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É isso mesmo, a menina Maria Fernanda Barros e sua banda de 
Anchieta, sul do ES vai subir ao Palco Carioca, na entrada do Rock 
In Rio/ 2019. A Banda Mary Di se apresenta nos dias 3, 4, 5 e 6 de 

outubro entre 14h00 e 17h00.

BANDA 
MARY DI 
no Rock In 
Rio 2019

ESPECIAL KENNEDY - Obras ESTADO: Marco do 
empodeiramento 

da mulher capixaba

ANCHIETA - Entrevista com Alexandre Assad Agricultura para prestigiar a todos no município

O prefeito interino 
de Presidente Kennedy, 

JACQUELINE MO-
RAES no palácio é 
o momento de fato 
de genuíno empo-
deiramento da mu-
lher. A notícia que 
durante os dias 20 

O jornal inaugura 
nesta edição um novo 
espaço para aqueles 
que pretendem se 
lançar pré-candidatos 
em 2020. O “Café 
com Política”. Neste 
p r i m e i r o  e n c o n -

A reportagem con-
vidou o secretário de 
Agricultura e Pesca de 
Piúma, Fagner Diniz 
Pereira Fernandes 
para ele falar dos tra-
balhos que vem exe-
cutando a frente da 

Iconha está em festa e diga-se 
de passagem, quer valorizar os 
seus produtores, sua pecuária, o 
homem do campo e o da cidade, 

quem compra os seus produtos e 
vende para eles, os utensílios para 
se manterem no campo produzin-
do e gerando riquezas para todos. 

ses a prefeitura se 
deparou com muitas 
obras acontecendo, 
não podia parar a má-
quina para pensar no 
que fazer, deu pros-
seguimento, mas al-
gumas foi necessário 
paralisar e analisar os 
projetos.

historiadores e os 
meios de comuni-
cação.

tro o vereador de 
Anchieta Alexandre 
Assad é o convida-
do. O nome dele 
tem despontado no 
cenário político em 
Anchieta para as 
eleições de 2020.

efetivo do quadro e 
está comissionado 
no momento.

Dorlei Fontão da Cruz 
assumiu há quatro me-

a 27 de setembro 
uma mulher ocupa-
rá o cargo interina 
de governadora do 
Estado do Espirito 
Santo emocionou as 
mulheres, sacudiu 

pasta no município. 
Convém ressaltar que 
Fagner é funcionário 

Festa Agropecuária 
valoriza o produtor 
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» EXPEDIENTE
O lançamento do aplicativo 

Piúma Online disponibilizando 
serviços na palma da mão do 
cidadão. Hoje é possível soli-
citar a troca de uma lâmpada 
de casa ou de qualquer lugar, 
é preciso ter apenas internet.

O jornalista tem garantido 
pela constituição federal o di-
reito à liberdade de expressão. 
É claro que nem sempre a sua 
opinião agrada a quem ler, entre-
tanto, é preciso interpretar o dito 
e não se prender ao não dito.

SOBE E DESCE

O desfile escolar realizado no dia 07 foi perfeito, com destaque a 
apresentação da ginástica rítmica do Projeto Juntos.

A Composição Musical Otávio Freire de Andrade em homenagem 
ao professor Tavinho foi um espetáculo à parte no desfile cívico 
de 07 de setembro.  

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

E os calanguinhos sobrevivem, 
mesmo num sol escaldante 
de 40º graus, em cima de 
um degrau isolado, depois 
de se lascar no deserto/// 
Compreende?/// Meretíssimo 
não leve a mal, Marataízes 
é samba é carnaval///Ele é 
da Barra/// E a Câmara de 
Itapemirim tá com uma moral 
danada, presidente extinguiu 
o mandato de Bill e teve de 
aceitar o vereador de volta/// 
Não dá uma dentro, Mariel 
Mariel vai atrás das licenças 
para o seu areal funcionar que 
ano que vem a teta seca///
Estamos preparando a pauta 
para o Rabo de Olho II, confira 
alguns títulos// O cagãozinho , 
menininho medrozo///O corno 
que emplacou duas mulheres 
no mesmo plenário////Uma 
mulher de rosa e sete, sem 
destino/// O poder é todo deles, 
o resto é calango///Pistolinha 
de ouro///O prefeito que 
expulsa plateia/// Os agrados 
e os alvarás///A dama de ferro 
e a CPI///A pombinha que voou 
atrás do pato no tucupi///“Neh 
verdade, casinha popular num 
dá voto”/// A herdeira do 
ladrão de rebanho/// Armado 
de pistola e papador de gay/// 
O cachaceiro e o peroá na 
sombra/// Sonsa e sabida 
demais/// O poder da pica 
do forasteiro/// O bobão 
da roça que virou presidente 
/// O Voyeur admirador 
de lésbicas///Muita gente 
criticando, mas, os diplomas 
estão nos bastidores dos 
processos seletivos, quando o 
MP mandar chamar, quero ver 
se vai ter cadeia suficiente, o 
senhor acha que tem doutor?/// 
Montado é uma coisa, forjado é 
outra/// Fazer campanha com 
dinheiro “doado” é fácil, difícil é 
emplacar uma licitação depois e 
pagar os 60 mil, ai vira inimigo 
e fala até pelos cotovelos///
Eu não sou obrigada a me 

simpatizar por uma pessoa 
que acho extremamente 
deselegante///  O que sabe 
um contador que prestou 
serviços a uma casa de leis 
por 20 anos consecutivos?///
Pergunte ao Posto Ypiranga///
Por que Norma virá candidata a 
Marataízes e não a Itapemirim, 
porque tem medo de outra 
lapada? /// Quem poderá salvar 
dr. Jander dos seus processos, 
senão levantar a bandeira 
de Norma, difícil é vender o 
slogan #renovação///Agora 
falando sério, o que o PP vai 
arrumar com Casão apostando 
no nome de Fayda Belo para 
prefeita em Cachoeiro, sendo, 
Victor PSB e oficialmente o 
candidato do governo? Marcus 
Vicente secretário estadual, 
Delmaestro chefe da Casa Civil, 
ou seja, presidente e vice do PP 
no primeiro escalão jogando 
contra, quero ver o enredo deste 
samba? Já sei, primeira vice-
prefeita negra e da periferia a 
exemplo do governo, só não será 
puro sangue ///E Piúma, há 
quem diga que Samuel leva, ele 
também está com um slogan 
que não convence: Renovação 
com experiência, vai buscar no 
grupo de empresários o novo? 
Neh ‘vedade’//// Enquanto 
discutem quem vem e quem 
não vem, Paulo Cola segue sua 
caminhada dioturnamente, 
a população gosta do nome 
do tenente/// Gustavo ainda 
é menino, estudante de 
medicina, precisa antes de 
partir para um jogo bruto, 
entender mais de xadrez/// 
Ricardo não é menino, trouxe 
Valtinho para o governo, 
mesmo fazendo de Shirlene 
um belo quadro na parede. 
Com o prestigio de Valtinho, 
até o Posto do Detran volta 
para a Cidade das Conchas, em 
breve/// Juninho Taylor segue 
todos os dias fazendo o que faz 
com maestria: dá atenção a 
quem precisa/// Bonito será se 
surgir um nome forte feminino, 
da classe operária, como a 
nossa vice que dia 20, vira 
governadora na cadeira do 
Palácio/// Fui.
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O Município de 
Presidente Kennedy 
tem que contar uma 
nova história. Não 
pode ficar sendo sa-
batinado na impren-

sa com notícias de 
um escândalo atrás 
do outro. O seu povo 
clama por um novo 
momento.

A  sua  pre fe i ta 
eleita pelo povo está 
presa, se é culpa-
da ou inocente das 
acusações não cabe 
ao jornal se mani-
festar, o processo 
segue em segredo 
de justiça. Mas en-
quanto ela não sai 

Vamos que vamos
de lá ou o destino 
dela não é anuncia-
do pelo Tribunal de 
Justiça, a cidade não 
pode parar. É isso 
que Dorlei Fontão da 

Cruz está fazendo. 
Trocou parte do time, 
escalou técnicos e 
segue trabalhando 
sem cessar.

As obras já esta-
vam nos planos da 
gestão. A administra-
ção auditou algumas 
para saber se podia 
dar prosseguimento 
e se calçar para evitar 
futuros problemas. 

A reportagem es-
teve na cidade e con-

feriu de perto. Visitou 
as obras e mostra 
neste especial que 
Kennedy segue an-
dando para a frente. 
Nesta quarta-feira, 
11, Dorlei  esteve 
nas comunidades 
de Pedra Que Mela 
e Santana Feliz. As 
localidades em breve 
irão receber servi-
ços de saneamen-
to e pavimentação. 
Serão implantados 
sistemas de drena-
gem pluvial,  rede 
de distribuição de 
água potável, rede de 
captação de esgoto, 
pavimentação das 
vias e padronização 
das calçadas.

 É assim que se 
faz, sem olhar no re-
trovisor, sem perder 
tempo, há muito o 
que se fazer. Confira 
nesta edição especial 
algumas das obras 
que estão acontecen-
do na cidade. Daqui 
da redação nós dese-
jamos escrever mais 
um capítulo, desta 
vez, positivo.
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Assessoria de Imprensa

Algumas obras tiveram de ser paralisadas para ajustes nos projetos,
 mas já estão em andamento em vários distritos

KENNEDY: um canteiro de 
obras que não para 

Por Luciana Maximo

O prefeito inte-
rino de Presidente 
Kenne dy,  Do r le i 
Fontão da Cruz as-
sumiu há quatro me-
ses a prefeitura se 
deparou com muitas 
obras acontecendo, 
não podia parar a má-
quina para pensar no 
que fazer, deu pros-
seguimento, mas al-
gumas foi necessário 
paralisar e analisar os 
projetos. A título de 
exemplo, destacou 
a obra da Avenida 
Orestes Bahiense que 
terá de ser paralisada 
novamente. 

