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O CERCO ESTÁ FECHADO
A

reportagem
especial investigativa traz
à tona fatos reveladores da transação
milionária efetuada
entre a Prefeitura de
Anchieta e a Samarco
Mineradora retirando
dos cofres do município
mais de R$70 milhões
de reais. Veja com exclusividade o que foi
apurado nas páginas
03, 04, 05, 06 e 07.

KENNEDY: Casagrande abre Fórum
de Desenvolvimento e Inovação

Durante o evento foi assinado nesta terça (12), o
Protocolo de Intenções para
implementação do complexo industrial por tuário

entre o Por to Central e a
holandesa Van Oord. O ato
aconteceu durante o “Fórum
Desenvolvimento e Inovação:
O Futuro do Espírito Santo”.
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REFLETIR

A Essência

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

Que os meus olhos possam brilhar e iluminar quem
estiver no escuro… Que as minhas palavras confortem
e amparem quem precisa… Que o meu sorriso faça
alguém feliz… Que o meu coração seja tocado com a doçura e pureza
dos outros corações… E numa caixinha especial chamada memória…
ﬁquem as boas lembranças,sempre! E que jamais esqueçamos que mesmo
percorrendo outros caminhos,outros destinos… a nossa essência será para
todo o sempre a mesma! Por isso, faça o bem, onde você estiver! Plante a
semente do Bem e Colherá os melhores frutos de tua vida!
Porque DEUS é Justo e Dá a cada um a oportunidade de Plantar! Mas
também a responsabilidade de colher exatamente aquilo que Plantou!

Óticas Precisa
O empresário Ademir Goltara
investindo na nova Óticas
Precisa, em Itaipava. Na
foto ele está ladeado das
funcionárias e da cliente. A
loja ﬁcou muito mais linda
e mais contemporânea e
as promoções para verão já
estão valendo.
Artesã
Dona Arlete é artesã em
Piúma há mais de 40
anos, ela produz colares
e outras lindas peças
de artesanato... É lindo
demais as histórias dos
piumenses, cada uma
mais rica que a outra.
Dona Arlete aprendeu
e ensinou os ﬁlhos que
vivem praticamente do
artesanato e da pesca.

EDITORIAL

Fonte: site/ https://www.verdadeluz.com.br/a-vida-e-feita-de-escolhas/

Transação perigosa
Nesta edição publicamos
uma edição especial de uma
reportagem investigativa e
que nasceu sobre o fato do
presidente da Associação dos
Procuradores do Município de
Anchieta não ter comparecido a Sessão das Comissões
da Câmara de Vereadores
para prestar esclarecimentos
sobre o recebimento de honorários referentes ao acordo
milionário entre a Prefeitura
de Anchieta e a Samarco
Mineradora.
Os fatos narrados nesta
publicação são meramente da
apuração jornalística, tendo
como exemplo, a consulta
de 14 volumes do processo
de transação, do Portal da
Transparência da Prefeitura,
ligações telefônicas, pesquisas diversas e fotograﬁas. A

reportagem ouviu ainda
vários pessoas, inclusive especialistas jurídicos e ﬁscal,
ambientalistas, tributaristas
e vereadores.
A edição especial por sua
vez traz em sua versão sobre o assunto da transação
toda a sua imparcialidade
sobre o caso e que em todos
os momentos tentou de diversas formas abrir espaço
para as personagens nela
envolvida. Desta forma,
acredita-se que o veículo
exerce um direito constituído, de forma democrática,
informando os fatos de forma clara e imparcial. Sendo
assim, sintam-se a vontade,
mergulhe na matéria produzida especialmente para
você leitor. Aproveite e leia
também outras matérias.

SOBE E DESCE
A escolha do nome do
farmacêutico ALEXANDRE
MARCONI PARA ASSUMIR
A SECRETARIA DE SAÚDE
de Piúma. Competência e
honestidade se resumem no
nome dele.

A máscara da honestidade
do GRUPO QUE ESTÁ NO
PODER EM ANCHIETA CAI
POR TERRA com a reportagem exibida nesta edição. É
certo que o jornal será perseguido, mas a notícia é dada.

E certo que o jornal deverá sofrer o desprezo
da gestão de Anchieta, em especial do imperador
da Comunicação, deverá passa por momentos
complicados e talvez, até perseguição política.
Que ﬁque claro, se o jornal não investigar e não
publicar, os fatos continuarão escondidos e a
população continuará sendo passada para trás.
//// Eu te pergunto, é justo um cidadão perder o
emprego, se humilhar para ter uma cesta básica
e o outro, receber R$21.000 de indenização
por mudança de cargo, mais R$250 mil de
honorários, tirar férias que não poderia e ainda
foi passear em Cancun?/// Depois de receber
durante 11 meses um salário de alto escalação,
sendo condenado em segunda instância, é
exonerado sobre pressão De vereador, denúncia
no MP e nos veículos de comunicação. O pior é
que o cabra veio de longe enquanto muitos de
Anchieta estão desempregados à mingua. Você
vai devolver o dinheiro, tá, não era nem para ser

contratado/// Coisa feia senhores vereadores,
depois que eu descobri o passeio dos senhores
lá em Brasília com o nosso dinheiro e contei
para todo mundo foram atrás prefeita pedir
que ela cancelasse a licitação da agencia de
publicidade. Vocês tem disposição para tomar
uma coça de cada jornalista?/// Presta atenção
nobre edis: eu perco a publicidade, mas não perco
a notícia. Olha a página preta, o carro preto e
a pulseirinha de prata, hum///E o cagãozinho
que fugiu do Plenário na hora da votação da
Cesan, será que foi ao banheiro?/// Sobre os
servidores que estavam recebendo atoa e foram
exonerados, já foram tarde/// E sobre a tal
compra da dúzia de ovos a R$15.00, David neles,
eta omelete caro/// Ah, calango ‘disgramado’,
eu não quero mais a minha parte, sujou e o óleo
nem chegou nas bandas de cá./// Eu gosto é
de fazer jornalismo, não assessoria. Amo a
cidade e brigo por ela, gosto das coisas certas.
Vem aqui fazer uma live comigo, me contar da
viagem a capital da putaria. Para de achar que
porque tem um poderzinho pode ameaçar as
pessoas. Vocês são nossos empregados! ///
A nossa diferença é o trabalho, a seriedade, o
foco, estamos em cima do lance. Se der mole
vira notícia. Fui...
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ANCHIETA: CPI PARA APURAR
TRANSAÇÃO MILIONÁRIA
Presidente dos Procuradores não comparece e Comissão da Câmara
solicita abertura de CPI em Anchieta
Arquivo

Por Fabiano Peixoto

O Presidente
da Associação dos
P ro c u r a d o r e s d o
Município de Anchieta
(APMA), Vinícius
Ludgero Ferreira não
compareceu à Sessão
das Comissões, quarta-feira (06), às 15h,
para prestar esclarecimentos sobre o
recebimento de valores decorrentes da
transação milionária
entre a Prefeitura de
Anchieta e a Samarco
Mineradora.
A Comissão
Permanente de
Infraestrutura e
Serviços Públicos da
Câmara Municipal
de Anchieta, formada pelos vereadores
Geovane Meneguelle
(Presidente), José
Maria Brandão
(Membro), e Professor
Robinho (Relator) requereram o convite
de esclarecimento
(dia 06), por meio de
protocolo eletrônico e
da própria assinatura (dia 30), do então
Gerente Operacional
Jurídico-Contencioso
da Procuradoria
Municipal, Vinícius
Ludgero Ferreira,
n a qu a l i d a d e d e
Presidente da
Associação dos
Procuradores
Municipais de
Anchieta (APMA), mas
para a surpresa de todos, Vinícius Ludgero,
não compareceu e
nem mesmo justiﬁcou
sua ausência.

