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PIÚMA:
OBRA DA
ORLA
a um
passo de
iniciar

O

prefeito Municipal de Piúma, professor José Ricardo Costa
- PDT e o Governo do Estado do Espírito Santo, Renato
Casagrande – PSB assinaram na manhã do último sábado (10),
a Ordem de Serviço para construção do muro de contenção da maré e a
recuperação da Avenida Beira Mar, em Piúma. A partir deste momento,
o próximo passo é a empresa começar os trabalhos, ainda este mês.
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É preciso virar a página

A assinatura da
Ordem de Ser viço
para construção do
Muro de Contenção
da Orla da Praia
de Piúma pelo gov e r n a d o r R e n a to
Casagrande e o prefeito Ricardo, dia 10
foi a certeza de que a
Cidade das Conchas
escreve um novo capítulo para a sua história. Todos ganham
com este capítulo
novo sendo escrito.
Abaixo as críticas
sem embasamento,
abaixo os adjetivos
toscos, abaixo os
fakes news!
Valtinho era prefeito e Ricardo vice lá
nos anos 90. Época
que Piúma estava começando a bombar
com os trios a beira
mar. Ricardo acabou
sentando na cadeira

de Valtinho com ajuda
de Nelson Morghetti,
um dos vereadores
mais inteligentes que
aquela Casa Leis.
Potratz acabou sendo cassado e ficando
inelegível.
O tempo é o tempo. Valtinho é amigo de Casagrande e
Casagrande é governador do Estado.
Uma par te do
povo de Piúma ama
Valtinho, inclusive a
editora chefe, e, ele
tem estreito vínculo
com Renato. A cidade de Piúma, que
Valtinho ama, precisa de recursos, mas,
tem um prefeito que
era seu inimigo até
poucos meses.
Para Piúma ganhar
mais apoio do governo, o grande articulador pode ter sido

Renato Casagrande,
que sempre gostou
muito do município
(que diria o saudoso
Zé Tose), e este projeto da orla vem lá
de trás. Casão nunca
deixou de olhar para
o balneário e tendo
Valtinho junto, a ponte agora fica muito
mais estreita e todos
ganham.
Grande também é
Valtinho, por amor a
Piúma virou a página
de um livro do passado para construir
mais um capítulo de
um novo livro que traz
a história mais novidades.
É prá frente que
se anda, nos próximos dias a Mississipe
estará dando início
das obras, a não ser
que algo inesperado
venha ocorrer.

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

Na escola

No último dia 2 ocorreu na
EEEFM “Agostinho Simonato”,
em Cachoeiro de Itapemirim,
um “Bate Papo Gramatical”
com a jornalista e editora do
“Espírito Santo Notícias” Luciana
Máximo, sobre a importância do
texto jornalístico na sociedade, a
convite do professor de Língua
Portuguesa, Ronald Onhas.

SOBE E DESCE
O prefeito Ricardo
Costa merece os aplausos nesta edição, colocou
no palanque os adversários e o governador assinou
com ele a ordem de serviço
que muitos duvidavam.

Ross

O jovem escritor Leonardo R.
Soyer presenteou a cidade de
Piúma com o mais novo livro
Ross - Entre o Amor e o Ódio. A
obra de 132 páginas foi editada
pela Editora Venas Abiertas de
Belo Horizonte e lançada sábado, 03, na Praça de Alimentação
do Shopping Beiramar, na Cidade
das Conchas.

O vereador Beto Caliman
insiste que a notícia do episódio com o pescador é mentira
- fake news – então, as pessoas todas que presenciaram
a cena ridícula são manequins
de vitrina?

Abrindo a Boca desta semana
com o funk que promete bombar
no verão que vem ///“ Toma
tapa na cara, toma tapa na
cara...Os menino é ruim, é
poucas palavras...” Gente, ‘oia
isso’, estudou, terminou? Então
tem “diproma”, se não, vai ter
“probrema”, eu tô avisando///
Antes de ficar muito macho, pensa
no que vai falar, se não a plateia
vai brindar na praça do cais///
Mas então, já pensou se eu contar
tudo, tudinho, Rabo de Olho
volta, é muito rastro, a fatura
chega, como diz a doutora, é
hora da colheita!/// Minha nossa
senhora, o homem foi intimado,
é ex-assessor do edil, denunciado
no MP por fazer uso de certificado
supostamente falso de conclusão
do Ensino Médio, o homem é “tão
brabo” que jurou contar toda
verdade pro promotor, inclusive,
incluindo mais dois nomes de exassessores nomeado no mesmo
gabinete e do mesmo jeitinho///
O outro vereador conclamou a
cidade para orar pelo prefeito
que estaria espraguejado e na
sessão seguinte, não abriu a
boca, os endiabrados falaram
que ele pediu desculpas e enfiou
o rabinho no meio das pernas///
Qual seria o maior motivo de um
vereador ajudar um desempregado
a r r i s ca n d o a p r e s e nta r t r ê s
certificados aparentemente falsos,
no RH, da Casa de Leis para
o moço ser nomeado em seu
gabinete? Tô sentindo um cheirinho
de rachadinha, José de Anchieta
rogai por nós!!!///Lei fake News já
ouviu falar Paulo Cola, você que é
um homem da lei?/// O Santarinha
lá da Colônia tava fechadinho com
Negão e com o professor, mas

tava conversando com o grupo
dos empresários, depois da live da
jornalista na Paletitas, acabou pra
ele, não se pode comer em todos os
pratos ao mesmo tempo///O ‘dotô’
– homem de confiança da Câmara
e do Executivo, digo, do prefeito
e do presidente anda muito
deselegante para uma postura de
advogado. O estúpido do amigo,
forasteiro, ocioso numa secretaria
comendo dinheiro público, para
o carro na ciclovia para pegar
o doutor e fica nervoso quando
é questionado se sabia que no
local não deveria///Mesmo que
o Código de Trânsito permita que
pare sobre a ciclovia, um pouco
de educação sempre cai bem, vai
trabalhar para fazer jus seu salário,
ou se aposenta e vai catar conchas,
seu grosso!/// Beto gostoso, até
pescador está assediando: “Há
uns dias atrás, eu estou sendo
assediado sexualmente por esta
pessoa, esta pessoa chega até
mim, me abraça, eu tento sair fora,
passa a mão nas minhas pernas,
eu já falei para esta pessoa, oh,
para, para que eu não gosto destas
coisas... essa pessoa começou a
me apertar, me abraçar, a falar
coisas no meu ouvido, pegar
nas minhas partes intimas, eu
sou hetero, eu não gosto dessas
coisas... eu sou macho, homem,
e não aceito nenhum homem
tocar em mim”,...O vídeo do
vereador afirmando se macho e
ter revidado ao pescador o tapa
na cara que tomou acabou só
piorando a situação pra ele. É
rapaz, não se brinca com a lei do
retorno///Ricardo, eu te amo!
Vossa excelência é o cara, sabe
brincar com os vereadores com
maestria e eles acham que tem
nas mãos, tadinhos, gosto quando
deixa os secretários morrendo com
um caninho na boca para respirar, e
bem à vontade para sair do campo
a qualquer tempo, ou se matar///
Cuidado com o que deseja pra
mim, volta...Fui!
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“EU NÃO SOU GAY, ”
afirma vereador Caliman