Infelizmente, o pro-
jeto arquitetônico da 
Orestes, obra que já 
estava no ponto de 
pavimentação asfálti-
ca terá de ser refeito 
porque os ajustes são 
necessários, princi-
palmente na questão 
mobilidade urbana. 

Como se sabe a 
obra vem sofrendo 
diversas paralisações 
e por diferentes moti-
vos, se continuar do 
jeito que começou, o 
município sofrerá no 

tinham alguns erros 
de planilha que tra-
riam problemas pos-
teriores. Recolhemos 
da licitação em torno 
de R$80 milhões em 
obras. É muito tra-
balho e a equipe de 
projetos da prefeitura 
está debruçada nes-
tes projetos, fazendo 
as conferências e 
adequações neces-
sárias tecnicamente 
para eles irem para 
a rua sem problemas 
de algum questiona-
mentos e paralização”, 

futuro com a falta de 
estacionamento no 
entorno da Avenida, 
além de outros pro-
blemas sérios.  

A meta de Dorlei 
é seguir em frente. 
“Quando chegamos 
há quatro meses, fi-
zemos uma auditoria 
nas licitações que es-
tavam na boca para 
acontecer. Alguns ti-
nham equívocos nos 
projetos. A licitação 
de Praia das Neves 
por exemplo, como 
a de São Salvador 

Dorlei está conferindo a obra de terraplanagem de onde será construído o novo PAM

frisou. 
Entre as obras que 

tiveram que ser audi-
tadas, a de pavimen-
tação do centro de 
Santa Lúcia, a obra 
de canalização do 
Córrego Batalha foi 
dada a ordem de ser-
viço para que ela seja 
concluída.

Marobá
A licitações reali-

zadas para algumas 
obras foram feitas 
com uma lacuna muito 
grande entre as obras 

de infraestrutura e as 
de superestrutura, 
que é a pavimenta-
ção. Teoricamente a 
população imagina 
que logo que tivesse 
acabando a obra de 
infraestrutura come-
çaria a pavimentação 
e não é assim que 
funciona no setor pú-
blico. Essa filosofia foi 
aplicada na licitação 
da Praia das Neves. 
Foi necessário rever 
todos os projetos e 
adequar para unificar 
e colocar só e uma 

concorrência, quem 
ganhar a infraestru-
tura, vai ganhar a pa-
vimentação também 
para evitar problemas 
futuros. 

A notícia boa para 
os moradores de 
Marobá é que toda 
a parte de infraestru-
tura já foi concluída, 
e sem dúvida, com 
saneamento básico, 
ampliação da rede de 
água, construção das 
redes pluviais e de 
coleta de esgoto, os 
imóveis serão muito 
mais valorizados. Nos 
próximos dias será lici-
tado a pavimentação, 
o prefeito acredita que 
até o verão as obras 
já estejam bem adian-
tadas. 

A administração 
planeja que o tre-
cho que liga Santo 
Eduardo a Jaqueira 
receba até o final do 
ano pavimentação 
asfáltica, a licitação já 
está acontecendo, a 
exemplo do trecho 
que liga a ES 162 a 
São Salvador, passan-
do pelas comunida-
des de Comissão e 
Dois Corações.

Piúma - Bairro Niterói ( perto do trevo )
Telefone: (28) 3520-1277

Whatsapp: (28)99917-6051



jornal espírito santo notícias
15/08 a 15/09 de  201904 » ESPECIAL

fotos Luciana Maximo

A Escola de Marobá está sendo construída ao lado do Ginásio, deverá ficar pronta em janeiro de 2020

Obra da Escola Barra 
de Marobá na reta final 

Casas de São Paulo sendo pintadas
UM NOVO PAM – obra de 
terraplanagem inicia

Por Luciana Maximo

São 16 salas de aula 
todas com ar condicio-
nado, sala dos profes-
sores, sala de diretor, 
sala para coordenador, 
pedagogo, 1 bibliote-
ca, ampla cozinha, re-
feitório, laboratório de 
informática, laboratório 
e ciência, pátio e três 
pavimentos, a maior es-
cola do município de 
Presidente Kennedy 
está na reta final a obras, 
a Barra de Marobá que 
deve contemplar do 1º 
ao 9 ano.  É o sonho da 

A prefe i tura  de 
Presidente Kennedy, 
através da Secretaria de 
Assistência Social e de 
Obras está finalizando 
a construção das 66 
casas populares na co-
munidade de São Paulo.

A Reportagem este-
ve no local e conversou 
com o encarregado da 
obra João Batista de 
Almeida que mostrou os 
últimos detalhes. “As ca-
sas estão praticamente 
prontas, estamos pintan-
do. Estamos nos final-
mente, as instalações 
elétricas estão sendo 
concluídas”, disse João.

teve lá e conversou 
com o encarregado que 
garantiu, em janeiro fica 
pronta e o ano letivo 
começa lá.

Será segundo a se-

de distribuição de água 
tratada e rede coletora 
de esgoto. Todas com 
piso frio, forradas, telha 
colonial, varanda. Sala 

comunidade que terá 
implantado o modelo 
militarizado como pro-
jeto pedagógico piloto 
no município. 

A Reportagem es-

As famí l ias  que 
serão contempladas 
estão cadastradas 
no Loteamento de 
Interesse Social (LIS) 
e preenchem critérios 
rigorosos para se tor-
narem beneficiárias, e 
foram aprovadas pelo 
Conselho Municipal de 
Habitação e Interesse 
Social.

As casas entregues 
têm diferencial da com-
pleta infraestrutura, com 
vias públicas pavimen-
tadas, calçadas, muros 
divisórios em todas as 
unidades, rede coletora 
de águas pluviais, rede 

A escola está em ponto de reboco, a obra deverá ser 
entregue a comunidade em janeiro

As casas de São Paulo estão nos finalmente

cretária de Educação, 
Fátima Agrizzi a maior 
escola do município, 
com 16 salas de aulas, 
todas padronizadas, 
com acessibilidade, 
mobilhas e tudo que o 
aluno tem direito para 
adquirir novos conheci-
mentos. 

Fátima e outros secre-
tários municipais visita-
ram a Escola Militarizada 
de Viana e pretendem 
copiar o modelo em 
Marobá, ser a experiên-
cia for positiva, o método 
poderá ser aplicado nas 
outras escolas.

conjugada com copa, 
grades e uma área 
externa para serviços, 
além de portas de ma-
deira por dentro e com 

Em visita recente a 
obra da escola o secre-
tário de Obras, Ângelo 
destacou a importância 
da construção no lo-
cal. “Esta escola é de 
suma importância para 
os moradores da região, 
atualmente os alunos 
estudam em prédios 
adaptados e aqui eles 
terão total infraestrutura 
para o melhor rendi-
mento escolar. O prefei-
to Dorlei Fontão pediu 
prioridade nas obras 
e quer inaugurar essa 
escola o quanto antes. 
As obras estão 60% 

grades e ferro que dão 
acesso à rua.

O esgoto
Salientou o secre-

tário de Obras que as 
casas ainda não foram 
entregues por conta de 
uma condicionante que 
o município precisa cum-
prir em relação ao trata-
mento de esgoto. “Hoje 
além de trabalharmos no 
convencional, estamos 
buscando o que há de 
melhor e moderno em 
termos de construção 
civil em geral. Estamos 
implantando aqui um 
novo sistema construti-

concluídas e os serviços 
devem ser finalizados 
até janeiro de 2020”, co-
mentou Ângelo Cunha.

Durante a visita, o 
secretário destacou 
ainda que a escola foi 
planejada também para 
promover formações 
para os adultos da re-
gião no período noturno. 
São mais de 2.700 me-
tros quadrados de área 
construída, passando 
a ser a maior escola 
da rede municipal de 
ensino. A unidade po-
derá atender até 1.500 
estudantes por dia.

vo de estações de tra-
tamento de esgoto. A 
estação convencional 
de tratamento de esgoto 
gera muitas toneladas 
de lodo, o subproduto 
que precisa ser destina-
do a um aterro sanitário, 
e gera um custo muito 
elevado. Em São Paulo 
vamos implantar um pro-
jeto piloto, já se encontra 
no pregão para licitar o 
novo sistema constru-
tivo de tratamento de 
esgoto e ETE. É uma 
miniestação de trata-
mento só para atender 
aquela região das casas 
populares.
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São várias obras em andamento em Kennedy, projetos sendo licitados e projetos sendo elaborados

Construção da Creche de 
Jaqueira, capela em Santa Lúcia

Casas de São Paulo sendo pintadas

Pavimentação de 
Santa Lúcia

UM NOVO PAM – obra de 
terraplanagem inicia Projetos a licitar

Da Redação

O município de 
Presidente Kennedy 
segue rumo ao pro-
gresso e desenvol-
vimento, apesar dos 
momentos sombrios 
que passaram a cida-
de envolvendo seus 
gestores. O prefeito 
em exercício Dorlei 
Fontão está à frente do 
comando há quatro. O 
desafio é administrar a 
cidade para o futuro no 
presente, contornar a 
crise política e seguir 
em frente com diálogo.