Abertura de CPI

Surpreendidos A Comissão abriu e
fechou a Sessão, e,
sem a presença do
Presidente da APMA,
o vereador Geovane

Meneguelle, na condição de Presidente da
Comissão da Câmara,
solicitou abertura de
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investigar o caso (o acordo entre Prefeitura e Samarco
que tirou dos cofres do
munícipio R$70 milhões).
Segundo o vereador
Geovane Meneguele,
em um raciocínio lógico,
a transação milionária entre a Prefeitura
de Anchieta e a
Samarco mexeu com
interesses próprios dos
Procuradores para o
recebimento de honorários. “Vamos fazer um
raciocínio lógico, prático
e simples. Vem o questionamento de todos
nós vereadores, essa
transação foi paga com o
Parecer da Procuradoria
do município, Parecer
esse, no qual, há 20
anos, essa Procuradoria
estava dizendo que não
podia ser feito este acordo, mas de repente, a
Procuradoria mudou de
ideia, mudou de opinião e oferta um novo
Parecer, recebe os honorários de uma quantia
alta, é muito estranho
isso. Os recursos da
Samarco se fossem agora, recente de um ano ou
dois, mas, há 20 anos a
Samarco vem fazendo
estes questionamentos. Será que só agora
os Procuradores foram
enxergar isso? Quantos
Procuradores já passaram pela Administração?
Todos eles foram contrários, o Conselho Fiscal
dizendo que não podia
fazer este acordo, todos
disseram que não podiam, mas, de repente
a Procuradoria mudou
o questionamento dela,
mudou o posicionamento, e aí, é feito uma transação, onde é acatada
recursos de 20 anos
atrás, é de se estranhar. Quando se chama

a Procuradoria para vir
aqui esclarecer, entramos nos interesses pessoais dos Procuradores,
que são os honorários,
então eles não comparecem? Perdoem-me, não
tem outro caminho a não
ser abrir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
(CPI), e aí sim, eles terão
muito mais respeito com
esta Casa. Uma falta de
Educação não ter enviado um ofício para avisar
a ausência”, disparou o
Presidente da Comissão
Geovane Meneguelle.
A Samarco vem impetrando recursos nos
autos de infrações ﬁscais
(dívidas da cobrança de
IPTU) relativas aos anos
de 1999 a 2018. Estes
recursos compreende
que parte da cobrança
da área tributável (285
hectares) é considerada
nula de cobrança, uma
vez que, estudos (com
base em relatório técnico) demonstram que
deste montante, 152
hectares são entendida
como Áreas de Proteção
Ambiental (APA).
No último dia 04 de
junho, foi homologada
pela justiça o termo de
transação sob embargos
à execução fiscal acordado entre o município
e a Samarco, na qual,
em valores de receitas,
o município deixou de
arrecadar certa de R$ 70
milhões de um total de R$
158 milhões previstos.
Na ﬁnalização do termo de transação acordado, a Associação dos
Procuradores do Município
de Anchieta (APMA), composta por 16 associados,
recebeu R$ 4,255 milhões
referentes a título de honorários advocatícios em
única parcela.
O p r e s i d e n te d a
Associação foi procurado
pelo jornal, ﬁcou de responder os questionamentos enviados por e-mail e
não respondeu.

Fabiano Peixoto

Vereadores aguardaram o presidente da Associação dos Procuradores
do Município de Anchieta, Vinícius Ludgero Ferreira, que não compareceu
na Sessão das Comissões

Quem prestou esclarecimentos na Comissão

O Secretário Municipal de Fazenda, Dirceu Porto de Mattos, e o
Procurador Geral do Município, Clei Fernandes de Almeida, se apresentaram a Comissão Permanente de Infraestrutura e Serviços Públicos da
Câmara Municipal de Anchieta para esclarecimentos.
Fabiano Peixoto

O Secretário Municipal de Fazenda, Dirceu Porto de Mattos, e
o Procurador Geral do Município, Clei Fernandes de Almeida são
ouvidos na casa

Quem falta prestar esclarecimentos na Comissão

O Presidente da Associação dos Procuradores do Município de
Anchieta (APMA), Vinícius Ludgero Ferreira não compareceu à Sessão
das Comissões na quarta-feira (06) e a Secretária Municipal de Meio
Ambiente, Jéssica Martins de Freitas, que está convidada a prestar
esclarecimentos na mesma Comissão nesta quarta-feira (13) às 15h,
no Plenário da Câmara.
Fabiano Peixoto

O presidente da Associação Vinícius Ludgero não compareceu e a
secretária de Meio Ambiente está agendada para o dia 13

04

» ESPECIAL

JORNAL ESPÍRITO SANTO NOTÍCIAS
15/10 A 15/11 DE 2019

EXCLUSIVO: CÂMARA DE
ANCHIETA FECHA O CERCO
Veja o que a reportagem especial investigativa apurou sobre a
Associação dos Procuradores do Município de Anchieta (APMA)
Arquivo

COMPROVANTE DE TED DE PAGAMENTO

Por Fabiano Peixoto

20 anos o processo se arrasta na
justiça e, procuradores atuais fecham
transação em tempo
recorde, sem que a
Câmara Municipal
tomasse conhecimento e contrariando
todos os pareceres
do Conselho Fiscal.
Convém lembrar que,
trata-se de R$70 milhões a menos nos
cofres públicos de
Anchieta. Cabe questionar quem de fato
recebeu os honorários
de sucumbência, uma
vez que, na lista constam nomes de servidores comissionados. A
quem este acordo de
fato interessou?

Comprovante do pagamento da Samarco a uma conta jurídica e logo após a transação entre a Prefeitura e a Samarco o valor
foi repassado para APMA

Procurador Geral presta
esclarecimentos à Câmara

No último dia 23 (quarta-feira), o
Procurador Geral do município, Clei
Fernandes de Almeida, prestou esclarecimento a Comissão Permanente
de Infraestrutura e Serviços Públicos
da Câmara Municipal de Anchieta,
momento em que entregou espontaneamente uma lista dos associados
da Associação dos Procuradores do
Município de Anchieta (APMA), mas
deixou claro que estava respondendo
naquele momento como Procurador
Geral e não representante da APMA.
Diante da posição do Procurador, a
Comissão da Câmara decidiu convidar o Presidente da APMA, Vinícius
Ludgero Ferreira, sobretudo, para
responder quais associados receberam os honorários.

Honorários recebidos

Os honorários recebidos pela Associação dos
Procuradores Municipais de Anchieta (APMA) ultrapassa a
soma de R$ 4 milhões, e a Reportagem foi atrás e mostra
com exclusividade o que foi apurado.

COMPROVANTE DE TRASNFERÊNCIA PARA
A CONTA DA ASSOCIAÇÃO
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COMISSIONADOS RECEBEM OS
HONORÁRIOS DA TRANSAÇÃO
Lista dos associados entregue pelo Procurador Geral do Município à
Comissão da Câmara de Vereadores
Arquivo

Por Fabiano Peixoto

D i a n te a a u s ê n cia do presidente
da Associação dos
Procuradores, Vinícius

Ludgero Ferreira, na
Comissão Permanente
de I n fraestrutura e
Serviços Públicos, no úl-

timo dia 06, na Câmara
Municipal de Anchieta, a
reportagem fez uma análise para possivelmente
decifrar quantos e quem
poderia receber os honorários, tendo como base

o Estatuto da Associação
dos Procuradores
Municipais de Anchieta
(APMA) apresentado no
Processo de transação
entre a Prefeitura e a
Samarco. Contudo, a

análise de pesquisa
teve como fonte de
informações o Portal
da Transparência
da Prefeitura de
Anchieta do dia
07/11.

O que diz o Estatuto da Associação?
O Capítulo II –
D o s A sso c i a d o s
– A r t . 4 º – “A
Associação dos
Procuradores
Municipais de
Anchieta será
constituída por todos Procuradores
e Assistentes
Jurídicos integrantes da Procuradoria
Geral do Município,
executando os que
estiverem vínculos a Defensoria
Pública Municipal
e ao Procon”.

Dos 16 associados, a reportagem identiﬁcou que, possivelmente, seis
dos presentes na lista não poderiam receber os honorários. Desta forma,
dos 10 associados possivelmente aptos, segundo o Estatuto da APMA, dos
R$ 4,255 milhões recebidos, R$ 425 mil seria o valor recebido por cada
associado. Vale ressaltar que a prefeitura não tem nenhum cargo efetivo
lotado ou com vínculo na Procuradoria do município.
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COMO NASCEU A ASSOCIAÇÃO
DOS PROCURADORES
A Associação nasceu em 2006 ficou
inativa em 2018 e em 2015 surge outro
CNPJ que dar curiosamente condições
ao recebimento dos honorários da
transação milionária
Por Fabiano Peixoto

Ainda existem
muitas dúvidas sobre a Associação
dos Procuradores
de Anchieta -APMA
que precisam ser
esclarecidas - A reportagem especial
mostrou os recebimentos dos honorários, atente-se
nesta o que ainda
desperta e intriga,
ao ponto de os vereadores apertarem
o cerco e solici-

tar uma abertura de
Comissão Parlamentar
de Inquérito - CPI para
investigar possíveis irregularidades.
Registrada em 19
de janeiro de 2006
(segundo ano do segundo mandato do
saudoso Edival Petri),
conforme a matrícula nº 187 e Protocolo
“A” do Cartório de 1º
Ofício do Registro das
Pessoas Jurídicas de
Anchieta, a Associação
dos Procuradores do
Município de Anchieta
(APMA), tiveram como
mesa diretora provi-

sória em assembleia,
na data de 08 de novembro de 2005), os
membros fundadores,
José Antônio da Silva
Campos (Presidente),
Paulo Henrique
Reis de Mattos
(Vice-Presidente,
Clei Fernandes de
Almeida (Secretário),
Caroline Médice Vaz
(Tesoureira), e ainda,
as pessoas de José
João Calanzani, Raquel
Monteiro Calanzani,
Wolmir José Rodrigues
Filho, Marcus Luiz
Moreira Tourino e Paula
Fernanda de Souza).