Vereador Beto Caliman se envolve em briga com pescador em Anchieta e dispara:
“eu não sou gay”, o vídeo foi postado após a matéria viralizar nas redes sociais

divulgação

Por Luciana Máximo

O ve r e a d o r d e
Anchieta, Beto Caliman (DEM), se envolveu numa confusão
na tarde deste sábado
(10), no Mercado do
Peixe, próximo ao cais
do Rio Benevente, no
município.
O pescador que se
envolveu na confusão
com o legislador contou ao jornal Espírito
Santo Notícias, que
agrediu Beto Caliman
após ele ofender a
honra de sua esposa e
afirmando que a mesma era puta. O pescador ofendido estava
com outros amigos e
o vereador tomando
umas e outras e saboreando peixe no bafo
em um quiosque na
Praça dos Imigrantes.
Caliman, no entanto, nega que teria levado uns tapas
no rosto. Indignado
com a Reportagem do
Espírito Santo Notícias,
que foi ao cais, na
noite de sábado, 10,
apurar o episódio, ouvindo várias pessoas,
entre estes: comerciantes, quiosqueiros,
servidores públicos,
pescadores acabou
gravando um vídeo
publicado em seu perfil nas redes sociais.
Lembrando que Beto
ligou para o jornal fazendo ameaças, bem
como sua assessoria
pediu que a matéria
fosse retirada, pois a
mesma seria mentira.
Beto Caliman acusou o pescador de assédio sexual, na tentativa de se justificar do
lamentável ocorrido
na Praça do Mercado
de Peixe. No vídeo ele
afirma que que o pescador já há alguns dias
vinha o assediando e
que ficou incomodado

Beto Caliman
acusa do
pescador de
homossexual,
diz que este
foi o motivo
da briga no
Mercado
de Peixe

com a situação por
ser hetero. “Eu não
apanhei, quero levar
isso ao público. Estou
sendo assediado há
alguns dias por essa
pessoa (o pescador).
Ele chega até a mim,
me abraça, passa
a mão nas minhas
pernas, eu tento sair
fora. Já falei com ele:
para, para, eu não
gosto dessas coisas,
dessas brincadeiras,
se é que se trata de
brincadeira. Hoje (sábado), quando estava
reunido com amigos,
essa pessoa começou a me apertar, me
abraçar, a falar coisas
no meu ouvido, pegou
nas minhas partes
íntimas… Eu sou hétero, não sou gay! Não
gosto dessas coisas e
me defendi, partir pra
cima mesmo e falei
para ele mandar a
mulher dele passar a
mão em mim! Fiquei
revoltado, pois não
sou homossexual, sou
macho, homem, e não
aceito que homem
nenhum toque em
mim”, justificou Beto
Caliman, em vídeo.
Em outro vídeo,

apesar do caso não
ter sido registrado na
polícia até domingo,
o vereador disse que
tomará as medidas
jurídicas referentes
ao caso.
A redação entrou
em contato com o pescador neste domingo
(11), após a postagem
do vídeo do vereador,
e lhe foi perguntado
se havia registrado um
BU (Boletim Unificado)
sobre o episódio da
briga na praça e/
ou do vídeo onde
o vereador o acusa
de assediar sexualmente. O Pescador
confirmou, mais uma
vez, que defendeu a
honra da família e que
irá também tomar as
medidas judiciais cabíveis. “Ele tentou se
defender desta forma,
mas tinha muita gente
no local que testemunhou o fato, inclusive,
depois da confusão
tinha pessoas querendo linchar o vereador. Só não gostei do
que ele fez na hora,
colocando o nome
da minha esposa, na
verdade, ele chamou
a minha mulher de

puta e eu soquei a
cara dele. Eu falei com
ele que a minha esposa nunca veio aqui,
você nem a conhece
e vem chamar ela de
puta. Já enviei o vídeo
para meu advogado,
na qual, irá analisar e
também representar
judicialmente contra

o vereador”, afirmou o
pescador de Inhaúma.
Esta matéria foi concluída no domingo
(11) às 18h.
Hétero
A palavra heterossexual é a junção das
palavras “hétero”
e “sexo”, sendo que

hétero vem do grego
e significa “diferente”,
enquanto que sexual
provém da palavra em
latim para “sexo”. A
heterossexualidade é
uma orientação sexual caracterizada pelo
desejo e pela atração
por pessoas do sexo
oposto.
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APLICATIVO Itapemirim
Conectado será lançado
Itapemirim caminha para ser modelo capixaba de cidade inteligente, o lançamento do
aplicativo será na semana que vem, o cidadão acessará serviços de ode estiver,
sem ser necessário ir a Prefeitura

Divulgação

ESTARÃO DISPONÍVEIS OS
SEGUINTES SERVIÇOS
- SEC. AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
RURAL
- SEMADER
Atendimento hora/máquina
Ração
- SEC. AQUICULTURA E PESCA SEMAPAtendimento médico ao pescador
- SEC. DEFESA SOCIAL – SEMUDES
Abertura de ocorrências
Denúncia de dano ao patrimônio público
Maus tratos aos animais
- SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E
SOCIAL
Informação de Formalização de empresa
Abertura de MEI
Nosso crédito
- SEC. MEIO AMBIENTE – SEMMA
Distribuição de mudas e árvores
Denúncia
Licenciamento e requerimentos
Certidão negativa
Licenças
- SEC. OBRAS URBANISMO
Fiscalização
Projeto e postura de obras
Troca de lâmpadas
Extensão de rede
Projeto básico
Liquidação
- SEC. SAÚDE - SEMUS
Agendamento de exames
Atenção primária
Cadastro SUS
Vigilância sanitária
Serviços de saúde bucal
- SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS E REGIONAIS –
SEMUSP
Varrição
Retirada de entulho
Capina
Roçada
Limpeza de terrenos baldios.
- SEC. TURISMO – SEMTUR
Informações Turísticas
Consulta de calendário de eventos
Informação sobre pontos de turísticos
- OUVIDORIA
- FALA CIDADÃO

da Redação

O projeto Itapemirim
Conectado, iniciado em
2018 tem por objetivo
muito mais que levar a
população de Itapemirim
Internet Gratuita. Tendo
por princípio o conceito de
Cidades Digitais, o projeto
visa ainda a inclusão digital no município com foco
na melhoria da qualidade
dos serviços e da gestão
pública, por meio da instalação de redes, pontos
públicos de acesso à internet e a novidade do
APP (é a abreviação muito
utilizada para: Application,
um APP é aquele aplicativo para celulares que
pode ser baixado tanto
na PlayStore (Android) ou
na AppStore (iOS)), além
de sistemas de gestão
na área pública que possibilitarão através do Site
da Prefeitura e de seu
Portal da Transparência,
a publicação dos dados
de forma a atender,
ainda melhor, a Lei de
Acesso a Informação (A
Lei nº12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às
informações públicas).
Após investir na instalação de 47 pontos de
acesso público à internet,
modernizar os serviços
à população através de
um novo Datacenter
destinado a processar e
salvaguardar os dados do
município de forma muito
mais confiável, por se
tratar de equipamentos
modernos e que automatizam muitos serviços, a
gestão do prefeito interino
Dr. Thiago Peçanha, lança na próxima semana
o Aplicativo Itapemirim

APP Itapemirim
Online disponível
na PlayStore
(Android) ou na
AppStore (iOS)

Conectado, que já estará disponível a partir do
dia 20/08 nas versões
para ser baixado tanto na
PlayStore (Android) ou na
AppStore (iOS).
Para o Subsecretário
d e Te c n o l o g i a d a
Informação, Julio César
Alvarenga, com o lançamento do APP serão
disponibilizados inúmeros
serviços através do aplicativo Itapemirim Online,
e com o isso muitos dos
serviços que antes obrigavam os cidadãos ita-