É certo que Dorlei 
Fontão pegou o bar-
co andando, as obras 
já estavam licitadas 

Máquinas e homens 
preparam a terraplana-
gem da área onde será 
construído o novo Pronto 
Atendimento Municipal 
(PAM). A obra está loca-
lizada às margens da 
rodovia ES-162, onde 
ficava a antiga pista de 
laço. Tanto o projeto de 
terraplanagem, quan-
to o de construção do 
novo PAM, serão exe-

• Trecho São Salvador – Canaã / 

Dois Corações  - Comissão

• Cortina Atirantada Centro

• Trecho Jaqueira X Santo Eduardo

• Conclusão Muros de arrimo di-

versas localidades de Presidente 

Kennedy

• Pavimentação Marobá – Lote I 

• Pavimentação Marobá – Lote II

Em tempo, o prefeito 
destacou as obras que 
também estão acon-
tecendo na cidade: 
Construção da Creche 
de Jaqueira que já 
está bem adiantada. A 
reforma da rodoviária, 
pavimentação asfáltica 
que liga o trecho Caju, 
Água Preta e Agua 
Pretinha. A obra de 
infraestrutura de Santa 
Lúcia, bem como a 
pavimentação da sede 
do distrito e a constru-

fático, disse que pre-
cisa destravar obras e 
projetos, muitos deles 
sonhos, como os asfal-
tamentos ao entorno 
da comunidade de 
Jaqueira, o calçamen-
to das ruas de Marobá 
cuja licitação já está 
em andamento.

prefeito Dorlei Fontão.
O novo PAM terá uma 

área utilizável de mais 
de sete mil metros qua-
drados e contará com 
sala de procedimentos 
urgentes, consultórios, 
farmácia, lavanderia, sala 
de observação pediátri-
ca, sala de observação 
para adultos, laboratórios, 
sala de triagem, entre 
outros.

Vivacqua, terraplana-
gem da nova Escola 
Vilmo Ornelas, do PAM 
e do Centro Esportivo 
na chegada da cida-
de. Infraestrutura do 
Lis Santo Eduardo – 
Infraestrutura, estrutura 
para a construção de 
20 casas populares, 
Conclusão da reforma 
do Ginásio de Marobá, 
Supervisão e apoio a 
fiscalização das obras 
rodoviárias, Serviços 
de topografia. 

e acontecendo, mas 
para que continuasse 
foi preciso uma audito-
ria rápida e ver o que é 
prioridade, o que não 
dá mais para esperar. 

A Reportagem foi à 
cidade, visitou as obras 
e bateu um papo com 
o prefeito que foi en-

cutados integralmente 
com recursos próprios do 
Município. “Os trabalhos 
de terraplanagem serão 
feitos em mais de 180 mil 
metros quadrados e den-
tro deste espaço iremos 
construir o novo Pronto 
Atendimento Municipal. 
Mais moderno e com 
mais conforto para quem 
trabalha e precisa dos 
atendimentos”, afirma o 

PROJETOS SENDO 
ELABORADOS

• PAM – Pronto Atendimento 

Médico

• Reforma de Praças

• Orla de Marobá

• Orla de Neves

• Capela Mortuária de Santa Lúcia

• LI SEDE – Casas Populares Sede

ção a capela mortuária.  
Pavimentação do tre-
cho Água Preta X Santa 
Lúcia - divisa com Atílio 

Creche em Jaqueira

Pavimentação de 
Santa Lúcia

concluídas e os serviços 
devem ser finalizados 
até janeiro de 2020”, co-
mentou Ângelo Cunha.

Durante a visita, o 
secretário destacou 
ainda que a escola foi 
planejada também para 
promover formações 
para os adultos da re-
gião no período noturno. 
São mais de 2.700 me-
tros quadrados de área 
construída, passando 
a ser a maior escola 
da rede municipal de 
ensino. A unidade po-
derá atender até 1.500 
estudantes por dia.

vo de estações de tra-
tamento de esgoto. A 
estação convencional 
de tratamento de esgoto 
gera muitas toneladas 
de lodo, o subproduto 
que precisa ser destina-
do a um aterro sanitário, 
e gera um custo muito 
elevado. Em São Paulo 
vamos implantar um pro-
jeto piloto, já se encontra 
no pregão para licitar o 
novo sistema constru-
tivo de tratamento de 
esgoto e ETE. É uma 
miniestação de trata-
mento só para atender 
aquela região das casas 
populares.
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Era uma vez o tempo das farinheiras, da estrada de chão, agora a comunidade de Santo Eduardo 
e outra e acaba de ficar pronta a sua mais recente obra, a praça

fotos PMPK

Praça de Santo Eduardo 
pronta para entrega 

INFRAESTRUTURA para as casas populares

Infraestrutura em Marobá

Da Redação

A comunidade de 
Santo Eduardo não 
é mais a mesma e 
todos sabem disso, 
principalmente o pre-
feito interino, Dorlei 
Fontão da Cruz que 
mora na localidade 
com a família e luta 
por ela desde sem-
pre.  Partiu dele a 
reivindicação para A Praça de Santo Eduardo foi concluída e está pronta para ser entregue a população

a maioria das obras, 
quando esteve ve-
reador. 

As obras de infra-
estrutura foram solici-
tadas nas audiências 
públicas e a prefeitura 
atendeu. Agora, obra 
da Praça de Santo 
Eduardo foi conclusa, 
está pronta para ser 
entregue a popula-
ção, e será inaugura-
da em breve.

As obras de cons-
trução do Loteamento 
de Interesse Social 
( L I S )  d e  S a n t o 
Eduardo estão a todo 
vapor. No local serão 
construídas 20 ca-
sas populares. Além 
das casas, o LIS já 
está sendo preparado 
com toda infraestrutu-
ra de pavimentação, 
muro de arrimo, rede 
de drenagem pluvial, 

As obras de sa-
neamento  bás ico 
da comunidade de 
Marobá ficaram pron-
tas antes do prazo. 
A empresa respon-
sável pelo serviço 
deve f ina l izou os 
trabalhos no mês de 
agosto, seis meses 
antes do prazo final. 

A empresa já exe-
cutou os serv iços 
que contemplam a 

a Prefeitura fez um 
novo planejamento 
para o LIS de Santo 
Eduardo. O estudo 
vem sendo elabora-
do para contemplar 
apenas o número exa-
to de necessitados. 
Em contraproposta, 
a Prefeitura poderá 
investir na construção 
de mais casas em 
outros distritos, ou 
mesmo na sede. 

Na segunda eta-
pa, que já está em 
andamento,  serão 
feitas obras para a 
implantação de duas 
Estações Elevatórias 
de Esgoto Bruto. A 
terceira e última fase, 
vai ser de pavimen-
tação das vias, cria-
ção de ciclovias e 
padronização das 
calçadas, está em 
fase de contratação.

rede de abasteci-
mento de água, rede 
coletora de esgoto, 
sinalização de trânsito 
e iluminação pública.

Convém ressaltar 
que estavam pre-
vistas a construção 
de 60 casas no lo-
teamento,  porém, 
a comunidade não 
tem esse número de 
famílias que necessi-
tam da casa, por isso 

implantação de dre-
nagem pluvial, rede 
de distribuição de 
água potáve l  e  a 
rede de captação 
de esgoto em 12 qui-
lômetros de vias. 

Esta foi apenas a 
primeira etapa de in-
tervenções nas ruas 
da comunidade de 
Marobá e com inves-
timentos em torno de 
R$ 10 milhões. 

Dona Altair é mais uma mãe exemplo de vida para todos. Ela é avó da jornalista 
Ivny Matos

Infraestrutura pronta de Marobá
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Praça de Santo Eduardo 
pronta para entrega 

INFRAESTRUTURA para as casas populares

Infraestrutura em Marobá

A Praça de Santo Eduardo foi concluída e está pronta para ser entregue a população

Alexandre Assad é uma nova opção para Anchieta

Fabiano Peixoto: Con-
fiante e com um robusto 
currículo de ações e par-
ticipações acumuladas, 
Alexandre Assad acredita 
que pode chegar à cadeira 
do executivo pelas trans-
formações já demonstra-
das pelo eleitor, tanto a 
nível nacional, estadual, 
e ano que vem municipal.

Alexandre Assad: O 
cenário de hoje é de muitas 
decepções com o atual ges-
tor municipal que foi eleito 
numa perspectiva muito 
grande de mudança, por ser 
um jovem, sem mandato, 
e acabou decepcionando. 
O executivo faz o mesmo 
modelo da velha política 
no município, sem ousadia, 
sem visão diferenciada de 
mundo. A atual gestão, 
com todo respeito, é o fei-
jão com arroz. Anchieta 
precisa hoje de uma visão 
diferenciada, ousada, que 
tenha coragem. Acredito 
que, com toda a humildade, 
carrego estas característi-
cas e que estou apto, neste 
momento, para implantar 

uma nova dinâmica na gestão 
municipal.

Vejo o desespero da po-
pulação que nitidamente 
já compreende que a atual 
gestão governa para eles 
mesmos, como exatamente 
aconteceu no passado, não 
muito distante.

Fabiano Peixoto: Fale 
da sua possível filiação no 
partido PSL

Alexandre Assad: Na 
verdade, ainda não pude 
me filiar, tenho que esperar 
o momento certo por ques-
tões de fidelidade partidária, 
mas recebi sim o convite do 
Partido PSL para um grande 
projeto, onde meu nome po-
derá disputar as eleições de 
2020, para a vaga a cadeira 
do executivo municipal de 
Anchieta. Estou ainda no 
PRB, na qual fui eleito, tenho 
muito carinho e respeito com 
toda a diretoria estadual. O 
PSL é hoje o maior parti-
do político do Brasil, quem 
mais tem fundo partidário e 
horário político nas rádios, 
tem uma bancada de quatro 

O jornal inaugura nesta edição um novo 
espaço para aqueles que pretendem 
se lançar pré-candidatos em 2020. O 

“Café com Política”. Neste primeiro encontro o 
vereador de Anchieta Alexandre Assad é o primeiro 
convidado.