Documento registrado no Cartório de 1º Ofício do Registro das Pessoas
Jurídicas de Anchieta
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DOIS CNPJ’S E UMA MESMA
ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
A Reportagem após denúncia de que a Associação possuía dois CNPJ’
em dois momentos diferentes fez imaginar que era montagem digital,
ao averiguar constatou a veracidade
Por Fabiano Peixoto

Dois momentos
intrigantes foram
obser vados pela
Repor tagem em
que figuram o CNPJ
da Associação dos
P ro c u r a d o r e s d o
Município de Anchieta
(APMA). No primeiro
momento, o comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral
da APMA sob o CNPJ
07.820.146/0001-22
com a data de abertura em 24/01/2006
apresenta “inapta”
em 28/11/2018 sob
motivos de omissão

de declarações.
No segundo momento, quando é anexado
ao processo da execução fiscal nº 000047756.2016.8.08.0004
homologada pela justiça
no dia 04 de junho, (decorrente do pagamento
de honorário no valor de
R$ 4.255.679,48) em
que foi realizada a transação entre a Prefeitura
e a Samarco, ﬁgura outro CNPJ, ou seja, um
novo comprovante de
Inscrição e de Situação
Cadastral. Neste, sob no
número de inscrição nº
23.459.569/0001-15,
com data de abertura de
05/10/2015 e situação
cadastral “ativa” desde
a data de 05/10/2015.

Sede da Associação dos Procuradores

Nova
Diretoria
No dia 18 de dezembro de 2018,
nas dependências
da “Procuradoria
do Município de
Anchieta”, conforme ata da
Assembleia Geral,
através de votação
em chapa única,
foi constituída a
nova diretoria da
Associação dos
Procuradores
do Município
de Anchieta
(APMA), registrando: Vinícius
Ludgero Ferreira
(Presidente),
Sebastian
M a rc e l o Ve i g a
(Vice-Presidente),
Lourranne Albani
Marchezi (Diretora
Financeira).

Outra diﬁculdade encontrada pela reportagem foi a localização do
endereço da sede da Associação dos Procuradores do Município de
Anchieta (APMA) que recebeu R$ 4.255.679,48 milhões de honorários, uma vez que, conforme consta no comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral e Estatuto, o endereço Praça São Pedro, nº 140, não
existe e segundo informações dos Correios da Cidade, a reportagem
conseguiu identiﬁcar o endereço na Praça São Pedro, nº 354, no qual,
divide o mesmo espaço com o escritório de advocacia . Contudo, nem
mesmo a recepcionista do escritório sabe conﬁrmar que o mesmo endereço também é sede da Associação dos Procuradores do Município
de Anchieta (APMA).
Em contato com a advogada Letícia Martins Gomes, lotada na
Procuradoria Geral e secretária da APMA, a mesma disse por telefone
que a sede não é onde está o escritório e também não informou onde é.
Fabiano Peixoto

Ata da nova diretoria da APMA

A sede da APMA divide espaço com um escritório de advocacia e
não há placa que indique ser naquele local
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JUNINHO TAYLOR LANÇADO
pré-candidato a prefeito de Piúma
Vendedor de picolé, peixe, madeira a marqueteiro, Juninho Taylor promove evento e
lança pré-candidatura à Prefeitura
Por Fabiano Peixoto

O empresário do ramo
de produções e publicidade, Juninho Taylor, realizou
evento de pré-candidatura
à Prefeitura de Piúma, pelo
Partido Social Liberal (PSL)
no último dia 24 (quinta-feira) no Espaço Taylor, no
centro da cidade em Piúma.
Com um grande público,
Juninho pode apresentar os
pré-candidatos ao cargo de
vereador, suas metas de
pré-campanha e projetos
e ações para a cidade. A
data do lançamento (24),
segundo ele foi para presentear seu pai, Alfredo Taylor,
antigo pecador da cidade.
Filho de pescador, seu
Alfredo Taylor, Juninho garante que entrará para a
história com a sua pré-candidatura. “Piúma vai ter um
candidato verdadeiramente
filho da cidade e filho de
pescador, será a primeira
vez na história que um ﬁlho
de pescador entrará para
disputar o cargo de prefeito.
Vamos entrar com garra e
coragem para vencer as

eleições”, aﬁrmou.
Em recém-entrevista
ao Jornal Espírito Santo
Notícias, o empresário
Juninho Taylor revelou que
desde pequeno trabalhou
muito, primeiro como vendedor de picolé e peixe,
posteriormente, atuou em
indústria de madeira, entrou na vida política como
vereador por um mandato
(considerado até hoje um
dos melhores), e que há
21 anos montou a empresa Taylor Produções e
Publicidades, no qual, presta serviços em todo Estado.
Lembrou ainda, o ex-vendedor de picolé que sua
mãe, Zuli, foi vereadora por
quatro mandatos, na época
em que a função não recebia salário, e que a assistiu,
todos os dias, batendo em
porta em porta dos moradores e comerciantes para pedir doações para construir
o único Hospital de Piúma,
que até hoje, mesmo de
forma precária sobrevive.
“Ela pedia, prego, madeira,
cimento, qualquer coisa
que pudesse contribuir para
o sonhado e necessário
hospital”, aﬁrmou.
Não muito distante do

exemplo da família, Juninho
sempre contribuiu nas
ações sociais que visam
melhorias para a cidade
e pessoas. “Realizei nos
últimos tempos um grande
trabalho social de combater
a sujeira da cidade. Neste,
conseguir distribuir mais de
dois mil latões de lixo com
patrocínio da minha empresa. Eu sempre que pude,
também ajudei a promover
ações nas escolas, patrocinando o esporte, a cultura,
entre outros”, lembrou.
Saúde
Sobrevivente de um acidente gravíssimo, Juninho
tem um olhar para saúde
especial e garante que sabe
o que é sofrimento, por isso
a saúde é uma preocupação a parte.
“Eu já passei mais de
um ano em cima de uma
cama de hospital público,
eu sei o sofrimento. Hoje o
que fazem em Piúma, por
exemplo, se você quebrar
um braço, ou sofrer uma
enfermidade maior, o cidadão é colocado em uma
ambulância para morrer
nos corredores dos hospitais de Vitória ou Cachoeiro.

Não queremos mais isso”,
disparou Juninho.
O pré-candidato não
poupou críticas no desperdício e mau uso do dinheiro
público. Segundo Juninho,
a cidade tem no seu orçamento R$ 8 milhões por
mês, que multiplicado por
12 meses chega a um valor
de R$ 96 milhões, somados em quatro anos (tempo
de um mandato), chega o
total de R$ 384 milhões.
“Arrecadamos hoje mais
de R$ 8 milhões todos os
meses. Faça chuva ou faça
sol, entram nos cofres da
prefeitura R$ 8 milhões e
mesmo assim nada funciona decentemente. A
Prefeitura não tem uma
sede, quase todos os veículos e máquinas são
alugados, saúde gritando
por socorro. Nos últimos
30 anos não tiveram nem
uma obra pública feita com
recursos próprios. Piúma
está parada, abandonada,
aonde o progresso não
chegou ainda, exemplo
disso são as ruas ainda de
barro, sem pavimentação
ou asfaltamento, iluminação precária, sem câmeras
de vídeo monitoramento,

entre outras”, apontou.
Folha
“A maior fatia dos gastos orçamento, 55%, que
representa R$ 3,8 milhões
por mês, é gasto com a
folha de pagamento dos
servidores. Por outro lado,
a prefeitura não conhece
nem seus funcionários,
exemplo que tem funcionário trabalhando em
Vitória, outro que recebe
da prefeitura e morando
em Portugal. A cidade tem
1.340 servidores, mas não
tem controle de nada. Não
é difícil observar funcionários em horário de trabalho
dentro de supermercados,
padarias, e até academias
de musculação. Esta farra
tem que acabar”, acrescentou Juninho.
“O ralo do desperdício
do dinheiro público está
muitas das vezes nas pequenas ações, como exemplo, na conta da energia,
água e telefone. Para ter
compreensão do desperdício, a conta de telefone do
hospital chegou ao valor de
R$ 3 mil, onde, muitos cidadãos utilizam este telefone
para ligar para familiares

em Brasília, Rio de Janeiro
e etc.. Utilizam ainda os
espaços e ferramentas
públicas para realizarem
suas festas. Hoje temos
o exemplo da Escola de
Itaputanga que foi invadida
e mesmo assim a prefeitura
paga água e luz. Temos que
cortar estes gastos e botar
regras para fazer a cidade
avançar”, aﬁrmou.
Turismo
Formado e pós-graduado em turismo, o pré-candidato foi enfático ao aﬁrmar
que o turismo de Piúma
precisa também ser repensado. “O turismo mudou e
precisamos realmente de
atrativos turísticos e qualificação pessoal. Temos
duas lindas ilhas no entorno
da costa que precisam de
marinas e píer para receber
veleiros e embarcações,
assim como a boca da
barra. Um circuito turístico
pelo rio conectaria este
potencial a ser explorado,
pois, nossa cidade é uma
ilha com grande potencial,
que passou da hora de ser
mudança, de ser reinventada e de sonhar grande”,
ﬁnalizou Juninho Taylor.
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Kennedy abre o FÓRUM DESEN