Os pontos de
acesso do projeto
Itapemirim
Conectado
estão sendo
identificados
com esta placa
indicativa

pemirinenses e aqueles
que visitam a cidade a
buscarem na sede da prefeitura ou mesmo nas secretarias as informações,
poderão agora utilizar o
aplicativo. “Trata-se de
um grande avanço para
o município, e como o
prefeito Dr. Thiago desde
o planejamento, solicitou-nos que os pontos de
acesso (Internet Gratuita)
estivessem também presentes nas localidades
mais distantes da sede,
hoje podemos afirmar

que o Projeto Itapemirim
Conectado levará os serviços à 80% da população do município de
Itapemirim através desta
nova tecnologia”.
Nessa primeira fase
alguns serviços poderão
ser realizados diretamente pelo APP (Itapemirim
Online) outros serviços
ainda que necessitem da
presença do cidadão no
local, o aplicativo permitirá um primeiro contato
diretamente com a secretaria.
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SERVIDORES DE ANCHIETA
terão o tíquete de volta
Medidas foram anunciadas após recebimento de recursos com recuperação de créditos
Assessoria de Comunicação

Renato propõe
investimentos para
Anchieta
CMA

O prefeito de Anchieta,
Fabricio Petri fez o
anúncio na Câmara
lotada de servidores

Assessoria de
Comunicação

O prefeito de
Anchieta, Fabrício Petri,
participou no último
dia (16) da sessão da
Câmara de Vereadores
e aproveitou para fazer
pronunciamentos importantes. Petri anunciou que, graças a recuperação de créditos,
conseguiu recursos
para cobrir o déficit
orçamentário da prefeitura e retornar com
alguns benefícios.
Durante o pronunciamento Petri destacou que quando
assumiu em 2017 adquiriu uma prefeitura
desestruturada, sem
crédito com fornecedores e com uma dívida
de R$ 100 milhões,
além disso, segundo
ele, a receita da prefeitura começava a
sofrer brusca queda
com a paralisação da
Samarco. “Assumimos

a gestão em um cenário desafiador, mas
com muito trabalho e
criatividade conseguimos transformar em
um ambiente favorável,
criar projetos e executar obras”, disse.
Com a recuperação
de créditos, a Prefeitura
obteve recursos que
serão utilizados para
cobrir o déficit orçamentário, voltar com
alguns benefícios que
foram temporariamente suspensos, pagar a
progressão dos servidores efetivos, conhecido como 3.8, retornar
com o tíquete alimentação dos servidores
comissionados e em
designação temporária
e investir em saúde e
educação. A Prefeitura
também irá retomar o
auxílio transporte para
universitários e alunos
de curso técnico nos
valores originais de R$
200,00 e R$ 400,00.
“Estou muito feliz
em dar essa notícia

ao povo de Anchieta.
Essa recuperação de
crédito não foi de interesse de outras gestões, mas pudemos
enxergar em nosso
planejamento estratégico esse nosso direito. Mesmo com essa
conquista, iremos continuar com nosso desafio diário de buscar
mais recursos para o
município e economizar constantemente”,
destacou o prefeito.
A recuperação de
créditos faz parte das
ações do Programa
Anchieta Criativa e
Empreendedora, por
meio de um projeto
para captação de
recursos. O tíquete
alimentação dos servidores comissionados
e em designação temporária foi contingenciado no final de 2017
como medida para
conter gastos devido a
grave crise financeira
que o município vem
sofrendo.

O vereador
de Anchieta
Renato Lorencini
(PSB) realizou
contribuições
para
investimentos
na cidade

O

Governo do Estado
realizou consulta e
audiências públicas para construção de seu
orçamento e Plano Plurianual,
documento de norteia a aplicação dos recursos. Desta
forma, o vereador de Anchieta
Renato Lorencini (PSB) realizou contribuições para investimentos na cidade.
“Sabemos que este é um
instrumento importante de
participação e construção coletiva de projetos e programas
a serem executadas, sendo
fundamental que participemos com sugestões e demandas que beneficiem diversas
áreas de nossa cidade”, disse
o vereador.
Entre as propostas cadastradas, Renato destacou
a necessidade de execução
do Projeto da Rodovia do
Contorno de Anchieta, além
da construção do trecho

Cariacica-Anchieta da Ferrovia
Litorânea Sul. Ainda no tocante
à infraestrutura, formalizou os
pedidos para revitalização da
ES 146, retomada e fortalecimento do Programa Caminhos
do Campo, além de revitalização de orlas. “Para a Rodovia
que liga Ubu a Jabaquara há
um projeto pronto no Governo,
pedimos que ele seja incluído
entre as ações para os próximos 4 anos, tendo a vista deste eixo industrial/comercial”,
acrescentou Renato.
No âmbito da saúde,
Renato encaminhou demandas para regionalização dos
serviços do hospital e do
Pronto-Atendimento. Entre as
solicitações estão também
os desdobramentos para implantação de um Batalhão
Regional da PM em Anchieta
e implementação efetiva da
10a Delegacia Regional da
Polícia Civil.
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DORLEI TROCA O TIME, rescinde
contrato e auditoria transporte
O prefeito interino de Presidente Kennedy vem governando a cidade adotando diversas medidas
Arquivo

O prefeito
interino de
Kennedy,
Dorlei Fontão
vem adotando
diversas
medidas para
administrar a
prefeitura

da Redação

Há exatos 90 dias à
frente da Administração
do Município de
Presidente Kennedy, o
prefeito em exercício,
Dorlei Fontão da Cruz
vem adotando algumas
medidas para governar
a cidade que teve a
sua prefeita presa e
afastada, no dia 08 de
maio deste ano. Uma
série de medidas estão
sendo adotadas para

conduzir o município
que sofre pela segunda
vez com escândalos de
corrupção, envolvendo
agentes públicos.
Dorlei rescindiu o
contrato com a empresa Limpeza Urbana e
está em vias de contratar novo prestador de
serviço, com expectativa de economia alta,
em relação ao contrato
anterior. Enquanto a
licitação não ocorre a
cidade adotou o serviço
de varrição mecanizada das ruas da Sede e

das comunidades com
equipamento próprio.
Segundo o secretário municipal de
Obras, Ângelo Marcos
Rodrigues Cunha, o
objetivo é atender toda
extensão do município. “O prefeito Dorlei
Fontão determinou
que a gente buscasse
uma solução paliativa
até que a prefeitura
conseguisse contratar
uma nova empresa
para prestar o serviço.
Com isso, adaptamos
parte de nossa frota

e estamos fazendo a
varrição mecanizada”,
disse.
Sobre o transporte público e escolar,
assim que assumiu a
prefeitura, Dorlei determinou que fosse
feita uma auditoria
nos serviços ofertados
para, então, estudar a
melhor decisão a ser
tomada. A auditoria
está em curso e assim
que for concluída serão
divulgadas as medidas
a serem tomadas.

O prefeito interino
também fez uma série de mudanças no
primeiro e segundo
escalão da Prefeitura,
exonerando diversos
secretários. Fontão
adotou critérios técnicos para ocupar a chefia de pastas e também
de outros setores da
municipalidade.
O Ministério Público
do Esp í r i to S a n to
denunciou a prefeita asfatada Amanda
Quinta, o companhei-

ro dela, José Augusto
Rodrigues de Paiva
e outros investigados por um esquema de corrupção em
Presidente Kennedy.
O MPES pede a condenação dos envolvidos
pelos crimes de organização criminosa,
corrupção passiva e
ativa, falsidade documental e crime de
responsabilidade de
prefeito. Amanda e o
marido seguem presos passados 90 dias.