Alexandre é natural de Brasília e morador 
de Anchieta desde 1974, formado em Publicidade 
e Propaganda e Gestão em Comércio Exterior. 
Atuou em várias empresas privadas, empreen-
dedor, passou pela pasta de Secretário Municipal 
de Turismo e Desporto - criando a primeira lei de 
incentivo ao atleta e lei de incentivo a blocos carna-
valescos -, Diretor de Eventos e Gerente Municipal 
de Desenvolvimento Econômico. Nas eleições de 
2016, Alexandre Assad foi eleito vereador com 851 
votos, e desde então tem se mostrado um dos mais 
atuantes vereadores daquele Legislativo Municipal.

Em seu primeiro mandato Alexandre colecio-
na diversas proposições que chamam a atenção da 
população devido aos variados temas relacionados 
ao desenvolvimento econômico e social, geração 
de emprego e renda, valorização dos servidores 
públicos, tecnologia, esporte e lazer, turismo, 
pesca e agricultura, proteção e defesa dos animais, 
portadores de necessidades especiais entre outros. 
Porém, sobre o tema transparência, o vereador se 
destaca quando cobra informações e prestação 
de contas de convênios, contratos de locação, 
designação de recursos e licitações; por exemplo, é 
autor do projeto de lei que dispõe sobre a gravação 
em áudio e vídeo das sessões de licitações públicas 
pelo Poder Executivo Municipal de Anchieta. deputados estaduais, uma 

deputada federal, e é um 
partido que me convidou 
porque acredita que meu 
nome pode chegar. Tenho 
uma boa relação também 
com o PSL, hoje representado 
no Estado pelo ex-deputado 
federal Carlos Manato, vamos 
aguardar. Quero aproveitar 
para convidar a população e 
aos interessados para o evento 
de posse da nova executiva 
municipal do Partido PSL 
a ser realizado no dia 04 de 
outubro, às 19h na Câmara 
de Anchieta.

Fabiano Peixoto: Quando 
você assumiu a Secretaria 
Municipal de Turismo, qual 
era orçamento financeiro 
daquela época?

Alexandre Assad: Na-
quela época, o município 
tinha cerca de 15 a 20% 
do orçamento que tem 
hoje, mesmo assim colo-
camos Anchieta no calen-
dário nacional de eventos. 
Realizamos naquele período 
a maior Festa em come-
moração aos 400 anos da 
cidade, foi a maior em toda 
a sua história, criamos o 1ª 
Festival de Frutos do Mar 

em Iriri. Anchieta virou 
circuito dos grandes shows 
com presença de vários ar-
tistas da TV Globo. Tivemos 
o maior veraneio com 40 mil 
pessoas em Iriri e lotávamos 
Castelhanos, isso de 1997 à 
2004, foi a época que o mu-
nicípio deslanchou. Turismo 
mesmo em Anchieta foi nes-
ta época. Mas, infelizmente, 
as gestões que vieram depois 
não deram continuidade, não 
acreditaram no turismo como 
atividade de desenvolvimento 
sustentável e geradora de 
emprego e renda. Os ex-pre-
feitos que vieram depois não 
tiveram esta visão, podem 
ter sido até bons prefeitos, 
mas no turismo foram muito 
fracos. Um bom exemplo, o 
município vem perdendo o 
gancho da canonização de 
São José de Anchieta. 

Fabiano Peixoto: Você 
foi rotulado como opo-
sição logo que assumiu, 
explique isso?

Alexandre Assad: Eu 
assumo o papel de oposição, 
mas faço uma oposição coe-
rente e que não quero ver o 
mal do município. Todos os 
projetos de leis do Executivo 

que foram para a Câmara 
de Vereadores que enxer-
guei serem benéficos para 
Anchieta, votei favorável. 
Inclusive, acredito que 
oposição é necessária no 
processo democrático de 
direito, é a oposição que 
vai apontar para o gestão 
onde estão as falhas para 
poder corrigi-las.

Fabiano Peixoto: 
Deixe uma mensagem 
para a população de 
Anchieta

Alexandre Assad: A 
gente sempre manteve 
esta postura de simplici-
dade, humildade, de aces-
so a todos, sou acessível, 
atendemos, conversamos 
na rua. Não somos daque-
las pessoas que quando 
chegam ao poder mudam, 
costumo dizer que não 
mudamos, acho que isso 
é uma qualidade, as pes-
soas enxergam isso como 
qualidade. Deixo aqui as 
minhas considerações 
e coloco o meu gabine-
te a disposição de toda 
a população, claro, que 
atenderemos dentro das 
nossas possibilidades.



jornal espírito santo notícias
15/08 a 15/09 de  201908 » ESPECIAL

Por Fabiano Peixoto e 
Luciana Maximo / 
Free Lance

A  r e p o r t a g e m 
convidou o secre-
tário de Agricultura 
e Pesca de Piúma, 
Fagner Diniz Pereira 
Fernandes para ele 
falar dos trabalhos 

processo licitatório 
para a reforma e 
modernização do 
Mercado de Peixe, 
falou com proprieda-
de da maior compra 
feita pela Prefeitura 
para merenda esco-
lar de produtos da 
agricultura familiar 

que vem executando 
a frente da pasta no 
município. Convém 
ressaltar que Fagner 
é funcionário efetivo 
do quadro e está 
comiss ionado no 
momento.

Oportunamente, 
Fagner destacou o 

PIÚMA: agricultura para prestigiar a todos no município
A secretaria de Agricultura de Piúma vem trabalhando diariamente para melhorar a vida de quem precisa de ações voltadas a pesca, aos produtores e pecuaristas, feirantes e população

pontuando que, pela 
primeira vez, o pes-
cado do produtor de 
Piúma entra nesta 
aquisição. Também 
c o n t o u  s o b r e  a 
energia trifásica que 
muda a realidade do 
homem do campo e 
Piúma. 

Mercado de Peixe será modernizado 

Em 2018 repre-
sentantes do Idaf e 
Sebrae estiveram 
reun idos  com o 
Secretário Municipal 
de Agr icul tura e 
Pesca, Fagner Diniz 
Pereira Fernandes, 
em Piúma, para ana-
lisar e discutir um pla-
nejamento de traba-
lho. Na oportunidade 
foi proposto a implan-
tação do Serviço de 
Inspeção Municipal 
(SIM) e o secretário 
destacou a importân-
cia e a necessidade 
de avançar nos tra-
balhos voltados ao 
setor da pesca que 
enfrenta desafios pri-
mários e estruturan-
tes, como exemplo, 
os relacionados aos 
atravessadores de 
pescados. 

Neste sentido, o 
poder público mu-
nicipal de Piúma, 
entende que para 
potencializar o setor 
é preciso criar no-

vas políticas públicas, 
principalmente vol-
tadas em melhorias 
nas condições de 
trabalho para o pes-
cador produtor, como 
exemplo, a reforma 
e modernização do 
“Mercado de Peixe 
Municipal” que está 
em fase final de lici-
tação e custará aos 
cofres públicos cerca 
de R$ 700 mil, o prazo 
de entrega será de 
8 meses (provavel-
mente na Festa do 
Pescador) e contará 
com toda uma infra-
estrutura voltada para 
atender as necessida-
des dos profissionais 
da pesca, morado-
res e visitantes, tudo 
dentro da legislação 
vigente como frigo-
rifico e entreposto 
de carnes.

O local vai ganhar 
uma câmara de reco-
lhimento das vísceras 
e um espaço adequa-
do para o processa-
mento do pescado, 
como filetagem, lava-
da e congelado antes 
da comercialização. 
Outra novidade será 
a implantação de um 
corredor com vitro-
res para atender vi-

sitantes, cidadãos e 
alunos de escolas 
que tenham interesse 
em conhecer todo o 
processamento do 
pescado antes da co-
mercialização.

“Para garantirmos 
um produto saudável 
e disponibilizar este 
para a comercializa-
ção, precisamos acima 
de tudo garantir sua 
inspeção. Estamos 
reorganizando e ofer-
tando um momento 
novo para o fortaleci-
mento sustentável do 
pescador produtor e 
para quem comer-
cializa. Com as novas 
implementações va-
mos garantir maior e 
melhores distribuição 
de renda para as famí-
lias dos pescadores, 
arrecadação financei-
ra para o município, 
geração de emprego 
e renda, espírito de 
empreendedorismo, 
local adequado para 
o processamento e 
comercialização, sem 
esquecer do respei-
to ao meio ambiente 
e para com os usuá-
rios comprador dos 
produtos”, justificou 
o secretário Fagner 
Diniz.
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PIÚMA: agricultura para prestigiar a todos no município
A secretaria de Agricultura de Piúma vem trabalhando diariamente para melhorar a vida de quem precisa de ações voltadas a pesca, aos produtores e pecuaristas, feirantes e população

sitantes, cidadãos e 
alunos de escolas 
que tenham interesse 
em conhecer todo o 
processamento do 
pescado antes da co-
mercialização.

