobrenatural que nomearam como Demogorgon e 
este vive num mundo invertido, ou seja, há um portal onde as 
pessoas saem do mundo normal para outro habitado por seres 
horrendos. Não obstante, é necessário notar que a ficção está 
virando realidade, pois nesta encontramos não os monstros 
sobrenaturais, mas sim pessoas com as mesmas qualidades 
e poder de destruição para com a humanidade. O que temos 
para o momento é um grande espetáculo de horrores. 

Instituídos em 1948 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), os Direitos Humanos estão numa constante corda 
bamba, protagonizando o show de absurdos que estamos 
presenciando em nosso país. Há que se observar que vivemos 
numa nação com muitas dívidas históricas, porém, parece que 
algumas pessoas que estão no poder querem ignorá-las e o 
pior de tudo é que uma parte significativa da população está 
agindo como Maria vai com as outras.

É sério que os índios têm que perder terras? Essa dívida com 
o extermínio indígena já foi paga? A hecatombe produzida no 
processo de colonização deixou de existir? Querem apagar 
essa tragédia de nossas memórias?  É real essa balbúrdia 
de que universidade deve perder verbas e que pobre não tem 
direito aos estudos? Eu entendi bem quando propuseram que 
as minorias devem trabalhar até depois da morte (piada)? O 
quê? No Brasil não teve Ditadura? Aqui ninguém passa fome?

A ignorância do Poder Executivo não fecha os olhos somente 
para a história. Na Geografia, a Paraíba virou região. Na Língua 
Portuguesa, cônjuge virou “conje”. Para o meio ambiente, ex-
cesso de agrotóxicos é normal. Pisando no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é banal criança trabalhar. População armada 

virou sinônimo de Segurança Nacional. E há quem ainda 
defenda essas ideias e propaga tais aberrações, inclusive, 
em espaços de saberes coletivos, como as salas de aula.

Você achou interessante ouvir “fique à vontade” quem 
quiser vir ao país “fazer sexo com uma mulher”? Então não 
se importará com um profissional da educação espalhando 
aos quatro ventos que “mulher não presta pra nada”. É difícil 
pensar que um indivíduo como esse nasceu de uma mulher, 
ainda conseguiu casar com uma mulher e colocar uma filha 
no mundo. O energúmeno consegue com frases como essa 
ignorar sua própria existência. Porém, infelizmente, ganha 
adeptos que, lá na frente, assassinarão uma mulher, aumen-
tando ainda mais nossas taxas de feminicídio do nosso tão 
amado Brasil.

É difícil engolir pessoas que acreditam em tais circunstân-
cias abordadas e que exaltaram (e exaltam) o “Brasil acima 
de tudo, Deus acima de todos”, ignorando um preceito tão 
essencial para nossas vidas que é “amar o próximo como a ti 
mesmo”. Será que essas pessoas se dão conta das asneiras 
que contam? Queria entender... Por que esses malditos ficam 
espalhando mal ditos? 

Nos tempos sombrios 
que atravessamos, em 
que frustração e ódio se 
alimentam mutuamente 
e a incivilidade parece 
triunfar, qual o papel da 
literatura? Campo de 
disputas, como qualquer 
outra prática social, ela 
não oferece respostas ou 
soluções. Mas pode aju-
dar a elaborar perguntas 
e, ao aproximar leitores 
de outras experiências, 
de outras perspectivas, a 
produzir uma consciência 
mais clara tanto de nos-
sa humanidade comum 
quanto das estruturas 
de dominação que nos 
separam. Fonte: Amazon.