ARTIGO
Por Luciana Maximo

DORLEI NO COMANDO,
AMANDA, NADA

Poucas pessoas
além dos promotores
do Ministério Público
Estadual e os advogados sabem o que está
nas centenas de páginas do processo que envolve a Operação Rubi,
que prendeu a prefeita
de Presidente Kennedy,
Amanda Quinta Rangel.
S ex t a , d i a 0 8
completou 90 dias e
enquanto isso, o vice-prefeito, Dorlei Fontão
da Cruz segue governando a cidade, tranquilamente. Aliás, caiu
no colo dele a gestão e
quem deve estar com
os nervos à flor da
pele é o time de Vianei
Viana e também, a turma de Aluízio Correa e
Reginaldo.
Salve-se quem puder. Se acheguem logo,
cavalinhos, enquanto a
água do coxo na raia
ainda está limpa. Dorlei
é um nome leve e 2020
tá chegando.
Enquanto não vem
notícias dos presídios,
o nome do prefeito interino ganha forças no
ritmo das conversas
de banco de praça,
como um possível pré-

-candidato a suceder a
Amanda. Ele está mantendo a locomotiva nos
trilhos, com seu jeito
sério/tímido da roça,
não se ouve falar em
desonestidade.
Logo nos primeiros dias adotou medidas antipáticas para
uns e necessárias para
outros, afinal cargos de
confiança é do prefeito,
sem cerimônia exonerou mais de meia dúzia.
No silêncio de
suas decisões aconselhadas por um fiel
amigo, velho político
da cidade Canela Verde
reformulou o quadro
do primeiro escalão e
do segundo, em uma
tacada só.
A prefeita segue
afastada e presa no
presídio feminino em
Cachoeiro, seu noivo
também, e, continua
segundo fontes, acreditado na inocência do
namorado José Augusto
que é acusado de ter a
levado a prisão liderando um esquema gigantesco de corrupção e
sedução.
Sem amigos chegados, Amanda conta

com poucas visitas, até
porque, quem mais a
bajulava sente medo de
acabar perdendo o cargo que ainda mantém. A
delação do empresário
da mala que continha
os R$33 mil parece que
compromete muito a jovem que ainda não tem
data deixar as grades.
Triste fim de quem por
medo deu o controle do
gabinete e das ações a
um lobo mau, vestido
de bom cavalheiro.
Ninguém fala
nada, dizem que o processo está recheado de
denúncias com provas
robustas que incriminam alguns pobres
ricos, hoje donos de
imóveis na cidade.
Segue o baile,
enquanto isso, Dorlei
com sua simplicidade
de um homem rural do
tipo e prefere um café
na caneca com batata
doce colhida na roça
acaba conquistando de
vez o coração do kennedense, ora tímido e de
poucas palavras, sábio
e comedido. Dorlei fala
fácil a linguagem capaz
de ser compreendida
na roça e na cidade.
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IANCA PRECISA DE CIRURGIA
imediata ou vai morrer
Ianca descobriu a hipertireoidismo que causou a dilatação do coração.
Yanca precisa de assistência imediata
arquivo pessoal

Por Luciana Maximo

A jovem Ianca de
Oliveira Silva, 23
anos, residente no
bairro Céu Azul, em
Piúma precisa de
uma cirurgia de tireoide para sobreviver. O caso dela
é sério e se não for
resolvido o quanto
antes, ela pode ir a
óbito. Ianca fez uma
Va qu i n h a ; “A j u d a
com Cirurgia” e está
arrecadando dinheiro para custear o procedimento que, segundo ela, custa em
média R$25.000.00.
“Preciso de ajuda
para uma cirurgia
de urgência, não tenho condições para
pagar, sofro de hipertireoidismo que
fez com meus olhos
e pescoço cresçam.
Por eu não ter feito a cirurgia antes,
meu coração também está crescendo,
além disso, tenho
vários problemas de
saúde, por causa
de minha doença.
Arritmia cardíaca,
pressão alta, dores
no corpo, doença de
Graves, além de muitas outras complicações. Venho por meio
pedir ajuda para conseguir arrecadar um
dinheiro para esta
cirurgia, pois estou
com riscos de ter
complicações mais
sérias, além disso,
estou com complicações por falta de
remédios, já que
alguns estão com
preços exorbitantes,
peço que aqueles
que puderem divulgar e ajudar com
algum valor já será
de grande ajuda”,
pediu Ianca.

Conta para ajudar a Ianca
Caixa Econômica Federal
IANCA DE OLIVEIRA SILVA
Agência: 2056
Operação: 013
Conta: 000.000.007.857-6

A jovem
Ianca precisa
passar pelo
processo
cirúrgico,
urgentemente

A jovem trabalha,
mas tem uma renda
mínima, que não é
suficiente para pagar os compromissos
e ainda arcar com
as despesas médicas. “O trabalho que
exerço uso muito a
força física, o que me
debilita ainda mais,
mas como minhas
ofertas de empregos
se limitam a única
empresa a qual se
dispôs, (por causa
de minha saúde),
eu não tenho muitas
opções, então acabo
aceitando o que eu
tenho no momento,
espero que vocês me
ajudem com o que
puderem e ajudem
a divulgar em redes
sociais”.
A descoberta
A jovem descobriu, há cerca de 11
anos, que sofria de

hipertireoidismo –
comum em mulheres
entre as idades de
20 a 40 anos, mas
os homens também
podem ter essa condição. A enfermidade
ataca a glândula tireoide, que é hiperativa e produz excesso
de hormônios tireoidianos. Como Ianca
encontrou dificuldades ao longo dos 11
anos da descoberta,
o organismo é afetado mais rapidamente, requerendo assistência imediata, pois
já foi diagnosticada
com insuficiência
cardíaca, dilatação
do coração, cansaço, arritmias e palpitação.
Ianca contou
que a doença só foi
descoberta porque
começou a sentir
dificuldades respiratórias, mesmo

momento que estava tratando de um
câncer no útero, as

complicações e dificuldades se agravaram.
“Após a descober ta da hiper tireoidismo, fui diagnosticada para uma
cirurgia em 2013,
após demora na
marcação das consultas. Em 2016 já
havia risco cirúrgico, pois, a tireoid e e s t av a m u i t o
grande ao ponto de
os olhos estarem
pressionados para
fora. Tive em 2017
uma consulta com
o cirurgião e perdi

a seguinte, isso só
agravou! Só conseguir outra no ano
passado no hospital das clínicas em
Vitória. Fiz o exame
de risco cirúrgico e
acusou arritmia cardíaca devido a um
problema vascular
do coração. Preciso
fazer a cirurgia, a
tireoide estando
descompensada, vai
fazer meu coração
crescer mais, a médica então afirmou
que a tireoide está
comprimindo meu
coração”, desabafou.
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CASAGRANDE E RICAR
a ordem de serviço para

Texto: Fabiano Peixoto e
Luciana Maximo

O prefeito Municipal de Piúma, professor José Ricardo
C o s t a - P DT e o
Governo do Estado do
Espírito Santo, Renato
Casagrande – PSB assinaram na manhã do
último sábado (10),
a Ordem de Serviço
para construção do
muro de contenção da
maré e a recuperação
da Avenida Beira Mar,
em Piúma.
O município foi
contemplado com
um investimento do
Governo do Estado na
ordem de R$ 3,5 milhões para construção
de um muro de conten-