“Para garantirmos 
um produto saudável 
e disponibilizar este 
para a comercializa-
ção, precisamos acima 
de tudo garantir sua 
inspeção. Estamos 
reorganizando e ofer-
tando um momento 
novo para o fortaleci-
mento sustentável do 
pescador produtor e 
para quem comer-
cializa. Com as novas 
implementações va-
mos garantir maior e 
melhores distribuição 
de renda para as famí-
lias dos pescadores, 
arrecadação financei-
ra para o município, 
geração de emprego 
e renda, espírito de 
empreendedorismo, 
local adequado para 
o processamento e 
comercialização, sem 
esquecer do respei-
to ao meio ambiente 
e para com os usuá-
rios comprador dos 
produtos”, justificou 
o secretário Fagner 
Diniz.

Maior compra da Agricultura Familiar
(PNAE) e Programa de 
Aquisição de Alimentos 
(PAA) do Estado. 

Somente para o 
segundo semestre 
deste ano foram in-
vestidos cerca de R$ 
800 mil e posiciona o 
município como exem-
plo de pioneirismo no 
Estado e no Brasil na 
compra de pesca-
dos diretamente das 
mãos do pescador 
produtor local. 

Do mar às escolas
Alimentar as crian-

ças com peixe pode 
parecer uma tarefa 
difícil, mas o Município 
de Piúma sai na frente 

e mostra que é possí-
vel e descomplicado. 
Além de melhorar a 
qualidade nutricional 

das crianças, criando 
cardápios ricos em 
nutrientes, preserva 
o hábito alimentar 

O município de 
Piúma, através da 
Secretaria Municipal 
de Agr icu l tu ra  e 
Pesca, revoluciona na 
aquisição de compra 
de gêneros alimen-
tícios da agricultura 
familiar e de pesca-
dos do pescador 
produtor do municí-
pio, permitindo que 
a merenda escolar 
da rede municipal, 
seja da melhor qua-
lidade. Neste empre-
endimento, o muni-
cípio registra uma 
das maiores compras 
na modalidade do 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 

cultural da região e 
capacita servidores 
para a produção de 
pratos deliciosos a 

base dos pescados. 
S e g u n d o  o 

Secretário Fagner 
condicionar oportuni-
dades também é uma 
das principais metas 
da secretaria. “Uma 
alimentação saudável 
aos nossos alunos 
da rede pública mu-
nicipal e promover 
o fortalecimento as 
atividades produti-
vas, geradoras de 
emprego e renda, 
além de motivar o 
empreendedorismo 
baseado no potencial 
de oportunidades e 
vocações local está 
sendo prioridade em 
nosso município”.

Pescadores e agricultores familiares participam da licitação para a compra da 
alimentação e pescados para a merenda das escolas

Energia trifásica otimiza o campo em Piúma
nistração pública de 
Piúma, através da 
Secretária Municipal 
da  Agr icu l tu ra  e 
Pesca, com investi-
mentos do Governo 
do Estado, por meio 
da Secretar ia de 
Estado da Agricultura 
(Seag). Ao todo, fo-
ram investidos cerca 
de R$ 600 mil em 
quatro quilômetros 
de extensão de rede.

A  reg ião  con -
ta com produtores 
de café, olerícolas 
e frutas,  além da 
produção de leite e 

rebanhos. Com a im-
plantação da energia 
trifásica o município 
está investindo jun-

to aos produtores a 
instalação de uma 
“mini Ceasa” para 
o recebimento de 

As comunidades 
do interior de Piúma, 
Itinga e São João de 
Ibitiba, polo da maior 
concent ração de 
produtores agrope-
cuário do município, 
foram beneficiados 
com a implantação 
da energia trifásica. 
Cerca de 40 famílias 
agora contam com a 
nova infraestrutura 
para modernizar e 
ampliar sua produ-
ção.

A implantação da 
nova rede é uma 
conquista da admi-

produtos da agricul-
tura familiar, além de 
secadores de café 
para os produtores 
locais.

Com a chegada 
da nova rede os pro-
dutores rurais estão 
otimizando recursos 
e gerando mais em-
pregos e renda para 
o município, além de 
proporcionar o uso 
de equipamentos de 
maior porte e mais 
eficientes, ampliando 
sua produção.

O  P re fe i to  de 
Piúma, Ricardo Costa, 

regista a importância 
do investimento para 
a cidade: “a energia 
trifásica vai ajudar 
muito os produtores 
do nosso municí-
pio, pois vai agre-
gar valor à produ-
ção agrícola, o que, 
consequentemente, 
aumentará a ren-
da dos produtores 
locais. Queremos 
aqui agradecer ao 
governo do estado, 
porque sabemos da 
importância dessa 
atribuição para a co-
munidade”.

Ricardo recebe do governo o recurso para implantação 
da energia trifásica em Piúma
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De Anchieta para 
o mundo, Banda 
Mary Di, no Rock 

In Rio 2019

É isso  mesmo, 
a  m e n i n a  M a r i a 
Fe r n a n d a  B a r ro s 
e  s u a  b a n d a  d e 
Anchieta, sul do ES 
vai subir ao Palco 
Carioca, na entra-
da do Rock In Rio/ 
2019. A Banda se 
apresenta nos dias 
3, 4, 5 e 6 de outu-
bro entre 14h00 e 
17h00.

Essa notícia foi 
dada pela vocalista 
e atriz, Maria Barros, 
durante o Festival da 
Moqueca Capixaba 
em Castelhanos. “A 
gente ia participar de 
um festival de ban-
da chamado Palco 
Carioca, e ele tava 
selecionando apenas 
8 de 100 bandas, e 

blico todos os dias 
em um dos finais de 
semana do festival. 
Serão dois shows por 
dia”.

Para a vocalista 
da Banda, O apoio 
das pessoas serviu 
como combustível 
para chegar até o 
palco do maior even-
to e rock do mundo.

A BANDA
Mary Di, banda de 

Anchieta e Guarapari 
conhecida por ter ido 
na primeira edição do 
programa SuperStar 
d a  T V  G l o b o  e m 
2014, fez 10 anos 
de carreira com dois 
d i scos  g ravados , 
sendo o último pro-
duzido por Sérgio 
Melo (Baterista no 
The Voice Brasil e do 
cantor Lulu Santos, 
já tem vários prêmios 
por feitos inéditos.

da Redação
nós achávamos que 
era uma coisa mais 
leve, mais informal, 
e aí quando a gente 
viu, já estávamos no 
palco dentro do Rock 
In Rio tocando para 
Roberto Medina, di-
vulgadores dos sho-
ws do Palco Mundo, 
Palco Sunset ,  fo i 
muita tensão para 
fazer esse show”, 
Frisou Maria Barros.                                                                                                                                          
 Desde 2017 resi-
dentes no Rio de 
Janeiro, onde a can-
tora da banda Maria 
Fe r n a n d a  B a r ro s 
atua como atriz em 
elenco B em novelas 
e séries da Globo, 
agora é atração con-
firmada no Rock in 
Rio 2019. 

“O palco que vou 
tocar  é  o  “Pa lco 
Carioca” na entra-
da do Rock in Rio. 
Vamos receber o pú-

A Banda Mary Di – de Anchieta/Guarapari 
está confirmadíssima para tocar no Palco Carioca 

todos os dias do Rock In Rio, maior evento
 de rock do mundo

BANDA 
MARY DI 

confirmada para o 
ROCK IN RIO 2019

OS 4 GRANDES PODERES 
das palavras que dizemos 

segundo a Bíblia

O poder da palavra

ARTIGO 

REFLETIR É PRECISO 

Por Presbítero André Sanchez, em Reflexões

Estreamos nesta edição 
uma nova coluna neste veícu-
lo, REFLETIR É PRECISO. 

Algo terapêutico é algo 
que cura, que sara, que tem 
propriedades medicinais.  Em 
sua exposição sobre a língua, 
Tiago nos indica esse poder de 
“curar” que as nossas palavras 
podem ter: “Porque todos tro-
peçamos em muitas coisas. Se 
alguém não tropeça no falar, 
é perfeito varão, capaz de 
refrear também todo o corpo” 
(Tiago 3:2). Nossas palavras 
têm certo poder sobre nosso 
corpo e também sobre a vida 
de outras pessoas. Provérbios 
16:24 ensina que “Palavras 
agradáveis são como favo 
de mel: doces para a alma e 
medicina para o corpo”. 

O bom uso das palavras 
tem o poder de trazer bênçãos 
preciosas em nossa vida e 
na vida de outras pessoas. 
Podem curar corações de-
primidos, indicar caminhos 
para perdidos, animar almas 
cansadas e sobrecarregadas. 
Por isso, usar palavras para 
“curar” pessoas é um bom 
poder que podemos extrair das 
palavras.

Quando Tiago fala da lín-
gua ele destaca o poder influen-
ciador que ela tem usando dois 
exemplos: o freio e o leme. “Ora, 
se pomos freio na boca dos 
cavalos, para nos obedecerem, 
também lhes dirigimos o corpo 
inteiro. Observai, igualmente, 
os navios que, sendo tão gran-
des e batidos de rijos ventos, 
por um pequeníssimo leme 
são dirigidos para onde queira 
o impulso do timoneiro” (Tiago 
3:3-4). Tanto o freio usado no 
cavalo, quanto o leme usan-
do nos navios, conseguem 
influenciá-los. Essa influên-
cia pode ser boa, evitando 
acidentes. Mas pode ser má, 
levando a terríveis consequ-
ências. As nossas palavras 
também são assim.

Podemos usar o poder 
influenciador delas para o bem 
ou para o mal. Muitos homens 
malignos de nossa história 
fizeram isso. Hitler usou o 
poder influenciador da palavra 
para levar seu povo a apoiá-lo 
em atrocidades. Martin Luther 
King Jr., ao contrário, usou o 
poder influenciador da palavra 
para lutar contra as injustiças 
sociais em seu país.