Durante o evento foram assinados três protocolos, entre estes, o de intenções par

Por Luciana Maximo

Presidente Kennedy
nesta terça, 12 abriu
o primeiro encontro do
“Fórum Desenvolvimento
e Inovação: O Futuro do
Espírito Santo”, debatendo temas como os
avanços e possibilidades
de crescimento das dez
microrregiões do Espírito
Santo com centenas de
autoridades e sociedade civil organizada. O
evento ocorreu na Praça
municipal Manoel Fricks
Jordão, no centro da
cidade. Cerca de 500
pessoas acompanharam
as reflexões feitas pelo

governador do Estado,
Renato Casagrande, que
participou de um talk
show durante o evento.
O Talk Show debateu
os Investimentos público-privados e o destravamento da infraestrutura
do litoral sul, o governador
Renato Casagrande com
o economista Orlando
Caliman, o diretor do DER/
ES Luiz César Maretto e o
presidente do ES em Ação
Fábio Brasileiro debateram o tema.
O prefeito interino
Dorlei Fontão da Cruz
saudou todos os presentes e agradeceu a todos
destacando os servidores
que trabalharam até a madrugada para que o local
ﬁcasse apto a receber o

O prefeito interino Dorlei Fontão da Cruz saudou
todos os presentes e agradeceu a todos destacando
os servidores
grande público. Em tempo presença e parceria em
agradeceu ao governador prol do município que tem
Renato Casagrande a a maior economia na poupança e não consegue pagar a folha de pagamento,
porque os recursos dos
royalties não podem ser
usados para este fim.
Dorlei assegurou que, só
será possível o munícipio
de Kennedy avançar e
desenvolver com a instalação de empresas na
cidade. “Uma das soluções para o desenvolvimento de Kennedy é
trazer empresas para cá.
E nós, falarmos em Porto
Central, é falarmos de
desenvolvimento para
este município, é falar de
possibilidade de atrairmos empresas e indústrias. O meu desejo é que
Presidente Kennedy saia
desta mancha que traz há
muito tempo. Tanto dinheiro no caixa e não temos
como pagar os funcionários no ﬁnal do ano, estou
procurando parcerias com
o governador, esse é o problema que acontece aqui,
tanto dinheiro no caixa
e não poder fazer nada.
Tenho fé em Deus que ao

longo do tempo vamos
mudar esta cidade com
transparência”, salientou
o prefeito.
Bastante confiante,
o governador Renato
Casagrande pontuou
sobre o potencial de desenvolvimento regional
a partir de investimentos
em infraestrutura. “São
diversas obras em andamento que visam o
desenvolvimento da região. Obras que interligam
municípios e fortalecem
essa integração regional”,
pontuou.
Casagrande destacou ainda a atuação do
Governo do Estado na
busca de investimentos.
“Tenho certeza que com
a nossa agressividade na
criação de relações nacionais e internacionais,
no sentido da audácia e
persistência no trabalho,
vamos produzir muitos
efeitos para possibilitar
o desenvolvimento da
região sul”, disse.
O vice-presidente da
Assembleia, deputado
estadual Marcelo Santos
destacou a preocupação
com o desenvolvimento
econômico sem deixar de
olhar para o social. “Você
produz um número na
geração de emprego, mas
não pode se esquecer
da renda, do saneamento básico, da educação.
Essa melhoria salarial
precisa reﬂetir na melhoria da qualidade de vida”,
aﬁrmou.
PORTO CENTRAL
Apontado como indutor de desenvolvimento
de toda a região sul do
Espírito Santo, o Porto
Central dará mais um
passo para que o projeto
se torne realidade. Foi

assinado nesta terça (12),
em Presidente Kennedy,
o Protocolo de Intenções
para implementação do
complexo industrial portuário entre o Porto Central
e a holandesa Van Oord. O
ato aconteceu durante o
“Fórum Desenvolvimento
e Inovação: O Futuro do
Espírito Santo”,
O diretor-presidente
do Porto Central, José
Maria Vieira Novaes falou com exclusividade a
Reportagem, disse que
é um momento muito especial a Assinatura do protocolo de Intenções para
implementação do Porto
em Kennedy. “É um momento muito especial aqui
em Presidente Kennedy
o Fórum de desenvolvimento e assinatura do
protocolo de intenções”.
Em tempo José Maria conﬁrmou que a previsão de
início das obras é mesmo
2020. “Estamos trabalhando nesse sentido,
quero parabenizar antes
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s para implementação do Porto Central. Mais de 500 pessoas marcaram presença

a Assembleia Legislativa
na figura do deputado
Marcelo Santos pelo
evento, trazendo aqui o
governador e outras importantes autoridades, a
comunidade de uma forma geral para fazer esse
debate do desenvolvimento e das oportunidades.
O Porto Central se insere
nesse contexto como
uma âncora de desenvolvimento. O Porto Central
a medida que ele é construído traz uma plataforma
adequada para que novos
investimentos sejam feitos
dentro da área do Porto
na sua retroagem, então
é com muita satisfação
que estamos aqui hoje
participando desse evento. Quanto ao protocolo,
ele garante a continuidade
dos trabalhos, é mais uma
etapa importante que será
vencida a partir da execução de todas as ações
necessárias do ponto de
vista socioambiental para
que possamos dar início

às obras no ﬁnal do ano
que vem, obviamente não
é tudo, a gente precisa
calcular o equacionamento comercial e ﬁnanceiro
do projeto para tomada
de decisão do início das
obras, mas nós estamos
celebrando porque essa
etapa é fundamental, super importante para a
gente seguir em frente’,
ressaltou.
ECONOMIA
“O Porto Central pretende ser uma infraestrutura capaz de absorver
uma série de investimentos que poderão enﬁm ser
uma boa localização aqui
no sul do estado poderá
está no modelo, na qual a
atividade industrial esteja associada a atividade
portuária, favorecendo
a logística, tanto de importação de matérias-primas com a exportação
de produtos acabados.
Eu penso que isso aqui
vai ser um grande suces-

so, daqui algum tempo a
gente vai olhar para trás
e ver quanto que a minha
a gente percorreu, mas
nós também, vou ficar
muito feliz com sucesso
desse empreendimento’,
garantiu José Maria.
NO CAMINHO CERTO
“É muito importante
ver que o sul do Estado
está no caminho do desenvolvimento, com o
Porto Central dando mais
um passo para se tornar
realidade, o ramal ferroviário da EF 118, duplicação
da BR 101, recuperação
de toda a malha rodoviária
capixaba. Uma série de
boas notícias mostrando que o que antes era
entrave ao desenvolvimento, agora é indutor
e atrai mais oportunidades para nosso Estado”,
comentou o deputado
Marcelo Santos que também preside a Comissão
de Infraestrutura do
Legislativo Capixaba

(CoinfraES).
Pa r a J o s é M a r i a
Novaes, a assinatura deste protocolo demonstra a
evolução do empreendimento que terá as obras
iniciadas em junho do próximo ano. “A partir desse
ato, o mercado terá a certeza que o Porto Central é
um projeto real e que investidores já embarcaram
nesse empreendimento
de cerca de R$ 3 bilhões.
Por isso, vamos atender a
todas as condicionantes
ambientais no primeiro
semestre de 2020 com
um investimento de cerca
de R$ 40 milhões.”
“O Porto Central será
um indutor do crescimento regional, de forte importância para o sul capixaba,
o Espírito Santo e o país
pois, com a estrutura do
terminal portuário e o
complexo industrial que
serão construídos, outras
oportunidades surgirão
após essa primeira etapa
com o Terminal de Energia,

capaz de movimentar petróleo e seus derivados,
abastecendo a região sudeste e até o estado de
Goiás, por exemplo, onde
esses produtos chegam
através de caminhões”,
complementou Novaes.
PROJETOS
São inúmeros os projetos anunciados para todo
o Espírito Santo, como as
obras da Ferrovia EF-118,
que vai ligar Cariacica à
Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, cortando
toda a região sul capixaba; o Porto Central em
Presidente Kennedy; o
Fundo de Infraestrutura,
que terá R$ 1,5 bilhão;
empréstimos do governo do Estado com o
Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID)
da ordem de R$ 1,4 bilhão; e ainda a carteira
de investimentos prevista
para os próximos anos e
recém-divulgada pelo IJSN
que prevê mais de R$ 60