ção, recuperação de
calçadas e ciclovia em
sua orla.
Durante o evento,
em seu discurso, entendido como graça
alcançada, o Prefeito
de Piúma destacou a
importância do momento, sobretudo,
agradecendo e questionando a fé. “É uma
vitória da fé vencendo
o desespero, da crença
de que a coisa pode
funcionar, vencendo
a descrença, talvez,
daquele coração machucado, por tanta
necessidade. Uma vitória que passou por
muitas mãos. Calos no
joelho, porque é isso
que vejo, é fruto da
ação de todos esses
anos, de todas essas
pessoas, é fruto das

orações daqueles que
tem fé e acreditam
que a cidade pode fazer. Enquanto muitos
oravam, muitos que
diziam favoráveis, víamos ao contrário, haja
vista as redes sociais.
A primeira forma de ser
contra é não acreditar,
e eu mesmo já passei por isso em outros
momentos”, afirmou o
prefeito.
Ricardo continua
seu discurso falando
sobre a importância
da obra e agradeceu.
“É a primeira vez que
este município está
entre as palavras orla
e urbanismo, consignada com governo do
Estado no orçamento.
É a primeira vez na história deste município
que ela tem nessas
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ARDO assinam
a orla de Piúma
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palavras, consignadas
também no orçamento
do governo federal, R$
24 milhões de reais.
Este momento ficará
marcado como outras
conquistas em nosso município, como
exemplo as obras
do Posto de Saúde
União, Pontes, Ifes,
Avenida Beira Rio
Calçamentos, entre
outros. Primeiramente
preciso agradecer a
Deus, em segundo,
ao nosso governador
do Estado, Renato
Casagrande, ao
Marcus Vicente que
gastou grande cartucho conosco. Talvez
vocês não sabem o
tamanho da minha
gratidão e generosidade em meu coração,
por permitirem esta

essencial obra em nosso município, finalizou
Ricardo Costa.
O g ove r n a d o r
do Estado, Renato
Casagrande, destacou o momento,
principalmente pela
manutenção do potencial turístico da cidade
de Piúma, podendo
o governo dar continuidade nesta obra
tão esperada. “Mais
uma obra sonhada por
muitos, por todas as
lideranças da cidade,
das forças políticas,
dos vereadores, da
população, dos comerciantes. Nós podemos
produzir, gerar felicidade e também poder
cumprir com a nossa
obrigação de governar
bem o nosso Estado do
Espírito Santo. É sem-

pre bom ter uma orla
com estrutura e a praia
recuperada”, garantiu
Renato Casagrande.
O secretário de
Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano,
Marcus Vicente, comentou sobre outros
desafios que surgirão
até o término das
obras. “Piúma é um
dos ícones que o estado tem, e a vinda do
governador aqui é uma
demonstração clara
que esta orla se torne
um grande atrativo da
cidade. Temos outros
desafios, são R424 milhões de reais oriundas
de emenda da bancada federal, para que a
gente possa empenhar
este recurso que está
consignado no orça-

mento, em favor da
complementação da
orla de Piúma, que é
uma obra com custo
final de mais de r$37
milhões, então ela
precisa do esforço de
todos nós”, declarou
Marcus Vicente.
Estiveram presentes na solenidade o
governador do Estado,
Renato Casagrande,
do secretário de Estado
de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano,
Marcus Vicente; do
deputado federal Ted
Conti; dos deputados
estaduais, Marcelo
Santos e Alexandre
Quintino; dos prefeitos, Ricardo Costa
(Piúma), João Paganini
(Iconha), Dorley Fontão
(Kennedy), Fabrício
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A partir da assinatura
da Ordem de Serviço
para a obra do muro de
contenção, o próximo
passo é a empresa
começar os trabalhos,
ainda este mês

fotos Luciana Maximo

Petri (Anchieta) e
Gilson Daniel (Viana);
dos vereadores de
Piúma e região, empresários, entre outras autoridades e
líderes comunitários
e religiosos.
Ressaca
A Avenida Beira
Mar foi afetada por
uma ressaca de marés altas, assolando
parte de sua extensão.
O convênio assinado
com o Governo do
Estado, por meio da
Secretaria de Estado
de Saneamento,
Habitação e Desenvolvimento Urbano
(Sedurb), tinha valor inicial de R$
4.619.334,90, mas o
montante caiu para R$
3.501.070,42 após a

conclusão do processo de licitação para
obra. “Isso representa
uma economia para
os cofres públicos”,
explicou o secretário
Marcus Vicente. Ele
descreveu ainda que
serão executados 780
metros de muro de
contenção, 1.960 metros de meio fio de
concreto, calçadão
com rampas de acessibilidade, ciclovia, 3
decks de madeira, 37
postes com luminárias
e 1.177,16 metros quadrados de recuperação
da via em asfalto. “A
reconstrução do trecho destruído pelas
marés altas é muito
importante para a população, comerciantes
e turistas”, completou
Marcus Vicente.
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KABAT técnica para
fisioterapeutas
Unifisio traz curso de Kabat a fisioterapeutas em Piúma
ração no processo de
reabilitação facilitando
o trabalho fisioterapêutico ao paciente.

da Redação

A Clínica de
Fisioterapia Unifisio,
em Piúma está promovendo o curso de
Kabat ou Facilitação
Neuromuscular
Proprioceptiva – FNP.
Iniciou no último final
de semana com 12
vagas, todas preenchidas com profissionais
que já atuam com fisioterapia em Piúma,
Castelo, Cachoeiro de
Itapemirim, Marataízes
e Itapemirim. Trata-se
de uma capacitação
para atuação com
pacientes que sofreram Acidente Vascular
Cerebral – AVC, acamados, problemas de ombro, quadril, um leque
de opções.
De acordo com o
fisioterapeuta, Pedro
Paulo Rangel, responsável pela Unifísio a
capacitação com técnicas novas para facilitar
a melhor atividade de
vida diária dos pacientes acamados, princi-

palmente.
O curso é realizado
em dois módulos somando 100 horas, em
dois fins de semanas
(sábado e domingo) e
quem está ministrando os conhecimentos
é o coordenador do
Curso de Fisioterapia
do Centro Universitário
o São Camilo- ES, o professor Nelson Coimbra,
mestre e com diversas especialidades na
área.
“É a primeira vez
que o curso é trazido no
município de Piúma, já

ministro este curso há
alguns anos e a capacitação do profissional
fisioterapeuta com o
curso de PNF auxilia
muito no processo de
reabilitação com a aceleração de reabilitação
de pacientes neurológicos e traumaortopédicos. Pretendemos
trazer novamente o curso de Kabat a Piúma
no início do ano de
2020 para oportunizar
aqueles fisioterapeutas
que gostariam de ter a
capacitação, mas não
obtiveram pelo número

de vagas ofertadas. Foi
restrito a 12 vagas”.
Coimbra frisou que
o curso de Kabat é uma

técnica de aperfeiçoamento na fisioterapia
que realmente faz com
que haja uma acele-

KABAT
Por ter sido inicialmente desenvolvida
por Kabat, a técnica
de FNP ficou sendo
conhecida pelo nome
do seu inventor.
O FNP é um conceito de tratamento e
sua filosofia baseia-se
na ideia de que todo
ser humano, incluindo
aqueles portadores
de deficiências, tem
potencial existente
não explorado (Kabat,
1950).