S i m b a  ( D o n a l d 
Glover) é um jovem 
leão cujo destino é 
se tornar o rei da sel-
va. Entretanto, uma 
armadilha elabora-
da por seu tio Scar 
(Ch iwete l  E j io for ) 
faz com que Mufasa 
(James Earl Jones), 
o atual rei, morra ao 
tentar salvar o filho-
te. Consumido pela 
culpa, Simba deixa 
o reino rumo a um 
local distante, onde 
encontra amigos que 
o ensinam a mais 
uma vez ter prazer 
pe la  v ida .  Fonte : 
Adoro Cinema.
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Assessoria de Comunicação

A Tradicional 
Festa das Neves 

começa sábado e 
vai até o dia 15

FESTA DAS NEVES, 
venha com a sua caravana

A Festa das Neves, 
em Presidente Kennedy 
começa neste sábado 
e termina no dia 15 
de agosto. O ponto é 
alto é no dia 05 com 
uma extensa progra-
mação que se inicia 
as 6h00 com missa no 
Santuário com o Padre 
José Carlos Ferreira da 
Silva, da Paróquia de 
Itapemirim e animação 
da equipe de apoio. 
São cinco missas no 
Santuário no dia da 
santa, às 11h30 ocorre 
a tradicional procissão 
e queimas de fogos. O 
evento religioso é tradi-
cional e reúne milhares 
de fiéis de vários esta-
dos devotos da santa. 

A Paróquia Nossa 
Senhora das Neves, 
c o m  o  a p o i o  d a 
Prefeitura Municipal de 
Presidente Kennedy, 
preparou uma progra-
mação voltada para 
as centenas de fiéis 
que comparecem todos 
os anos ao Santuário. 
Muitos vão somente 

Neves. Um percurso 
de pouco mais de 20 
quilômetros.

Patrimônio histórico
A Igreja de Nossa 

Senhora das Neves é 
Patrimônio Artístico e 
Histórico do Espírito 
Santo, e foi construí-
da pelo Padre José de 
Anchieta, com mão de 
obra de escravos e ín-
dios purís e botocudos. 
A primeira igreja, de 
madeira, foi construída 
em 1581, na Planície 
de Muribeca, às mar-
gens do rio Itabapoana.

Após um incêndio, 
que destruiu o templo 
original, foi construída 
em 1694 a igreja atual, 
feita com pedra, barro, 
areia e óleo de baleia. 
Uma lenda quase con-
tribuiu para o afunda-
mento do altar da igreja 
tricentenária: haveria 
embaixo da fundação 
do local um tesouro, 
o que levou muitos a 
uma busca desenfrea-
da. Sem tesouro, ficou 
apenas a depredação 
de um patrimônio ar-
tístico e histórico, que 
foi restaurado.

Assessoria de 
Comunicação 

A tradicional Festa das Neves, de Presidente Kennedy começa neste sábado (27) e
 promete reunir milhares de fiéis devotos a santa

como seu ponto de 
encontro e partida, a 
Igreja Matriz, Nossa 
Senhora da Penha, 
na Sede. O destino do 
comboio é o Santuário 
de Nossa Senhora das 
Neves, na Praia das 

para agradecer mila-
gres recebidos. 

No dia 04 de agosto, 
às 16 h00, a 6ª edição 
do Passeio Ciclístico 
com uma participação 
que cresce a cada 
ano, os ciclistas têm 

PM’S DE 
PIÚMA 
se capacitam 
para atuar em 
área de risco

O cabo Rohr, 
soldados Aguilar, 
Chagas e Nogueira, 
ambos do Pelotão 
de Força Tática da 
Polícia Militar – PM 
que atuam na 10ª 
Independente f i -
zeram o Curso de 
Patrulhamento em 
Área de Alto Risco 
– CPAAR entre os 
dias 08 e 19 deste 
mês em Cachoeiro 
de I tapemir im e 
estão prontos para 
qualquer batalha em 
áreas de risco. 

De acordo com 
o soldado Aguilar o 
objetivo do curso é 
capacitar policiais 
militares das unida-
des do sul do estado, 
com a finalidade de 
prestar um melhor 
serviço à sociedade 
capixaba.