O Poder destrutivo 
da palavra

Tiago ainda usa mais duas 
figuras interessantes: o fogo 
e o veneno (Tiago 3:6,8). A 
aplicação dele mostra o poder 
destruidor de uma única fagu-
lha para destruir um bosque e 
também o poder mortífero do 
veneno. Nossas palavras tam-
bém têm esse poder tanto con-
tra nós mesmos quanto contra 
as outras pessoas. O poder 
destrutivo dos palavrões, das 
ofensas, das humilhações, 
exemplificam muito bem esse 
poder devastador que o uso 
das nossas palavras podem 
ter. Relacionamentos, famílias, 
governos e muitas outras 
coisas já foram destruídas por 
esse poder maligno do mau 
uso das palavras.

O Poder saciador 
da palavra

Agora as figuras usadas 
no texto bíblico são o fruto e 
a água (Tiago 3:11-12). Esses 
dois elementos têm em si o 
poder saciador. O fruto sacia a 
fome, a água, a sede. Nossas 
palavras podem ser usadas 
para saciar corações que es-
tão sedentos, para abençoar 
vidas que estão desnutridas. 
Tudo depende de qual “árvo-
re” colhemos os frutos e de 
qual fonte pegamos a água. 
A fonte amarga gera palavras 
amargas. A árvore com frutos 
não comestíveis gera apenas 
desilusão e desalento. 

Arquivo 
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OH, PROFESSORA 
QUERIDA!

LI E 
GOSTEI

ASSISTI E 
GOSTEI

Deu crônica

Em homenagem a minha 
amiga Léa Anholetti

Já vou logo afirmando que 
trabalhar na educação não é para 
qualquer um. Há que se ter calor 
humano. Sem contar naquele 
velho jogo de cintura e uma pre-
paração psicológica ensinada 
pela vida, pois, vivenciamos na 
sala de aula, muitos dias de riso, 
mas também derramamos rios de 
lágrimas tanto nas alegrias quan-
to nas tristezas. Agora, consegue, 
caro leitor, imaginar um profissio-
nal que vivenciou no seu local de 
trabalho todas as sensações que 
trinta anos de profissão podem 
proporcionar?

Enquanto os nossos su-
periores não se decidem com 
quantos anos um professor irá se 
aposentar, celebraremos aqueles 
que hoje têm esse direito ainda 
garantido e vamos oferecer-lhes 
o nosso muito obrigado pela 
tarefa cumprida por tantos anos 
de dedicação na formação de 
muitos cidadãos que passaram 
pelos seus caminhos. E é nesse 
momento que busco na memória 
os docentes que marcaram minha 
vida de ser humano em eterna 
formação.

Não tem jeito, sempre tere-
mos um relacionamento de amor 
e ódio com muitos professores 
que passaram pela nossa trajetó-
ria escolar, principalmente, aque-
les que possuem o maior número 
de aulas: Língua Portuguesa e 
Matemática. Definitivamente, são 
os inesquecíveis! Quem nunca co-
piou horas infinitas? Quem nunca 
fez infindáveis resumos de obras 
literárias? Quem nunca decorou 
a tabuada para que o professor a 
tomasse no dia seguinte? Quem 
nunca morreu de amores por 
esses professores?

Mas foi lá na sexta série 
que me apaixonei pela matemáti-
ca. Não era por menos, a profes-
sora, em sua singela sapiência, 
acabava conquistando-nos com 
seus números, seu sorriso, seu 
carinho, porém, não posso deixar 
de falar também: com suas doidei-
ras. Por isso, amava as aulas de 
matemática e a cada novo desafio 
que enfrentava nas continhas, 
fazia de tudo para fechar as 
provas e assim ter a atenção da 
professora querida.

 A educação é uma caixinha 
de surpresas.  Sabe como cheguei 
a essa conclusão? Passados vá-
rios anos, minha vida atravessou 

Unindo a história e a fic-
ção, Um banquete para 
Hitler mostra os extremos 
de privilégio e opressão 
sob a ditadura do Fürher, 
expondo os dilemas morais 
da guerra em uma história 
emocionante, cheia de atos 
de extraordinária coragem 
em busca de segurança, 
liberdade e, finalmente, 
vingança. Fonte: Saraiva.

27 anos depois dos eventos 
de “It - A Coisa”, Mike (Isaiah 
Mustafa) percebe que o palha-
ço Pennywise (Bill Skarsgard) 
está de volta à cidade de Derry. 
Ele convoca os antigos amigos 
do Clube dos Otários para hon-
rar a promessa de infância e 
acabar com o inimigo de uma 
vez por todas. Mas quando 
Bill (James McAvoy), Beverly 
(Jessica Chastain), Ritchie (Bill 
Hader), Ben (Jay Ryan) e Eddie 
(James Ransone) retornam às 
suas origens, eles precisam se 
confrontar a traumas nunca 
resolvidos de suas infâncias, 
e que repercutem até hoje 
na vida adulta. Fonte: Adoro 
Cinema.

Arquivo

novamente o caminho da profes-
sora de matemática, contudo, 
dessa vez, tornei-me sua colega 
de trabalho: ela nos números e eu 
nas letras. Quantas gargalhadas 
passamos a dar juntas! Quantas 
situações inusitadas tivemos que 
sair pela tangente! Quantas vezes 
também discordamos em diver-
sos pontos! Quantas vezes rimos, 
choramos, brigamos, gritamos e 
festejamos!

Quando nossa história se 
entrelaça a de um ex-professor, 
podemos concluir que chegamos 
aos verdadeiros objetivos da edu-
cação que são ensinar e aprender, 
mas não necessariamente nessa 
ordem, um dia descobrimos que 
o importante é aprender junto, o 
processo educacional é um ciclo 
constante e vamos observando 
que os nossos papéis oscilam 
entre professor e aluno para a 
vida toda.

Quão importante é essa 
professora de matemática em 
minha vida! Nossa amizade co-
meçou através dos números 
quando eu ainda era apenas 
uma criança, mas agora somos 
duas mulheres que pulamos o 
muro da escola para expandir os 
laços profissionais para a vida 
como ela é: cheia de obstáculos, 
de idas e vindas, de amores, de 
separações, de voltas e revoltas, 
de sonhos, dissabores...

Enfim, já aprendemos com 
o Pequeno Príncipe que somos eter-
namente responsáveis por aquilo 
que cativamos. Hoje, professora 
de matemática, ao completar mais 
uma primavera, você encerra uma 
parte do seu ciclo na educação, 
entretanto, já parou para pensar 
quantas gerações cativou? Já pe-
sou na balança o quanto ensinou 
e aprendeu durante todos esses 
anos? Ah, professora querida! 
Apenas colocaremos um ponto e 
vírgula na nossa história porque 
agora ela tomará outros rumos 
para que nossa amizade seja igual 
aos números: cheia de infinitas 
possibilidades.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Jacqueline 
Moraes falando 

para as mulheres 
capixabas da 

Agenda Mulher

A Festa de Iconha tem 
como meta a valorização 

da agricultura, pecuária e o 
homem do campo

Marco do empodeiramento da 
MULHER CAPIXABA

FESTA AGROPECUÁRIA de Iconha valoriza o produtor 

A notícia que duran-
te os dias 20 a 27 de 
setembro uma mulher 
ocupará o cargo inte-
rina de governadora 
do Estado do Espirito 
Santo emocionou as 
mulheres, sacudiu his-
toriadores e os meios 
de comunicação. O 
ato, que é o marco do 
empodeiramento da 
mulher capixaba na atu-
alidade, já era esperado 
a qualquer momento, 
pois desde a escolha de 
Casagrande para com-
por a chapa na corrida 
eleitoral de 2018 com 
a escolha de Jacqueline 
Moraes, o Jornal Espírito 
Santo Notícias já, na-
quela época, pressagiou 
este acontecimento his-
tórico.

Há exatamente 
um ano, na data de 

Iconha está em festa 
e diga-se de passagem, 
quer valorizar os seus pro-

atividades importantes 
ao desenvolvimento do 
estado.

O Jornal Espirito 
Santo Notícias e sua 
editora chefe, Luciana 
Máximo, foi a primeira 
a explorar e publicar a 
biografia de Jacqueline 
Moraes no Estado, an-
tes mesmo dela ser 

duzindo e gerando riquezas 
para todos. 

Dos dias 11 a 15 de se-
tembro, a Terra da Banana 
e capital dos caminhonei-
ros no Brasil vai sediar a 
19ª Festa Agropecuária. 

O objetivo do evento é 
valorizar o produtor com 
concursos como de leite, 
Copa de Marcha, Banana, 
Café e Exposição de 
Animais de Argola, entre 
outros, tudo no Parque de 
Exposições da cidade. Já 
comprou o chapéu e a boti-
na? Não deixe de prestigiar 
este evento.

Rodeio, Show’s e Missa 
também estão dentro da 
programação. Já as crian-
ças, poderão se divertir 
com a famosa Fazendinha 
que dispõe de diversos 
“Mini Animais” como pô-
neis, araras, pássaros, den-
tre outros. 