Crônica

Expedição
Bandeirante:
ILHA GRANDE

A aventura que deu origem
a todas as outras foi uma
expedição à Ilha Grande acompanhado de dois amigos. As
coisas não saíram exatamente
como planejamos e um deles
acabou se perdendo na selva
e o outro teve um ataque de
pânico e voltou para civilização
com a ajuda de um guia local.
Continuei a caminhada
com outro grupo que conheci
numa praia selvagem numa
jornada que envolveu uma
jangada improvisada e um
acidente durante a travessia
noturna de um costão rochoso
durante uma tempestade. As
informações sobre essa aventura ficaram perdidas por vários
anos, mas, finalmente, chegou
a hora de elas ganharem o
mundo.
A aventura que deu origem
a todas as outras foi uma
expedição à Ilha Grande acompanhado de dois amigos. As
coisas não saíram exatamente
como planejamos e um deles
acabou se perdendo na selva
e o outro teve um ataque de

COLUNA
LÉO NA ESTRADA
pânico e voltou para civilização
com a ajuda de um guia local.
Continuei a caminhada com
outro grupo que conheci numa
praia selvagem numa jornada
que envolveu uma jangada
improvisada e um acidente durante a travessia noturna de um
costão rochoso durante uma
tempestade. As informações
sobre essa aventura ficaram
perdidas por vários anos, mas,
finalmente, chegou a hora de
elas ganharem o mundo.
“Aqueles que avançam
com confiança na direção de
seus sonhos e se esforçam
para viver a vida que imaginaram, encontrarão o sucesso,
mesmo que seja improvável. As
dificuldades serão transpostas
e uma fronteira invisível será
atravessada; leis novas e mais
liberais começarão a se estabelecer em torno e dentro deles,
leis antigas serão expandidas e
interpretadas a seu favor com
a licença de seres de ordem
superior.”
― Henry David Thoreau

Confira a história completo no site do Espírito Santo Notícias na Coluna Léo na
Estrada e se divirta com este capítulo. www.espiritosantoniticias.com.br
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Deu crônica
Arquivo

DONA
FOTO
Para a amiga Lenilce Carvalho
Existe uma música do Chico
Buarque de Holanda que diz “todo
mundo tem, só a bailarina que não
tem”. Aqui vamos falar de amigos
que todo mundo tem, inclusive
a bailarina. Quer ver? Quem não
tem uma amiga cheia do alvoroço
que, quando chega, acaba com
o silêncio? Eu tenho. Pode estar
todo mundo cabisbaixo, concentrado em outras situações que,
ao adentrar o espaço, todo mundo
para o que está fazendo para rir
e conversar, ter esses momentos
de descontração com essa amiga,
pois o dia a dia é tão cansativo
que é necessário ter uma pessoa
assim para nos alegrar.
Quer ver outra situação? E quando ela esquece alguma coisa e fala
que perdeu e talvez tenha sido
assaltada? Quem não tem uma
amiga assim? Houve uma vez que
essa amiga “perdeu” a chave do
carro. Este estava em frente ao seu
estabelecimento de trabalho, mas,
cadê a chave? Teve que dar um
jeito de ir em casa, pegar a chave
reserva (e cadê a chave reserva?),
revirar mais de dez vezes a bolsa,
ligar pra um e pra outro, colocar
no grupo do Whatszapp para, no
fim das contas, descobrir que a
chave estava dentro de sua bolsa,
aquela mesma que ela olhou mais
de dez vezes.
E não paramos por aí. Cadê o cartão de crédito? Lá se vai mais uma
saga à procura do objeto perdido.
Todos ficam sabendo do ocorrido
e as primeiras providências, como
cancelar o cartão, são feitas para
depois descobrir que o cartão fora
esquecido no banco. São tantas
emoções: chave, cartão, lápis, caneta... Ah, ela não é só esquecida
com as coisas dela não, com as
dos outros também. “Me empresta
a caneta aqui rapidinho!” quando
vamos observar, cadê a caneta?
Está a quilômetros de distância,
contudo, conseguimos resgatar o
objeto perdido: às vezes.
Mas amigas assim tornam nos-

sas vidas mais animadas, engraçadas. Elas conseguem mobilizar
todo mundo em busca do que foi
perdido e, no fim da história, caímos todos numa gargalhada. Não
dá para ficar sério ao lado de quem
nos transmite tamanha felicidade
com o simples fato de sorrir. Quer
mais? Imagina esse alvoroço em
pessoa tendo que ajudar as filhas
a fazerem o dever de casa? E liga
pra cá e liga pra lá, anota tudo com
a aceleração natural que já tem e
acaba tudo bem, mesmo que isso
leve uma boa parte da noite.
Entretanto, pessoas aceleradas
são boas na burocracia e resolvem
tudo com uma facilidade surpreendente. Vamos fazer reunião de
pais? Tudo já vem encaixadinho,
basta produzir os slides e bola
pra frente que a reunião será um
sucesso. Pensa que a amiga do
alvoroço vai fazer feio? Que nada!
Tira tudo de letra e ainda fala
com a maior propriedade de caso.
Resultado: todos saem felizes,
pedindo bis.
E sabe de uma coisa? Ela registra tudo! Já dizia a novela
“Cada mergulho é um flash” e
é mesmo. Dia da família na escola? Foto. Aniversários? Foto.
Reuniões? Foto. Eventos? Foto. E
isso só mostra essa capacidade
de guardar os acontecimentos.
Isso é posteridade. Olhamos depois como mudamos, o quanto
as crianças cresceram, o tanto
que a vida passou... tudo isso
registrado nas fotos da amiga mil
e uma utilidades que ganhou até o
apelido de Dona Foto. Isso mesmo.
Ela perpassa por todos os lados
e consegue resolver tudo com
precisão e dinamismo.
Agora vamos imaginar que tudo
isso citado existe em uma só pessoa. Pois é. Existe. Ela é real e não
vemos jamais todas essas coisas
como defeitos, enxergamos tudo
isso em uma pessoa que veio para
nos trazer felicidade e perceber
que a vida é cheia de intensidade,
de calor humano e por que não, de
alvoroço? #pormaispessoasassim

11

VAMOS LER?

VAMOS ASSISTIR?

“Tudo começou num dia normal
de escola, aula tranquila, e eu, ali
deitado na carteira mexendo no
lápis como todo estudante que
não quer nada com nada, a sala
estava na mesma, Eu Ross, não
ligo muito pra escola não, dedico
minha vida a academia, meu
templo, acreditando que um dia
meus árduos treinos me levarão
para longos filmes de ação na TV...”
Assim começa o livro Ross: Entre o
amor e o ódio, o primeiro romance
do escritor Leonardo Rodrigues
Soyer, lançado no dia 03/08/2019.
Perdeu o lançamento? O livro está
sendo comercializado na Livraria
Sissi Books, no centro de Piúma.
Valor? R$25,00.