Durante o curso 
foi ministrado várias 
matérias sendo al-
gumas delas, arma-
mento, tiro policial, 

progressão em ter-
reno hostil dentre 
outras. Ao final da 
capacitação foi re-
alizado um estágio 
de patrulhamento 
em alguns bairros 
críticos de Cachoeiro 
de Itapemirim, com 
destaque para o 
Bairro zumbi em que 
os policiais puderam 
aplicar as técnicas 
ensinadas no curso.

“O curso foi bas-
tante proveitoso e 
teve como se espe-
cializar em um tipo 
de patrulhamento 
diferenciado de ou-
tras modalidades 
existentes na Polícia 
Militar, com intuito 
de prestar um bom 
serviço ao cidadão, 
quero agradecer ao 
meu comandante 
da CIA Ind, major 
Rianni, pela opor-
tunidade que me 
deu de fazer esse 
curso”, agradeceu 
Aguilar.

Divulgação

Policiais da 10ª 
Independente 
fazem 
capacitação 
para atuarem 
em área 
de risco

TURISTAS E PASSAGEIROS 
elogiam linha Aeroporto 

Express X Piúma  

Com pouco mais 
de 40 dias em opera-
ção, a linha de ônibus 
que liga o Aeroporto 
de Vitória à cidade de 
Piúma, o “Aeroporto 
Express”, vem sendo 
elogiada e muito uti-
lizada por turistas e 
moradores da região. 
A linha que inicialmen-
te ia até a cidade de 
Guarapari, mas se es-
tendeu até a Cidade 
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FESTA DAS NEVES, 
venha com a sua caravana

Assessoria de Imprensa

Vale ressaltar que, além 
dos turistas, a extensão 

da linha beneficiou 
muito os moradores das 

localidades por onde o 
Aeroporto Express passa

TURISTAS E PASSAGEIROS 
elogiam linha Aeroporto 

Express X Piúma  

Com pouco mais 
de 40 dias em opera-
ção, a linha de ônibus 
que liga o Aeroporto 
de Vitória à cidade de 
Piúma, o “Aeroporto 
Express”, vem sendo 
elogiada e muito uti-
lizada por turistas e 
moradores da região. 
A linha que inicialmen-
te ia até a cidade de 
Guarapari, mas se es-
tendeu até a Cidade 

Santuário.
Maria do Carmo 

Ferreira, moradora do 
bairro Jardim Maily, 
em Piúma relata que 
é cliente recorrente da 
linha e viaja para visi-
tar a filha e o neto que 
moram em Vila Velha, 
ela elogiou bastante a 
qualidade do coletivo, 
bem como, os servi-
ços prestados. “Gostei 
muito do atendimento 
dos funcionários, da 
pontualidade, da lim-
peza do ônibus, muito 
confortável”, afirmou. 

da  Redação

Linha de ônibus expressa que liga Vitória a Piúma alavanca o turismo traz 
benefícios aos moradores da região

meio da Secretaria 
de Tur ismo e da 
Companhia Estadual 
de Transpor te de 
P a s s a g e i r o s  d o 
Estado do Espírito 
Santo - CETURB com 
a iniciativa privada 
e visa oferecer um 
serviço de qualidade 
para os turistas que 
chegam ao estado 
pelo Aeroporto Eurico 
de Aguiar Salles e bus-
cam conhecer toda 
a riqueza histórica e 
religiosa do município 
onde está localizado o 

das Conchas – Piúma. 
A mudança do tra-

jeto até Piúma tem 
como objetivo princi-
pal de trazer os turis-
tas que gostariam de 
visitar o Santuário de 
São José de Anchieta, 
em Anchieta, uma das 
construções mais an-
tigas do país e recen-
temente, considerado 
o segundo Santuário 
Nacional. 