SEM AZAR
Sexta-feira 13, pela 

manhã, às 06h a 2ª or-
denha da Categoria Livre 
e Novilha; em seguida a 
2ª Ordenha da Categoria 
40 KG. De 13h às 16h00, 
chegada dos cachos de 
canana para Concurso e 
Exposição, às 14h00 e 

Por Fabiano Peixoto / 
Free Lance

JACQUELINE MORAES no palácio é o momento de fato de genuíno 
empodeiramento da mulher

também as mulheres 
capixabas que se des-
tacaram ao longo dos 
tempos com inteligên-
cia e dignidade, ao lutar 
por um posicionamento 
na política, na adminis-
tração pública, nas ciên-
cias, na literatura, artes, 
na aviação e na edu-
cação, além de outras 

seus produtos e vende para 
eles, os utensílios para se 
manterem no campo pro-

29/09/2018, o jor-
nalista que assina a 
matéria escreveu com 
exclusividade o artigo 
“As Mulheres do Espírito 
Santo”, neste, teve a 
sensibilidade de prever 
este acontecimento, 
não só contando a his-
tória da vice-governado-
ra, mas evidenciando 

dutores, sua pecuária, o 
homem do campo e o da 
cidade, quem compra os 

convidada para compor 
a chapa de Governado 
e Vice-governador. O 
jornal do interior saiu 
na frente.

Como escrito há 
um ano na coluna: 
“Estamos assistindo 
um caso inédito. Em 
uma candidatura puro 
sangue – Governador e 
vice do mesmo partido 
–, uma mulher negra, 
de uma história sim-
ples, e muito rica em 
ações voltadas as de-
mandas da população, 
que pode, durante sua 
trajetória, igualar a D. 
Luiza Grimaldi (espo-
sa do Donatário Vasco 
Fernandes Coutinho 
Filho) que governou 
o Estado em 1589 a 
1593”. Com diferencial 
a ser pontuado: D. Luiza 
Grimaldi, adentrou o 
governo após a morte 
do seu esposo Vasco 
Fernandes Coutinho. 
Jacqueline Moraes 

19hoo ordenhas, às 21h00 
o ponto alto da festa, o 
rodeio e para fechar a noi-
te às 22h30, show com 
Garotos Tradição.

Sábado, a festa con-
tinua com as ordenhas 
pela manhã, às 09h00 
premiação do Concurso de 
Qualidade do Café Conilon; 
às 09h40 as 11h30 ava-
liação e Premiação do 
Concurso de Qualidade 
e Peso da Banana; em 
seguida, às 10h00, início 
do Concurso de Marcha, 
às 14h00, 6ª ordenha da 
Categoria Livre e Novilha; 
às19h, 5ª Ordenha da 
Categoria 40 KG e 21h00, 
o rodeio e para fechar: 
22h00, 7ª ordenha da 
Categoria Livre e Novilha e 

sobe as escadas do 
Palácio Anchieta eleita 
pelo povo capixaba.

Vale ressaltar que 
este é o momento de 
empoderamento ver-
dadeiro da mulher ca-
pixaba com Jacqueline 
Moraes no governo, 
devendo observar a 
“Agenda Mulher”, lan-
çada no último dia 29, 
o Programa da vice-
-governadoria que visa 
ações voltadas ao 
empreendedorismo, 
geração de renda e 
empoderamento da 
mulher de fato.

“Jaqueline, esta 
conquista é de todos: 
homens e mulheres. 
Apoiamos e caminha-
mos juntas para este 
desfecho. Que Deus te 
conduza para condu-
zir nossos destinos”, 
palavras de Luciana 
Máximo - editora chefe 
do Jornal Espírito Santo 
Notícias.

22h30, show com Musical 
Prateados vai levantar po-
eira. Eita!

No domingo, último 
dia, às 100h00, celebra-
ção Eucarística presidi-
da pelo Pe. Firmino, SJ, 
na intenção do todos os 
agricultores; às 12h00, 
almoço Beneficente em 
Prol do Hospital Danilo 
Monteiro de Castro com 
Moda de Viola; às 14h00, 
9ª Ordenha e Final da 
Categoria Livre e Novilha 
com entrega das premia-
ções; às 16h00, Sorteio 
Beneficente (Organização 
Hospital Danilo Monteiro de 
Castro); às19h00 Rodeio 
e 20h30 show de encer-
ramento com Liandro do 
Forró.



jornal espírito santo notícias
15/05 a 15/06 de 2018

jornal espírito santo notícias
15/08 a 15/09 de  2019 13» OPINIÃO/EDUCAÇÃO

Marco do empodeiramento da 
MULHER CAPIXABA

FESTA AGROPECUÁRIA de Iconha valoriza o produtor 

JACQUELINE MORAES no palácio é o momento de fato de genuíno 
empodeiramento da mulher

SEM CENSURA

ARTIGO 
“Somente com a legítima liberdade de 
expressão, pluralidade de informação, 

respeito a cidadania e permanente 
vigilância contra as tentativas de cercear 

o Estado democrático de direito, é que 
poderemos pensar em transformar 
Regimes de Força em Regimes de 

Direito”. Paulo Miranda

Por Luciana Maximo - Editora

O artigo de opinião intitulado 
“O cárcere não se just i f ica 
à Fernanda”,  assinado pela 
editora chefe do Jornal, gerou 
diversas interpretações e ganhou 
notoriedade no âmbito jurídico, na 
educação e sociedade.

Houve quem entrasse em 
contato com o jornal pedindo 
conselhos para um manifesto a 
favor da secretária, houve quem 
criticasse veemente, houve quem 
parabenizasse e houve quem se 
irritasse profundamente.

A jornalista, que é formada em 
Letras/Literatura, vem a público 
esclarecer que a “dissertação” foi 
a tipologia textual usada naquele 
texto, mas o gênero escrito e 
publicado foi ARTIGO DE OPINIÃO. 
E o que significa artigo de opinião?  
O artigo de opinião é um tipo de 
texto dissertativo-argumentativo 
onde o autor tem a finalidade de 
apresentar determinado tema 
e seu ponto de vista, e por isso 
recebe esse nome.

Convém frisar que o artigo 
publicado traz o olhar da jornalista 
que desde o primeiro momento 
tratou do assunto, prisão de 
Fernanda Scherrer, apurando 
os fatos e ouvindo as fontes, em 
algumas vezes, se baseando no 
pensamento da defesa da ré, do 
judiciário, do Ministério e de todas 
as partes envolvidas.

Entretanto, o artigo acabou 
gerando alguns descontentamentos 
também. Há quem diga que a 
reportagem defende a acusada, 
não se trata de reportagem, como 
já fora dito, e sim artigo. Uma 
palavra isolada no texto não pode 
generalizar o contexto e nem 
potencializar o todo, até porque 
é um pensamento e, em terceira 
pessoa. 

Quando usamos os termos 
flagrante montado, não quis e, 
jamais confundiria com os termos, 
flagrante forjado, uma vez que, 
entendo, embora seja leiga, que; 

flagrante forjado é com intenção 
de atribuir culpa a um determinado 
suspeito inocente, o que não fora, 
já o flagrante montado, fora criada 
uma circunstância para alcançar o 
resultado, o que não se caracteriza 
crime, segundo uma delegada. 

Como afirma a defesa da ré, 
“o flagrante deve ser lavrado num 
ambiente de imparcialidade do 
agente público. Ou seja, a lei proíbe 
que os agentes de segurança 
provoquem ou induzam o particular 
a entrar em estado de flagrância 
para daí ser preso. Os elementos 
do processo evidenciam o preparo 
do flagrante, a partir dos contatos 
do Carlos Ricardo com a Fernanda 
e comunicação deste fato ao 
Ministério Público.  A partir daí foi 
desencadeada toda a operação que 
resultou na prisão da Fernanda”.

E, em relação ao título da 
matéria veiculada nesta quarta-
feira, 11: “PIÚMA: MP quer 12 anos 
de prisão à Fernanda e juiz mantém 
a preventiva. Defesa entra com 
HC”, é preciso lembrar que, quem 
escolhe o título é o jornalista, que 
tem como pano de fundo, atrair o 
leitor ao texto. Antes dos ânimos 
se acirrarem necessário se faz, ler 
toda a matéria, ainda que se gaste 
sete minutos e meio.

A jornalista não é favor do 
crime e nem defende criminosos, 
apenas exerceu o seu direito 
garantindo na constituição, sua 
liberdade de expressão a partir de 
uma análise.

Fernanda pode ser condenada 
pelos crimes que estão sendo 
lhe imputados e deve pagar a 
sociedade os danos causados. 
Quanto à pena, após o julgamento 
e os argumentos da defesa, cabe 
ao judiciário decretar e o jornal 
estará noticiando em primeira 
mão, como sempre o fez. Mas a 
jornalista não poder se manifestar, 
esbarra no cerceamento ao direito 
garantido pela constituição. Sem 
censura!

A reunião foi no Quartel do Comando 
Geral da PM para conhecer como 
funciona uma escola militarizada

A Prefeitura de Presi-
dente Kennedy por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública e de Educação, es-
teve reunida nesta semana 
com a Diretoria de Ensino 
e Instrução da  Polícia 
Militar do Estado do Espírito 
Santo(PMES), em Vitória. Na 
reunião, a Comissão ken-
nedense da Escola Cívico-
Militar tratou de assuntos e 
estudos para viabilização e 
implementação deste tipo 
de escola em Presidente 
Kennedy. 

A reunião ocorreu no 
Quartel do Comando Geral. 

e caberia aos militares a 
atuação como monitores 
na gestão educacional. 
Na prática, a gestão da 
escola é compartilhada: 
professores cuidam da 
parte pedagógica e os 
militares, da administração 
e da disciplina.

Com a medida se pre-
tende reduzir índices de 
violência, evasão, repe-
tência e abandono escolar. 
De acordo com o MEC, as 
escolas do modelo já em 
funcionamento têm taxa 
de evasão 71% menor e de 
reprovação 37,4% inferior. 