Fotos: Bruno Fritz

bilhões em investimentos
públicos e privados.
DELEGACIA
Além da assinatura
de protocolo entre o Porto
Central e a empresa de
dragagem Van Oord para
implementação do complexo portuário foi assinado ainda um protocolo de
intenções para construção
de uma delegacia em
Presidente Kennedy.
PRESENÇAS
Par ticiparam do
Fórum, o secretário
de Desenvolvimento,
Marcos Kneip; o presidente da Associação dos
Municípios do Espírito
Santo (Amunes) e prefeito
de Viana, Gilson Daniel; o
presidente do ES em Ação,
Fábio Brasileiro; o prefeito
de Presidente Kennedy,
Dorlei Fontão; o CEO do
Porto Central, José Maria
Novaes; além de outras
autoridades políticas e
lideranças empresariais.
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EVENTO LANÇA PAULO COLA
pré-candidato a prefeito
Paulo Cola foi lançado pré-candidato a prefeito de Piúma com a presença de diversas lideranças
Por Luciana Maximo
& Fabiano Peixoto

O Espaço Vida Ativa, no
bairro Acaiaca ﬁcou pequeno para receber os amigos
da Polícia, empresários,
simpatizantes, lideranças
políticas e comunitárias do
tenente da Polícia Militar
Paulo Cola, no último dia
31, em Piúma. A data
marcou o lançamento do
seu nome a pré-candidato
a prefeito de Piúma.
Com aplausos e muitos cumprimentos, Paulo
Cola foi recebido e abraçado pela população que
compareceu em peso ao
evento.
O grande público que
lotou as dependências do
evento recebeu a visita
do Deputado Federal Da
Vitória e do Deputado
E s t a d u a l A l ex a n d r e
Quintino que muito contentes proferiram pala-

vras de apego com a
cidade. “Piúma é sempre
linda e que sempre passei o verão, nasci aqui
ao lado, em Itapemirim,
e sempre passei o verão
em Piúma. Muitas pessoas não sabem, mas
de todos os deputados
eleitos no Estado eu tive
a grata satisfação de ser
em Piúma o mais votado.
Tenho uma dívida com
Piúma e vamos trabalhar
o nosso mandato a favor
do município” afirmou
Alexandre Quintino.
O Deputado Estadual
Alexandre Quintino foi
além, sustentou uma
renovação na administração do município. “Piúma
precisa disso, precisa
sair da mesmice, troca
João entra Pedro, troca
Pedro entra João, e não
é isso que agente quer.
Queremos pessoas boas,
queremos renovação, requeremos colocar Piúma
no lugar certo. Piúma

conte com agente, vamos
trabalhar para o engrandecimento da nossa querida população”, pontuou
o deputado.
O Deputado Federal,
Da Vitória, elogiou a receptividade e comentou
sobre a vontade popular.
“Toda vez que venho aqui
em Piúma não dá nem
vontade de sair e o acolhimento da população é
muito grande. O motivo
da nossa presença em
Piúma é trazer para o pré-candidato, Paulo Cola, e
a população um pouco
mais de entusiasmo e
motivação. Sinto que o
povo passou a gostar
do trabalho dele e ele
vai mostrar toda a sua
competência. A força é
do povo e o mesmo é
soberano, o que o povo
decidir respeitaremos.
Dentro de alguns dias a
população poderá optar,
e essa escolha, Piúma
já sabe o que quer”, aﬁr-

mou Da Vitória.
Nascido em Piúma há
43 anos, destes, 35 residindo no bairro Limão,
Paulo Celso Cola é policial militar há 23 anos.
Formado em direito e
pós-graduado em Direito
Penal e Processual Penal
com extensão pedagógica com vistas ao magistério, hoje tenente é declaradamente pré-candidato
a prefeito de Piúma em
2020.
Cola é ﬁlho do conhecido Cabo Júlio e Geny
Cola Pereira, casado com
a fonoaudióloga Panttila
Tonani, pai de dois meninos, Rafael de 5 e Daniel
de 4. Com um curriculum
invejável e especialização em Operações de
ROTAM e aplicador do
Programa Educacional
Resistência às Drogas e
à Violência – PROERD,
com atuação na rede
municipal de ensino de
Piúma e Anchieta, Paulo

é o nome que hoje se
apresenta como um nome
novo no cenário político.
Desafio
O pré-candidato,
bastante emocionado,
cumprimentou a todos
afirmando é grande o
desaﬁo e compromisso
pela frente, o de mudar a história da cidade. Declarou ainda que
antes de colocar seu
nome na política pediu
bênçãos a sua mãe e
a família, recebendo a
resposta de que onde
ele estiver estarão junto.
Paulo Cola apresentou
ainda os pré-candidatos
ao cargo de vereador e
falou sobre a política de
alternância.
“Política é sim lugar
para pessoas de bem, não
pode ser lugar para o mal
intencionado, pois quando
se associa incompetência
e a mal intenção, coisa
boa não dá. A perpetuação

da eterna no poder não é
em nada benéfica para
quem vive nela, basta se
ater o quanto a qualidade
das administrações caem
quando comparamos os
primeiros e últimos mandados, a experiência deve
ser a institucional e não a
pessoal, deve-se primar
pelas políticas de estado”,
pontuou.
Presenças
Estiveram presentes
ao evento o Deputado
Federal, Da Vitória;
Deputado Estadual,
Alexandre Quintino; os
Vereadores, Jorge Miranda
(Presidente da Câmara de
Piúma) e Pretinho; a ExVereadora e Ex-Secretária
de Educação, Lenilce
Carvalho; o empresário Wanderson Lamóia
(Paletitas); coronéis da
PM, lideranças políticas
da região e lideranças
religiosas e comunitárias,
entre outras.
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“Eu sou APENAS UM
SOLDADO dentro do grupo”
O nome de Moacir Lima foi escolhido por um grupo de amigos para ser o
pré-candidato a prefeito e Piúma
Luciana Maximo

Por Luciana Maximo /
Texto Fabiano Peixoto

O pastor Moacir Lima,
presidente do PRTB Par tido Renovador
Trabalhista Brasileiro em
Piúma, empresário, proprietário do Rancho dos
Queijos e ex-secretário
de Agricultura e Pesca
recebeu em sua residência, no bairro Acaiaca,
em Piúma, na noite desta segunda-feira, 04 um
grupo seleto de amigos e
lideranças comunitárias,
momento em que lançou
a sua pré-candidatura a
prefeito de Piúma.
Moacir disse que
Piúma é semelhante a
uma casa, humilde e linda, mas precisa ser arrumada. “A gente já vinha
se reunindo com nossos
amigos há algum tempo.
Hoje estamos colocando
nosso nome e nossos
partidos a disposição. A

Amigos e lideranças
comunitárias de
Moacir o lançaram
pré-candidato a
prefeito de Piúma

cidade de Piúma é uma
cidade linda e territorialmente é pequeninha,
uma cidade fácil de ser
administrada e já tem
suas belezas naturais.
Acho que o que está
faltando é mais carinho
dos nossos gestores,
e que a gente propõe
junto com a sociedade
construirmos um projeto
para mudar a história da
cidade linda o qual escolhi para viver”, aﬁrmou.