Convém frisar que 
a ação foi resultado 
da ar ticulação do 
Governo do Estado por 

Acesse o site do Espírito Santo Notícias, 
www.espiritosantonoticias.com.br 
sugira Reportagens, faça seu cadastro 
para receber as notícias pelo WhatsApp, 
comente as matérias, critique, se for o 
caso. Fique por entro de tudo, usando 
o seu celular, tablet, ou notebook... Site 
repaginado para você acompanhar 
as notícias diárias com foco na nossa 
região. 
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Divulgação

A história do 
caminhoneiro 

foi repercutida 
em todas as 

redes sociais e 
ele passou de um 

anônimo, a um 
homem de fé, que 

tem intimidade 
com Deus

O caminhoneiro é 
UM HOMEM DE FÉ

A história do ca-
minhoneiro residente 
no bairro Niterói, em 
Piúma tocou o coração 
de milhares de pessoas 
Brasil afora. Luciano 
Dalmasio, 45 anos, é a 
prova mais atual de que 
a fé é o principal elo de 
ligação entre Deus e 
o homem. Ficou claro 
que a fé além de mover 
montanhas, como diz 
a bíblia e abrir o Mar 
Vermelho, faz chover e 
apaga o fogo de uma 
carreta em chamas. 

Luciano esteve na 
Redação do Jornal, na 
manhã desta sexta-
-feira, 26 e falou com 
exclusividade da maior 
experiência que teve 
com Deus, no último dia 

“Eu sou um homem 
de fé, acredito em Deus, 
e Deus me usou. Ele po-
deria ter usado um pas-
tor, um presbítero, mas 
ele me usou, hoje eu 
sou grato a Ele. Naquele 
momento de angustia, 
de aflição e nervosis-
mo, eu poderia ir para 
debaixo de uma árvore, 
porém minha atitude 

da  Redação

 “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele 
existe e que recompensa aqueles que o buscam”. Hebreus 11:6

intacto com mais de 13 
mil quilos em pneus. 
Mesmo com chamas no 
cavalinho da Volvo, o ca-
minhoneiro conseguiu 
sair da carreta, com o 
celular e a carteira. A 
chuva durou o tempo 
de apagar o fogo. Esta 
é uma história real, 
de fé de um homem 
temente a Deus.

17. É de emocionar, ele 
foi salvo após dobrar os 
joelhos e orar na BR, na 
cidade de Alto do Coxo, 
no Maranhão e clamar a 
Deus para que mandas-
se chuva e apagasse o 
fogo da Carreta Volvo FH 
440 Baú que ele traba-
lha há um ano. A chuva 
caiu, o fogo se apagou, 
o baú do caminhão ficou 

não foi essa, eu entrei 
em um desespero muito 
grande por ver a minha 
ferramenta de trabalho 
queimar, uma ferramen-
ta que eu sei o valor de 
todas as peças que tem. 
Sou caminhoneiro há 
20 anos e já passei por 
várias provações, mas 
essa foi uma provação 
de fé”, contou Luciano.

Luciano frequenta 
a 1ª Igreja Batista de 
Piúma e os pais há 29 
anos. Ele confessou que 
acredita e confia muito 
em Deus, porque se a 
pessoa não tiver Deus 
na vida não é nada. Ele 
tem que acreditar que 
Deus existe, que Deus é 
presente e é vive por nós, 
tem que ter temor, não 
adianta fazer a oração 
sem fé. Eu chorei, eu 
clamei o nome Dele. Foi 
uma realidade que acon-

teceu comigo, e eu só 
tenho a agradecer o meu 
Deus e serei grato pelo 
resto da minha vida.”

O calor estava na 
casa de 40 graus, a 
previsão do tempo não 
apontava que iria cho-
ver, o céu estava aberto, 
com algumas nuvens 
que não estavam car-
regadas. “Eu me joguei 
de joelhos e pedi que 
mandasse água, chuva, 
para apagar aquele 
fogo, mesmo que já 
tivesse queimado a 
cabine do caminhão, 
mas pedi para que não 
queimasse a carga, a 
mercadoria que estava 
dentro daquele baú. 
Explodiu o tanque do 
lado esquerdo e do 
lado direito ficou intac-
to. Eu chorei, eu pedi, e 
naquele momento Ele 
me ouviu”. 
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