Representando o municí-
pio estiveram presentes 
a secretária de educação 
Fátima Agrizzi, o secretá-
rio de segurança pública 
Cap. Tadeu, represen-
tantes da Secretaria de 
Desenvolvimento, agentes 
da Guardas Civil Municipal 
e professores.

O modelo cívico-militar 
é diferente do modelo das 
escolas militares mantidas 
pelas Forças Armadas. 
Segundo a proposta, a 
Secretaria de Educação 
continuaria responsável 
pelos currículos escolares 

KENNEDY poderá ter 
escola militarizada

Assessoria de Comunicação
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Focofobia: Um Mal 
do Mundo Moderno

Um trovão de diálogos abafados 
vem através das paredes e então um 
coro de gargalhadas. A maioria das 
risadas nos programas de televisão 
foi gravada no início dos anos 50. 
As pessoas que escutamos rindo na 
televisão estão mortas. Um bater de 
tambor constante vem de algum lugar 
na vizinhança. O ritmo muda. Talvez 
as melodias se juntem numa só, num 
ritmo acelerado, ou talvez elas se 
separem, desacelerando, mas elas 
nunca param.

Vindo do andar de baixo, alguém 
está latindo as palavras de uma 
canção. As pessoas têm medo do 
silêncio, elas precisam da televisão ou 
do rádio ligados o tempo todo. Esses 
são os meus vizinhos, esses viciados 
em barulho. Gargalhadas dos mortos 
vêm de cada uma das paredes. Isso 
é o que chamo de “Lar Doce Lar”. 
Sitiado com ruídos por todos os lados.

O teto do meu apartamento está 
rugindo com alguma música rápida. 
As paredes estão murmurando vozes 
em pânico. Os vizinhos estão sofrendo 
um ataque terrorista ou assistindo 
um filme. No andar de baixo tem um 
cachorro latindo e alguém assistindo 
um vídeo de uma pessoa fazendo co-
mentários enquanto joga videogame.

Eu aumento a música para 
abafar o barulho. Outras pessoas 
aumentam a sua música para abafar 
a minha. O volume do meu som chega 
ao máximo. A solução é comprar um 
sistema de som maior, uma corrida ar-
mamentista do barulho. A vitória não 
virá com um monte de agudos. Não é 
sobre qualidade, é sobre volume. Não 
é sobre música, é sobre vencer. Eu 
abafo a concorrência com uma sequ-
ência de graves. As janelas tremem. 
Espero a melodia seguir até poder 
acompanhar a letra esbravejando 
cada um dos palavrões. A dominação 
é minha, é tudo sobre poder.

Eu me tornei um deles... 
Envergonhado busco refú-

gio no banheiro e apago as luzes. 
Enclausurado na escuridão, eu coloco 
uma toalha no vão da porta, sento na 
privada e escuto. Isso é o que eles 
chamam de civilização. Pessoas, que 
nunca jogariam lixo para fora do carro, 
mas passam por você com o som no 
volume máximo. Cidadãos, que nunca 
fumariam num restaurante, buzinam 
como se as suas vidas dependessem 
daquilo. Pessoas que fazem campa-
nha contra agrotóxicos no Twitter em-
pesteiam a vizinhança com seu rádio 
tocando sertanejo. Música eletrônica 
ou Funk. O barulho da cidade é ruim 
o bastante, acrescentar um show de 
rock não vai melhorar a situação.

O chão sob os meus pés, até 
mesmo o assento da privada, sa-
code um pouco com a música dos 
vizinhos. Eles têm pavor de serem 
deixados sozinhos com os próprios 
pensamentos. Ninguém admite que 
seja viciado em música, televisão, 
rádio ou internet. Isso apenas não 
é possível. Mas todos precisam de 
um celular mais novo, uma televisão 
maior, mais velocidade de conexão 

e uma assinatura da Netflix. Não 
podemos tolerar viver sem tudo isso, 
mas ninguém é viciado. Nós podemos 
desligar os nossos aparelhos sempre 
que quisermos. 

Meu celular apita. Chegou uma 
notificação de mensagem, é assim 
que me comunico com as pessoas. 
Ninguém mais fala ao telefone. 
Usamos o Whatsapp pra trocar men-
sagens a apenas um prato de jantar 
de distância, mas não é entre nós 
mesmos. Aquilo não faz sentido, me-
lhor checar as notícias. Atualizações 
24 horas por dia, todos os dias, mais 
informações do que posso absorver, 
porém a maioria delas não faz a 
menor diferença.

Ninguém é mais dono de sua 
própria mente. Os pensamentos são 
limitados por uma capacidade de 
concentração cada vez mais curta. 
Sempre tem algum ruído rastejando 
para nos perturbar os pensamentos. 
Cantores gritando. Pessoas mortas 
rindo. Atores chorando. O celular 
apitando com notificações de suas 
redes sociais. Todas essas peque-
nas doses de emoção. Sempre tem 
alguém pulverizando o ar com o seu 
estado de espírito. Com a internet as 
pessoas nem precisam sair de casa 
para destilar veneno umas nas outras.

Especialistas em Cultura Grega 
antiga dizem que as pessoas daquela 
época não viam os próprios pensa-
mentos como de sua propriedade. 
Quando os gregos antigos tinham al-
guma ideia, eles acreditavam que era 
uma ordem de um deus ou de uma 
deusa. Apolo estava dizendo a eles 
para serem corajosos. Atena estava 
dizendo a eles para se apaixonarem. 
Agora as pessoas veem o comercial 
do novo Iphone e entram numa fila 
para comprá-lo, mas isso é chamado 
de vontade própria. Foi uma longa 
caminhada desde os gregos antigos, 
eles chamam isso de civilização.

Uma música escandalosa engole 
os meus pensamentos, a distração 
os apaga.

Onde eu estava mesmo? Ah, sim. 
O barulho é que faz o silêncio ser de 
ouro. Eu penso sobre as profundezas 
do espaço sideral, tão calmo e quieto. 
Talvez a recompensa máxima não 
seja o Paraíso, mas o silêncio.

Crônica LÉO NA ESTRADA: 
Diários pelo Mundo 

(@leonaestrada8)

V ivemos uma era em que somos escravos de constantes distrações. 
Ninguém tem tempo para olhar para dentro de si mesmo, os nossos 
próprios pensamentos se tornaram uma companhia indesejável.

Fugindo dessa lógica eu fui pra Ásia e, eventualmente, me refugiei em um 
mosteiro no Laos. Lá encontrei a calma, o silêncio e, debaixo de todo o turbilhão 
de distrações, o meu verdadeiro ser.
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#FICAADICA #SAUDEBUCAL  

O ASSUNTO É HIGIENE BUCAL: 
IMPORTÂNCIA DO FIO DENTAL 

A grande dú-
vida: Quando a 
criança pode co-
meçar a usar o fio 
dental?

Criança não só 
pode como deve 
usar o fio dental a 
partir do momento 
que já se tenha 
dois dentes um ao 
lado do outro, este-
jam eles juntinhos 
ou separados!

Mas, por quê?
A escova de 

dentes, por mais 
eficiente que seja 
não consegue re-
mover os resíduos 
entre os dentes 
e a gengiva! Para 
que a higienização 
bucal esteja com-

pleta é necessário 
o uso do fio dental 
para remoção da 
placa bacteriana 
(biofilme: massa 
amarelada com res-
tos de alimentos e 
microorganismos). É 
importante raspar a 
face lateral do dente 
para não só remo-
ver a placa, mas, 
também resíduos 
alimentares como 
aquela “carninha” 
que insiste em agar-
rar entre o dentinho, 
ou qualquer pedaço 
de alimento gruda-
do. É surpreendente 
como o fio dental 
alcança lugares que 
não se imagina es-
tar com sujeira! Seja 

criterioso no uso do 
fio dental. 

Portanto, o fio 
dental também faz 
parte da higieniza-
ção bucal e deve ser 
usado ANTES da es-
covação. Pois desta 
forma, o fluoreto 
advindo da água e 
da pasta de dente 
podem beneficiar 
as áreas que tinham 
alimentos grudados, 
que foram retirados 
pelo fio dental! 

O uso do fio den-
tal na criança deve 
ser supervisionado 
e utilizado, a princí-
pio, pelo papai e a 
mamãe; ou por um 
responsável.  E a 
partir do momento 

COLUNA

Por 
Natália 
Layber

que a criança tiver 
coordenação moto-
ra fina, ela mesma 
assume, porém ain-
da com supervisão. 

Existem algu-
mas modalidades 
de fio dental que de-
vem ser orientadas 
e indicadas de acor-
do com a necessi-
dade do paciente. 
É importante que o 
responsável use cor-
retamente o fio den-
tal na criança, para 
que não machuque 
e torne o processo 
rejeitado por não 
saber realizar a me-
cânica adequada. 
A higienização dos 
dentes da criança 
com o fio dental tem 

que ser confortável 
e sem dor! Caso te-
nha dúvidas, não 
insista, procure o 
Odontopediatra ou 
dentista de confian-
ça para ter a orien-
tação devida.

FIQUE ATENTO: 
quanto mais fiel for 
a higienização bu-
cal menor o risco 
de cárie, e muito 
menos de gengiva 
sangrando (gengi-
vite) - a gengivite 
persistente é indica-
ção de alerta para a 
Doença Periodontal: 

assunto que ire-
mos falar em bre-
ve, acompanhe!!! 

 Mande suas 
dúvidas e curiosi-
dades! 

Grande abra-
ço,

.

Dra Natália 
Layber Müller 
CRO ES 7197
(28) 9 9951-

8150
@natalialayber.

odontologia 
(instagram)
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