Desde que se conheceram, Luke
Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard
Shaw (Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só
por inicialmente estarem em lados
opostos mas, especialmente, pela
personalidade de cada um. Agora,
a dupla precisa unir forças para
enfrentar Brixton (Idris Elba), um
homem alterado geneticamente
que deseja obter um vírus mortal
para pôr em andamento um plano
que mataria milhões de pessoas
em nome de uma suposta evolução
da humanidade. Para tanto eles
contam com a ajuda de Hattie
(Vanessa Kirby), irmã de Shaw, que
é também agente do MI6, o serviço
secreto britânico.
Fonte: Adoro Cinema.
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PASTORINHAS DE PIÚMA
tema de estudo da Ufes
As Pastoras de Piúma compõem o cenário histórico/cultural da cidade
Divulgação

Por Luciana Maximo

Uma bela apresentação das Pastorinhas
de Piúma, no palco do Auditório do
Movimento de Educação
Promocional do Espírito
Sato - Mepes, sexta-feira, 09 arrancou
aplausos dos professores que concluíram o
curso de Formação de
Professores em História
Regional do Espírito
Santo, promovido pelo
Laboratório de História
Regional do Espírito
Santo e Conexões –
LACES, em parceria com
a Universidade Federal
do Espírito Santo –
UFES.
“Hoje (sexta) os cursistas estão apresentando o resultado final
das suas pesquisas.
A professora Jacimar
Amaral apresentou as

As Pastoras de
Piúma compõem
o cenário
histórico/cultural
da cidade

Pastoras, fez um resgate
histórico e nos brindou
com esta apresentação
linda. As Pastoras compõem o cenário histórico/cultural de Piúma
que infelizmente, se o
poder público não se
movimentar vai morrer.
Precisamos incentivar e

manter a nossa cultura
para não perdermos as
nossas raízes”, ressaltou o doutor Leonardo
Bourguignon.
A pastora Maria das
Graças Marvila Cardozo
disse que herdou da
mãe Ana Tercia Marvila
Cardozo, o legado e o

mantém aceso.
“As pastoras existem
desde quando minha
mãe se apresentava, a
gente ia para roças, as
donas das casas nos
chamavam e mamãe
nos levava. Desde criança crescemos nisso”,
contou.
A historiadora
Josephina Guimarães
é uma incentivadora
e estudiosa da cultura
em Piúma, defensora de
todas as manifestações
folclóricas. Aplaudiu as
pastorinhas com lágrimas e emoção. “Sou
apaixonada pelo folclore, mas as pastoras é
um carinho maior, são
umas senhoras que se
apresentam há alguns
anos e elas estão aí até
hoje. Tiveram perdas
familiares, morte, existe uma redução, mas
elas estão aí, animadas. Cantam na ponta
da língua. Atualmente,
há pouco incentivo e
essa herança de passar
de mãe para filho está
parando nelas. Não vimos mais incentivo dos
filhos, existem muitos
movimentos modernos
por conta da tecnolo-

gia, mas não podemos
perder nossas raízes.
Temos que conservar,
incentivar, elas precisam de pouca coisa,
uma roupa, um transporte, um lanche, são
coisa simples; o resto
é com elas. É preciso
incluí-las nas programações, convidá-las
para se apresentarem.
As pastoras existem em
alguns estados, mas o
marco na região, aqui
no Sul eu só conheço
as Pastoras de Piúma”,
frisou Josephina.
O professor doutor
Luiz Cláudio Ribeiro,
responsável pelo
Depar tamento de
História da Ufes, explicou que o seminário
de sexta-feira foi exclusivo para mostrar os
trabalhos que foram
produzidos durante o
curso pelos professores das redes públicas
de Anchieta, Iconha e
Piúma e também das
Escolas Famílias do
Mepes. “Nós montamos
um projeto para capacitar os professores sobre
a história regional do
Espírito Santo, dentro de
uma nova perspectiva
de enfoque da nossa
própria história. Dentro
deste projeto, tratamos
principalmente, do patrimônio material e imaterial das comunidades
locais e buscando as
referências das nossas
próprias origens”.
Doutor Luiz Claudio
Ribeiro assegurou que
um dos objetivos do curso é estimular os professores como pesquisadores para treinar o olhar
não para o que está fora
do ES ou da sua cidade,
mas olhando para o que
está dentro das suas
próprias comunidades,
memórias de como era
o passado e como as

sociedades se organizavam, como eram os
costumes, as crenças,
as danças, as maneiras
e formas diversas de sociabilidade local e dessa
maneira, entender como
se formaram as comunidades e tradições
populares que até hoje
estão, embora, muitas
das vezes não sejam
percebidas porque existem outras formas de
fazer festas na atualidade. “Os professores
tendo consciência disso,
levarão para as salas de
aula, conteúdos diversificados e aprofundarão
mais o conhecimento e
assim, aos poucos, retomando uma valorização
das nossas tradições e
nossa própria história
local”.
Orientaram os professores, uma equipe formada pelo Professores
Doutores, Luiz Cláudio
Ribeiro, Maria José
Cunha, Leonardo
do Nascimento
Bourguignon e Padre
Firmino que alargou o
LACES/UFES, em parceria com o MEPES a
Formação objetivando
a provocação de que
novas pesquisas e resgastes histórico cultural
fossem realizados, não
somente durante o curso, mas também em
todo tempo/espaço possível para que a história
não se perca.
Cerca de 30 professores cursistas puderam ter da teoria à prática por meio de aulas
presenciais, visitas a
espaços culturais/educativos e como trabalho final apresentaram
pesquisas relacionadas
a seus municípios. A
formação foi de 180h,
tendo início em 02 de
maio deste ano e término no último dia 09.
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CRM capacita médicos em Piúma
O curso foi realizado pelo CRM, no último dia 02, os certificados
serão emitidos e enviados pelos Correios
Divulgação

Por Luciana Maximo

Um time de médicos de ponta participou do Programa
de Educação Médica
Continuada (PEC),
elaborado pelo CRMES, sendo aprovado e apoiado pelo
Conselho Federal
de Medicina – CFM,
no último dia 02,
no auditório da
Secretaria Municipal
de Assistência Social
– Semas, de Piúma.
Entre os temas
debatidos no encontro: A Ortopedia que
todo Clínico deveria
saber e Tuberculose/
AIDS
De acordo com o
médico, Dr.Glauco
Almeida – colaborador para o encontro
em Piúma, a primeira palestra foi ministrada pelo coordenador do Centro
de Infectologia
do Hospital das
Clínicas, em Vitória,

Cerca de 20
profissionais
da medicina
passaram
algumas horas
trocando
conhecimentos
relacionados
a ortopedia e
traumatologia e
tuberculose
e AIDS

e Diretor da parte
científica do CRM,
o Dr. José Américo
que abordou sobre
a correlação entre a
tuberculose e AIDS,
essas duas patologias que tem muita
intimidade uma com
a outra. “A imunossupressão causada
p e l a i n fe c ç ã o d o
HIV, leva o indivíduo a desenvolver
a doenças como a
tuberculose, principalmente, na forma
pulmonar, apesar de
existir outras formas
da doença, esta é

a mais comum e a
mais abordada e a
que tem a forma de
transmissão mais
prevalente para a
população, explicou
Dr. Glauco.
Dr. José Américo
fez uma explanação
fantástica, mencionou dados epidemiológicos que são
alarmantes, inclusive relacionados a cidade de Piúma. “Nós
nos preocupamos
muito com o número
de casos em nosso
município, temos informações de que os

índices endêmicos,
podem estar acima
do esperado de tuberculose e AIDS
aqui em Piúma em
relação aos outros
municípios, levando em consideração
ao número de habitantes e a extensão
territorial, o que nos
coloca em posição
passível de Políticas
de Atenção para o
agravo”.
O conteúdo foi
muito técnico-cientifico, como o exímio
professor que o é,
conseguiu contextualizar de uma forma
muito catedrática, todos os participantes
gostaram muito da
abordagem. Dr. José
Américo exemplificou
metodologias de tratamento inovadoras
e criativas para essas
patologias que levam
a morte, comentou
Glauco Almeida.
“A ortopedia que
todo clínico deveria
saber” foi a palestra
ministrada pelo Dr.
Alceuleir Cardoso
Souza, o ortopedista com especiali-