Moacir foi chamado
de traidor na cidade
porque teria desistido de
concorrer na última eleição. “Nós acreditamos
até o último dia, fomos
até o último momento.
Eu disse, enquanto tiver
porta para abrir eu vou
abrir, eu acredito nesta
possibilidade. Tentei
vir como chapa única.
Liguei para duas pessoas no meu partido se
podia vir comigo como

Piúma: 2ª Ed do Festival do Peroá, vem pra cá!
A 2ª Edição do Festival do Peroá
está conﬁrmada para os próximos dias
14, 15 e 16, próximo à Ilha do Gambá,
em Piúma, o seu endereço certo.
Este ano Festival traz muitas novidades, a pedida é sensacional, além
dos deliciosos pratos à base do peroá,
aulas show’s com renomados chefes
da cozinha, diversas apresentações culturais entre estas: Grupo de Capoeira
Candeeiro, As Pastoras, Bloco do Mé
e muita música de qualidade com
artistas da terra.
De acordo com o presidente da
Associação Comercial de Piúma –
Ascop, Alessandro Tirado mesmo
com muitos desaﬁos e diﬁculdades o
Festival vai ocorrer. “Nosso objetivo é
trabalhar pelo bem comum e principalmente por uma melhor rentabilidade de
todo o comércio Piumense e sempre
independente de lado político. Estamos
focados em mostrar o lado bonito de
nossa cidade, mostrar a qualidade da
nossa culinária, nossos lindos pontos
turísticos e também um pouco da
nossa cultura, e o 2º Festival do Peroá
de Piúma, além disso está sendo preparado com muito carinho para receber

todas as famílias Piumenses, famílias
dos municípios vizinhos e também os
nossos queridos turistas”.
Oportunamente Alessandro agradeceu todos os apoiando, incluindo: as
indústrias, os comerciantes, o governo
do Estado, o poder executivo.

candidatos a vice, mas
eles não aceitaram e
infelizmente, não pude
vir. Eu quero dizer a
vocês, enquanto eu
n ã o t i n h a 10 0 % d e
cer teza, eu não toei
a minha decisão, os
amigos vinham me
procurar, conversar, e
eu disse, no momento
ainda não posso falar
nada porque ainda
faltam algumas peças
se encaixarem na mi-

nha vida eu não vou
decidir, porque no dia
que eu vou decidir, ou
é 100% ou não é nada.
Hoje eu tenho 100% de
certeza do projeto de
Deus para minha vida
nesta área. Eu sou só
um soldado dentro do
grupo. Nós somos um
grupo, nós somos uma
família e aonde vocês
acreditarem que nós
v a m o s c h e g a r, n ó s
vamos chegar. No que

depender de mim, nós
somos a terceira ou a
quarta via de renovação para esta cidade,
nós vamos até o final”,
afirmou Moacir Lima.
O comerciante
Everaldo Paulino disse
que Piúma precisa de
um nome novo. “Mais
que um nome novo e
aquilo que temos como
ideia. Todos os projetos
discutidos neste grupo
tem o apoio de Moacir a
concordar no que será
melhor para Piúma. Por
isso apoiamos Moacir”,
completou.
J á o e n g e n h e i ro
Marcelo Maranduba
afirmou a capacidade do pré-candidato.
“Pessoa muito boa,
capaz, e que deve estar participando deste
processo eleitoral. Eu
me identifiquei com
ele e suas propostas
sinceras, acho que Piúma
tem muito a ganhar com
ele”, ﬁnalizou.
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OBRA DA ORLA DE PIÚMA
a passos de tartaruga
Obra da construção do muro da orla em Piúma cai no descrédito da população. A ordem de
serviços foi assinada no dia 10 de agosto, só começou em outubro
Luciana Maximo

da Redação

A tão esperada obra
de construção do muro
de contenção da orla
de Piúma começou de
fato em outubro, após
dois meses assinada
a ordem de serviços.
Entretanto, parece não
sair do lugar.
A Reportagem esteve
diversas vezes no local
e presenciou poucos
trabalhadores no entorno, mas muito devagar.
Uma máquina apenas e
alguns materiais, entre
estes alguns caminhões
de pedra e algumas barras de ferro, que segundo a engenheira serão
usadas para montarem
a forma que receberá o
concreto.
Com prazo de
270 dias na placa, e
mais de 60 perdidos

A obra da
construção do
Muro de contenção
da orla da praia de
Piúma está muito
devagar e começou
no local onde a
maré não atingiu

no aguardo da licença
da Superintendência
Patrimonial da União
e chegada dos materiais, um encarregado
da empresa responsável
pela obra que não se
identiﬁcou disse que o
prazo da entrega será

respeitado e que obra
tem duração de nove
meses. Disse ainda que
a empresa só começou
após a licença da SPU
e havia um prazo de 30
dias para iniciarem, por
isso começaram em
outubro.

Contudo, a obra segue a passos lentos e
como disse o encarregado, a energia da cidade
acabou atrapalhando
mais ainda, pois não
possui a trifásica e a
máquina que precisam
utilizar está sendo ligada
em um gerador.
A reportagem questionou sobre como a
obra estará no pico do
verão, já que começou
em outubro e já estamos
em novembro e a mesma segue muito devagar. O encarregado disse
que a empresa estará
trabalhando durante o
verão normalmente.
A Comissão de
Acompanhamento e
Fiscalização da Obra da
Orla que acompanha os
trabalhos da construção
do muro solicitou o cronograma de execução
desde o dia 12 de agosto, após a assinatura
da ordem de serviço,
assinada pelo prefeito
afastado Ricardo Costa
e o governador Renato
Casagrande, mas não
obteve em mãos até
segunda-feira 11.
O presidente da
Comissão, que tam-

b é m é p r e s i d e n te
da Associação dos
Moradores do bairro
Jardim Maily, Carlos
Alberto Delaroli foi procurado pela reportagem
para esclarecer alguns
pontos relacionados
a obra que não anda,
passados dois meses da
assinatura da ordem de
serviços.
“Nós protocolamos,
oﬁciamos a prefeitura,
solicitando uma reunião imediata com a
empresa, a Prefeitura e
a comissão para que ela
apresentasse um cronograma físico e ﬁnanceiro
da obra, ela não apresentou. A prefeitura, na
época Ricardo estava no
comando, não respondeu a nenhum oficio.
Eu apertei, cobrei, insisti
antes de tomar qualquer
outra medida”, assegurou Delaroli.
D e a c o rd o c o m
Carlos Alberto, foi feita
uma reunião as carreiras como o então
chefe de gabinete, na
época, Mateus Motta e
o representante da empresa, em agosto, para
que fosse apresentado
o cronograma. “Há 15

dias fomos ao Ministério
Público (MP), ficamos
de retornar com a documentação de tudo que
nós já fizemos para o
promotor para que ele
possa analisar e tomar
as medidas cabíveis”.
Assegurou Carlos
Alberto que a intenção
é que a empresa juntamente com a prefeitura e a comissão possa
prestar as informações
devidas e o cronograma e justiﬁcar porque a
empresa iniciou a obra
aonde está começando,
na Praça Dona Carmem,
por que não começou na
área mais atingida, em
frente ao Shopping.
Segundo Carlos
Alberto, o empresário
disse que a obra está
iniciando na Praça Dona
Carmem por ordem
do prefeito afastado
Ricardo Costa. A explicação do empresário é
que a Praça é local de
eventos no verão.
Para o empresário
Aristóteles Sader Viana,
antes atender ao prefeito Ricardo Costa que
deu a ordem da obra
iniciar na Praça Dona
Carmem, “deveria escutar os comerciantes
mais afetados, pois são
eles que ficam o ano
todo sofrendo com o
descaso da prefeitura.
Em hora nenhuma foi se
perguntado como deveria ser realizada a obra,
por que se quebrar o
que está inteiro e deixar
o que está quebrado por
último”?
Em contato com o vereador Tobias Scherrer
porta voz da prefeita
com o jornal, ele disse que dona Martha
Scherrer solicitou a empresa o cronograma de
execução da obra, mas
até segunda-feira, 04
não havia sido entregue.
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Deu crônica

O MUNDO ANDA TÃO COMPLICADO... (OU LEGIÃO URBANA EM CINCO ATOS)

Ato 1 ou “Nas favelas, no Senado,
sujeira pra todo lado”: Como poderei
dizer hoje sobre as músicas da Legião
Urbana? Contemporâneas? Atemporais?
Intertextuais? Só sei que, cada vez que
olho para o lado, lembro-me de que há
um clássico dessa banda que se encaixa
perfeitamente nesses tempos de doenças, corrupção, discriminação, preconceito e vários outros assuntos que tanto
nos assustam. Porém, o que dizer da
sujeira que atravessa a nossa cidade (e o
país)? De um lado, as ruas em estado de
calamidade pública, com urubus tentando fazer o serviço do ser humano: seja
da empresa contratada para a coleta de
lixo ou mesmo de vizinhos que insistem
que a rua é um pedaço de sua casa e
jogam de tudo (tudo mesmo) nas ruas e
calçadas. Por outro lado, há sempre um
escândalo quanto à nossa velha política
que, pode mudar partido, surgir carinha
nova, ou voltar a velha-guarda, que dá
tudo no mesmo: “farinha pouca, meu
pirão primeiro.”
Ato 2 ou “Clarisse está trancada
no banheiro e faz marcas no seu corpo

com seu pequeno canivete”: Na minha
época de adolescente, minha mãe
sempre dizia “escreveu, não leu, o pau
comeu”. Hoje, são os jovens que falam
isso para os pais. Experimenta não dar
de presente de Natal o novo iPhone!
Aquela roupa de marca que talvez só
usará uma vez? Não dá não pra ver! As
artimanhas são as mais diversas para
fazerem dos pais as vítimas do momento.
Também, quem mandou empurrar acessórios para os filhos pararem de chorar?
Ah, esqueceram, papai e mamãe, de
que vocês passam a mão na cabeça de
seus filhos sem ao menos saber se o
que dizem é a verdade? Agora, sofra aí
com os meninos e meninas que vivem
se cortando ou deprimidos sem nenhum
motivo aparente ou com todos os motivos
que o jovem jamais deveria ter a não ser
se preocupar em curtir a vida, longe do
escuro do quarto e da solidão que assola
o século XXI.
Ato 3 ou “Você diz que seus pais
não lhe entende, mas você não entende
seus pais”: Como é percebido, essa é
uma geração impaciente e intolerante