zação em traumatologia e Medicina
do Trabalho, além
de ser professor no
Hospital das Clínica
de Vitória com formação no HPM
(Hospital da Policia
Militar do RJ).
Alceuleir preparou uma aula muito
prática mostrando
os pontos anatômicos, abrindo espaço
ao debate para tirar
dúvidas dos médicos par ticipantes.
Chamou atenção de
Dr. Alceu, a tristeza de observar pacientes chegarem
ao Pronto Socorro
de Hospitais de
Referência em
Trauma, com muita
frequência, com um
dedinho quebrado
ou outras demandas
pequenas que poderiam ser resolvidas
no seu município de
origem, utilizando
as vezes uma ambulância equipada
p a r a u m s o c o r ro
mais emergencial,
segundo ressaltou
o médico; afirmando ser isso é uma

pratica comum em
muitos municípios,
infelizmente.
Além de exemplificar como resolver casos como os de fratura fechada, lesões
articulares, musculares o ortopedista
Alceuleir deu dicas
de consultório, atendimento ao cliente,
fibramiologia, artrite,
artroses bem como,
tratamentos simples
aos mais inovadores. “Foi excelente,
muito enriquecedor
as duas palestras.
Ficam os nossos
agradecimentos ao
coordenador do PEC,
Dr. Mauricio Anastácio,
a Regina funcionária
do CRM que foi incansável para o sucesso
do PEC.
HISTÓRICO
Desde 2003, o
Programa existe, foi
estruturado levando
em consideração as
mais recentes demandas dos médicos
em termos de multidisciplinas. No ano
de 2018 foram realizados 24 módulos,
em 2019 serão 32.
O PEC tem como
público alvo, especialmente o médico
que atua em cidades
do interior do estado, disponibilizando
uma diversidade de
conceitos e práticas
essenciais para a
formação de profissionais que buscam
agir e intervir na área
da Medicina, cada
vez mais globalizada
e competitiva.
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FEMINICÍDIO: “Rose Cris era
amada em Castelo”
Cristiane estava em Piúma há um mês, foi estrangulada e morta domingo, 11
Arquivo Pessoal

Por Luciana Maximo

A maioria da população de Castelo
conheceu Rose Cris,
assim chamada pelas
pessoas da cidade.
Do prefeito ao tenente
da Polícia Militar, não
tinha como não ter
paixão pela jovem,
covardemente estrangulada e assassinada,
na noite deste domingo, 11, em Piúma.
A Repor tagem
conversou com Shiley
Mathielo, amiga conhecida da família
de Cristiane Silva
Mar tins, 26 anos,
residente no bairro
Pantanal em Aracui,
distrito do município.
E confirmou a informação de Leiliane
Valiate de que Rose
Cris era amada pelos que conheceram.
Em Castelo a tristeza
toma conta das ruas
da cidade.
Rose Cris foi adotada por uma família
que cuidava muito
bem dela, contudo,
ela era alcoólatra, segundo informações da
amiga da família e por
isso, vivia fugindo de
casa, gostava de ficar
nas ruas.
Há última vez que
passou em casa, foi
há cerda de um mês,
avisou a mãe que estava vindo para Piúma,
com o companheiro,
Gilmar da Cruz Lima,
44 anos, acusado de
ter estrangulado a
jovem, em um cômodo abandonado, no
Balneário do Aghá. A
mãe teria implorado
para ela não vir para a
Cidade das Conchas,
mas ela veio.
Deixou o quar to
arrumado, as bonecas
em cima da cama, o
ventilador, a televisão,
a casa que a acolhia.
Apesar de Rose
Cris viver nas ruas

Cristiane era
amada em
Castelo, cidade
onde ela tinha
passe livre

ela não era moradora de rua, afirmou
Shirlei que completou: “Ela era um ícone
em Castelo, Rose era
uma menina de 26
anos, com mentalidade de criança, não
fazia mal a ninguém,
ela só sabia alegrar,
ela tinha um pequeno
distúrbio, mas não era
nada grave, o álcool
que agravava mais a
situação dela.
A mãe de soube da
notícia através das redes sociais, como ela
era muito conhecida,
todos logo compartilharam e começaram
as homenagens. Hoje
(segunda) é a notícia
da cidade, Facebook,
WhatsApp, jornal, é o
comentário”.
D e a c o rd o d o m
Shirley de tão querida em castelo, Rose
tinha passe livre, ela
era convidada para
as grandes festas,
entrava sem pagar
em todos os lugares, era amada por
todos. “A casa da
Rose é muito bem
cuidada, ela tem o
quarto próprio com
cama, guarda-roupa,
televisão, ventilador,
acam a dela ch ei a
de boneca. A cidade
de Castelo parou.
Em Castelo ela era
m ui to quer i d a , a s
pessoas não faziam

Gilmar da
Cruz Lima,
acusado de ter
estrangulado
a jovem
maldade com ela, a
não ser os próprios
moradores de rua.
Rose é conhecida por
todos, do prefeito ao
tenente”.
Sobre o companheiro
ter filhos com a irmã
dela, Shirley disse que
desconhece esta informação. Rose Cris
era filha adotiva da
mãe em Castelo. “Ela
conheceu este rapaz
e convidou ela para ir
para Piúma. Ela passou em casa antes
para avisar que estava indo, a mãe pediu
muito para ela não ir.
Ela era muito bem cuidada pela mãe, ela fugia muito de casa, às
vezes um familiar, ou
um amigo ia busca-la
e ela dizia que queria
ficar livre. Ela não era
moradora de rua. Ela
ficou conhecida como
moradora de rua, por
ela estar na rua, mas
ela tem casa, tem
mãe, irmãos, tio, madrinha, tem família. A
família sempre ficou
preocupada e sempre
cuidou dela’, disse.

Saiba os
detalhes deste
crime acessando
o site do jornal:
espiritosantonoticias.com.br

Precisamos reduzir as
estatísticas, afirma delegada

O

Estado do Espírito
Santo é o 2º no Brasil
a liderar a triste estatística do feminícidio e é necessário reduzir esta estatística. Rose
Cris poderia não ter tido a vida
ceifada se ela tivesse realmente
sido assistida na necessidade
dela. Uma vez que, era alcoólatra
e precisava de atenção especial.
Mas o caso dela é só mais um.
No Brasil pelo menos 13 mulheres são mortas diariamente.
Infelizmente, o serviço ofertado
pelo município não chegou a
tempo de localiza-la em Piúma,
onde ela estava há pouco mais
de um mês.
Vale ressaltar que, a sociedade também tem um papel
importante no combate a esta
violência contra a mulher. A
Rose pediu socorro, os vizinhos
ouviram os gritos, então é preciso romper com o clichê de que,
“briga de marido e mulher, não
se mete a colher”.
A Re p o r t a g e m c o nve rsou com a delegada Andréa
Teixeira Magalhães, do Plantão
Especializado de Atendimento à
Mulher, em Vitória e ela frisou a
importância das políticas públicas voltadas a elas, ao mesmo
tempo, o envolvimento da população de uma maneira integrada.
“Se você escuta alguém
pedindo socorro ou uma briga
violenta, o nosso papel como

Luciana Maximo

cidadão, é ligar para a polícia. É
realmente triste saber que aconteceu mais um feminicídio. São
muitos desafios que precisamos
superar para redução dos crimes
de ódio cometidos contra as mulheres. É uma luta diária. Numa
sociedade em que o machismo
e a misoginia são estruturais,
a violência contra a mulher é
algo naturalizado e precisamos
romper com essa mentalidade”,
ressaltou a delegada.
Para a delegada do Plantão
Especializado de Atendimento à
Mulher em Vitória a educação e
conscientização da população
sobre o tema é imprescindível.
“É preciso se educar para a equidade e o respeito. Isso envolve
desde a abordagem do tema em
sala de aula, a ampla divulgação
de políticas públicas e a realização de campanhas voltadas à
população como um todo”.
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