LI E GOSTEI
Esse romance, que se passa em meio à
guerra da Síria, conta a história de um menino que
sofre de Síndrome de Asperger e vive uma vida
tranquila com a família em Alepo até estourar o
conﬂito. Seus irmãos são convocados para o exército, seus pais desaparecem, a cidade encontra-se
sitiada e ele e a irmã mais velha, sua melhor amiga
e guardiã, tentam cruzar o país para tentar encontrar
com os irmãos em Damasco. Quando a irmã acaba
sequestrada por soldados do Estado Islâmico, o
protagonista é obrigado a tentar se comunicar com
o mundo através de cores, tintas e pinturas para
chegar até seu destino, contando com a solidariedade das pessoas que encontra pelo caminho e
encarando os horrores da guerra de forma muito
peculiar e emocionante. Fonte: Saraiva

VI E GOSTEI
Na animação A Família
Addams, que também se encaixa
como história de origem, acompanhamos uma direção contrária à imagem
que eles sempre tiveram, com base
no sentimento de pertencimento ao
invés de isolamento. Apesar de possuir traços infantis (especialmente no
tipo de animação e no uso de cores),
o ﬁlme não deixa de lado discussões
realmente pertinentes; como, por
exemplo, a intolerância (e até hostilidade) de pessoas que construíram
a ideia de que todos sejam iguais e
se encaixem dentro de um padrão...
FONTE: Adoro Cinema

para com os mais velhos. Nunca tinha
dado errado o que nossos antecedentes
tinham nos ensinado para a vida. Só
agora resolveram questionar e abolir
o muito obrigado, desculpa, perdão, e
ainda na maior cara de pau, ignoram um
bom dia e saem pelas ruas e avenidas
sempre apressados e atrasados para
mais um compromisso que não é o trabalho, já que vivem à custa dos pais e,
no fim das contas, estes acabam sendo
assassinados de uma forma cruel e cheia
de requintes quanto às torturas utilizadas e acabam chocando a sociedade.
Porém, muitas coisas se perderam: as
reuniões familiares que estreitavam os
laços de carinho e amor, filhos cada vez
mais sendo criados pelas tecnologias,
pais que se separam e deixam os filhos
ao deus-dará, sem exemplos a seguir e
assim surgem os jovens sem respeito
nenhum aos ensinamentos deixados
pelos anciãos.
Ato 4 ou “Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês
nos empurraram”: Já é antigo dizer que
o capitalismo nos influencia a querer
sempre mais, porém sabemos que
essa é uma realidade ainda presente
em nossas vidas. Vivemos sempre
num desejo frenético de querer
além do limite, custe o que custar,
e saímos por aí tal qual a poesia de
Drummond “Eu, etiqueta”, ou seja,
fazemos uma propaganda danada
daquilo que não somos. Ainda não
acabou. Virou modinha agora passar

pra frente o ato reverso. Como assim?
Fake news! Coisa feia fazer da vida do
outro um inferno com a divulgação de
uma mentira, colocar palavras na boca
do outro, e o pior são as pessoas que
não procuram informação, querem tudo
mastigadinho, prontinho para passar pra
frente, e feito vírus que se espalha numa
rapidez descontrolada, levam de galho
em galho a mentira que prejudicará alguém pelo simples prazer de ver o outro
sofrer ou que é necessário alguém que
me interessa estar no poder.
Ato 5 ou “O mundo anda tão
complicado”: Gostaria muito de entender uma coisa: por que como a pessoa
morreu é mais importante do que quem
morreu? Fulano par tiu dessa para
uma melhor... “Ah, tá!”, mas fulano
foi torturado, enforcado, amordaçado,
estuprado, esquartejado... milhões de
visualizações! O que está acontecendo
com o mundo? Ser mentiroso é legal, mas
ser verdadeiro é cafona e ultrapassado.
Ser errado é propício para alcançar um
fã-clube, contudo ser correto é motivo de
zombarias. Ter vários relacionamentos,
às vezes ao mesmo tempo, e dizer “eu
te amo” para todos, tá tranquilo, porém,
viver ao lado de uma única pessoa é
coisa do tempo das cavernas. Estamos
presenciando o que Camões já previra
no desconcerto do mundo. Quanto mar
de descontentamentos! Não sei não,
mas ainda torço para alguém chegar e
dizer “hoje eu quero fazer tudo por você!”
Quem me dera!
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III edição do FESTIVAL DE
CERVEJA ARTESANAL em Iriri
Iriri: festival de cervejas artesanais no feriado de 15 de novembro
Arquivo

Assessoria de
Comunicação

O balneário de Iriri,
em Anchieta, irá sediar
no próximo ﬁm de semana, que será estendido com o feriado de
15 de novembro, o Iriri
Bier Festival. O evento
irá reunir bier trucks
de cervejas artesanais
e chopes, food trucks
de burguers artesanais, roda de boteco
e outras delícias da
gastronomia.
De 14 a 17 de
novembro, na praça
de eventos, na Praia
Costa Azul, haverá

Sexta-feira
quem faz o show
no Festival é a
cachoeirense
Paulinha Ferreira
comercialização de
diversas marcas de
cervejas artesanais,
food truks e estandes

com muitas opções
de pratos. De acordo
com os organizadores,
haverá ainda no local

salgados, doces gourmet, cafés e churros.
Os restaurantes do
balneário também pre-

param pratos especiais
para a temporada.
O fe s t i va l s e r á
instalado na área de
eventos do balneário, na Praia da Costa
Azul. Todos os dias,
a partir das 17h, haverá música ao vivo
e funcionamento dos
empreendimentos.
Ainda, na área do
evento, será instalado
um espaço kids, com
diversos brinquedos.
Para o presidente da
Associação Iriri Vivo,
Sirlene Ferreira, o
evento vem para somar à diversidade de
atrações que o balneário já oferece e atrair

turistas para a vila.
“Iriri já oferece diversos empreendimentos
de qualidade, o evento
foi criado para trazer
novidades e com isso
aumentar as opções
para nossos visitantes”, disse.
Abrindo o evento
show com Henrique
Cabral, em seguida
a cantora Paulinha
Ferreira de Cachoeiro
de Itapemirim. Já no
sábado às 20h, Show
Rian Lora e 22h30Show Banda Mundo
& CIA. Sábado Robson
Castro se apresenta
as 20h e às 22h30Banda Over The Haze.
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É O BICHO, coleção infantil
será lançada dia 31
A Série de Poesia “É o bicho”, de Fabiani Taylor, vem repleta de surpresas de convivência
com o diferente, o respeito da diversidade na unidade, a auto descoberta da beleza interior e
seus reflexos no mundo exterior, adianta Xica Feres
Arquivo

A escritora Fabiani
Taylor lança no
próximo dia 31 a série
de Poesia É o bicho

da Redação

A escritora, poetisa, cronista, professora de Língua
Portuguesa e colunista do
Literatuando, Fabiani Taylor
realmente não para. E para
provar esta super ocupação, ela apresenta o novo
projeto. A Coleção Poesia
é o Bicho que está no forno e deverá ser lançada
no dia 31 deste mês, no
Restaurante Arrastão, no
centro da cidade de Piúma.
De acordo com Fabiani
a coleção tem como objetivo
levar às crianças de 4 a
9 anos de idade diversas
discussões acerca de sentimentos e virtudes que
permeiam o período datado
como infância.
“Todas as histórias
criadas, através da poesia,
foram lidas para crianças
de uma turma de 5º ano,
de uma escola municipal,
onde as mesmas discutiram
o que seria a moral de cada
uma delas, o que está nas
entrelinhas e puderam, também, contar suas próprias
histórias”, disse.
Para a escritora a escolha pelo gênero poesia
fez com que a linguagem
ﬁcasse de fácil entendimento e propícia para iniciar as
crianças para tantas outras

poesias que lerão pela vida
afora. “Nos desenhos de
cada livro, prevalecerá uma
cor para que as crianças se
sintam atraídas por eles e
saibam identiﬁcar a história
a partir desse fato”.
Fabiani ressaltou que
No Brasil, cada vez mais
a leitura ﬁca distante das
pessoas, pela falta de tempo
ou por que, hoje, as histórias
são muito longas para quem
trabalha o dia inteiro. Fica
difícil até, dessa forma, ler
para os ﬁlhos. “Observando
tais situações, é que a
Coleção Poesia é o Bicho
pretende uma leitura rápida,
mas de interpretação intensa, deixando espaço para as
crianças falarem de suas experiências, bem como para
os pais, na hora da leitura
para dormir, estabelecerem
o momento de reﬂexão com
os ﬁlhos”.
Quem assina a apresentação da obra é a professora
Francisca Feres que está
apaixonada. “As histórias
também trazem liberdade
imaginativa sensorial por
intermédio dos cheiros e
sons, arrepios e temores,
numa nuance completa da
interação com o outro, seja
ele portador de necessidades especiais ou não. A cada
título dessa coleção nos encantamos com a leveza que
se faz presente e no trato de
situações das mais diversas
possíveis”, descreveu.
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COMEMORAÇÃO CARA:
mais de R$33 mil em diárias

10 vereadores de Piúma viajaram para Brasília no último dia 03 para participarem das
comemorações dos 55 anos da União dos Vereadores do Brasil.
Quem pagou foi a população, quase R$50 mil
Por Luciana Maximo

Só Piúma na região
Sul foi a Brasília com 10
vereadores participar das
comemorações dos 55 anos
da fundação da União dos
Vereadores do Brasil - UVB
a um custo de quase R$50
mil. São 33 mil de diárias,
R$5.500 de inscrição e 11
de passagem aérea.
O evento, realizado no
Hotel Brasília Imperial foi
organizado para comemorar
os 55 anos de fundação da
União dos Vereadores do
Brasil. A UVB preparou um
congresso especial, nos dias
04 a 07 de novembro em
Brasília/DF e milhares vereadores do país registraram
presenças custeados pelos

Os 10 vereadores estão indignados com a reportagem que cobrou
explicações Público alvo
cofres de públicos.
De Piúma, foram 10
dos 11, apenas Dr. Joel
Rosa não foi participar do
referido congresso.

A Reportagem entrou
em contato com algumas
Câmaras para saber se os
vereadores também foram
comemorar os 55 anos

da UVB.
Em Cachoeiro de
Itapemirim nenhum dos 19
marcou presença. Anchieta
desde 2015 quando a ex-presidente Dalva da Mata foi
cassada e se tornou público o

escândalo das diárias, os vereadores não tem mais este
benefício, apenas contam
com passagem aérea para
viagens com ﬁns exclusivo
de trabalho.
Em contato com um
vereador de Itapemirim e
ele disse que os 11 de lá
também não foram, como
também Marataízes.
Em Iconha as diárias
são mínimas e muito bem
justiﬁcadas, os vereadores
também não foram.
O vereador Tobias
Scherrer de Piúma falou por
telefone a reportagem aﬁrmando que os cursos são ótimos e que está aprendendo muito. Oportunamente
disse que os vereadores
iriam aproveitar a oportunidade e visitariam alguns
gabinetes para trazerem
emendas a cidade.

Pretinho de Piúma também disse que as palestras
são excelentes e que é a
oportunidade de aprender
mais sobre a função dos
vereadores.
Após os vereadores
retornarem de viagem, a
Reportagem tentou falar com
alguns, inclusive, o presidente da Câmara, Jorge Miranda,
o vereador Eliezer Dias, o
vereador Pretinho de Piúma,
Tobias Scherrer, visitou as
páginas dos edis nas redes
sociais para saber se conseguiram alguma emenda,
entretanto, só na página do
vereador Gustavo Meireles
havia um vídeo gravado pelo
deputado Federal Evair de
Melo com todos eles em volta
que o aplaudiram ao final
quando o deputado disse
que iria fazer um projeto para
ajudar Piúma.

O público alvo do congresso é: vereadores, Diretores,
Procuradores, Assessores e Servidores de Câmaras Municipais, Prefeitos,
Vice-Prefeitos, secretário municipais, procuradores jurídicos municipais e
assessores de prefeituras municipais, estudantes e demais interessados
nas matérias apresentadas estão lá comemorando os 55 anos da fundação
e pagando pela inscrição R$550.00 as palestras devem ser de excelência.
O espaço do jornal continua em aberto para que os 10 vereares expliquem a população a importância da viagem paga com recursos públicos.
Alfredo Chaves a ordem é economizar

Em Alfredo Chaves diárias são muito bem justiﬁcadas, para estes eventos
a Casa não disponibiliza, pois o foco é economizar, a assessoria de comunicação informou que nenhum dos 11 parlamentares foi a Brasília neste
evento de comemoração dos 55 anos da UVB.
Em tempo, a Câmara de Alfredo Chaves informou que todos os investimentos do Poder Legislativo Municipal, incluindo pagamentos de diárias,
são previamente estudados e estão sujeitos ao deferimento do presidente,
que é o ordenador de despesas. A Casa de Leis tem como premissa uma
administração responsável, com rigoroso controle de gastos, e o resultado
dessa política é a composição de um órgão que trabalha com uma equipe
enxuta (total de 15 servidores), sem concessão de gratiﬁcações a vereadores e apenas um assessor parlamentar para atendimento das demandas
legislativas dos nove vereadores.
Na atual legislatura, o gasto com diárias tem avaliação estratégica e
atinge, por ano, uma média em torno de R$ 10 mil, montante no qual estão
inclusos os valores referentes também à capacitação de servidores. Como
saldo dessa administração equilibrada, o Legislativo Municipal repassou
à Prefeitura, somente neste ano, um total de R$ 1,2 milhão, quantia que
representa mais de seis meses e meio de total economia orçamentária.
Ou seja, até o momento, a CMAC já devolveu aos cofres públicos o valor
de mais da metade do orçamento que recebe no ano. O repasse deverá
colaborar com a execução de ações públicas em áreas prioritárias, como
saúde, educação e infraestrutura.
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IZ1 TELECOM
18 anos e 18 prêmios

A IZI Telecom completa 18 anos e nesta maioridade quem ganha é você,
cliente, são 18 prêmios, dois por semana
da Redação

A IZ1 Telecom comemora sua maioridade
com festa, sede nova e
muitos prêmios. Aliás, é
festa de prêmios, são 18,
sendo dois sorteios por
semana durante o mês
de novembro. Isso mesmo, 18 anos, 18 sorteios,
18 prêmios maravilhosos! Todos os clientes da
IZ1 já estão concorrendo
aos sorteios. Se você não
é cliente, assine um dos
planos da empresa e automaticamente já estará
concorrendo.
Gratidão é a palavra, para a empresária
Eliziane Pazeto Scherrer
e Paulo Henrique Moreira

Os empresários Paulo Henrique e
Eliziane comemoram o sucesso da
empresa sorteando 18 prêmios
Scherrer Filho. “Somos
gratos à toda conﬁança
em nosso trabalho por
parte de nossos clientes,
colaboradores, parceiros
e fornecedores. Para comemorar estes 18 anos

estamos sorteando 18
prêmios para nossos
clientes. A festa é de todos nós”, disse.
Paulinho frisou que
o trabalho da empresa
é para estreitar relacio-

namentos, unir famílias,
fazer a diferença. “Há 18
anos nós trabalhamos
para fazer a diferença
na vida das pessoas.
Conectar famílias e empresas, para nós, não

é apenas levar Internet
é diminuir distâncias,
aproximar sonhos, alcançar objetivos, levar
união, amenizar saudades. Acreditamos que
é impossível progredir
sem mudança. Por isso,
evoluímos. Hoje somos a
IZ1 Telecom, e queremos
dizer uma coisa sobre
nossa maioridade: Nós
acreditamos que Internet
é para todos, e a IZ1
é pra você”, ressaltou
Paulo Henrique Moreira
Scherrer Filho.
A IZ1 é mais que um
provedor de internet. “É
muito mais do que apenas conectar o cliente
com o mundo, é poder
realizar sonhos! Saber
que contribuímos para
uma comunicação mais
próxima de parentes dis-

tantes; aprofundar os
estudos no vasto acervo
da web; facilitar transações comerciais; entreter
e conectar pessoas, torna
o nosso dia a dia cada
vez mais desafiador: o
de proporcionar sempre
a melhor experiência.
Nos empenhamos dia
a dia numa comunicação transparente, para
que, com Ética e proﬁssionalismo possamos
proporcionar conexões
verdadeiras”, agradeceu a empresária Eliziani
Pazeto.
Em Piúma, a IZ1 ganhou sede nova, muito
mais ampla oferecendo todo conforto, está
localizada na Avenida
Isaias Scherrer, no centro
da cidade, próximo aos
Correios.
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