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MILHARES DE
EMPREGOS À
BEIRA MAR

Quem estiver sem trabalhar arrume a mala aí e venha para o litoral.
Em Piúma mais de 1.500 vagas de empregos estão sendo geradas. São
três feiras que abrirão nos próximos dias, além do comércio em geral.
Em Itaipava e Itaoca também estão surgindo muitas oportunidades, bem
como os balneários de Anchieta, Marataízes e Guarapari.

NATAL: celebrações repletas de amor

De norte a sul do Brasil o clima
natalino envolve as pessoas. Seja
no encontro com a família para
cear, nos abraços pelas calçadas
das ruas, nas mensagens nas redes
sociais, nas igrejas. Esta edição é
especial sim, pois é de Natal, é de

virada de ano e de ﬁm de década,
mas é também porque trazemos
palavras de carinho, gratidão e
esperança de nossos parceiros para
você, querido leitor. Além, é claro,
de dicas e sugestões maravilhosas
para seu ﬁm de ano.

ANCHIETA: mais de R$ 1 bilhão
em 4 anos, Petri mente à população
e divulga campanha fake news

EDITORIAL
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Caros leitores

A virada desse ano não é uma virada
qualquer, vocês hão de convir comigo. Além
de todas as mudanças vividas pela humanidade desde 2010, inclusive as climáticas,
ainda que alguns não creiam nelas, para
o Brasil os últimos anos foram marcados
por tragédias ambientais, revertérios
políticos (para não dizer outra coisa) e a
tragédia humana diária habitual, vivida nas
peles (negra e indígena) das minorias aqui
assassinadas desde Cabral. Mas, também
há que se considerar o levante de grupos
da sociedade organizada que, seja lá por
qual motivo seja, e não é uma questão
de concordar ou não, acordaram de um
sono rápido e profundo. Ah! e a América
do Sul, também vem sofrendo inúmeros
golpes, e também se organizando por vias
populares. Não vamos aqui destilar comentários sobre fatos que de fato atingem o
coração desta equipe, tais como o ataque
frontal à cultura brasileira e outros, mas
não podemos deixar de observar algo que
nos atinge enquanto estrutura jornalística.
Sim amigos, os jornais impressos estão

acabando, e os portais on-line se ﬁrmando
enquanto fontes de notícias da maioria
da população leitora. Essas mudanças
nunca foram um problema para a equipe
do Espírito Santo Notícias, pelo contrário,
cada novidade foi incorporada com muita
coragem e competência. Não é à toa que
nosso jornal é hoje um dos mais acessados
do sul do ES e principalmente com alta
credibilidade, pelo fato básico de que as
reportagens são feitas in loco, em tempo
real e com as próprias mãos! E tudo isso
reﬂete no carinho do leitor e no respeito que
a sociedade em geral retorna ao jornal, e
pessoalmente à sua equipe. Esta edição é
especial sim, pois é de Natal, é de virada
de ano e de ﬁm de década, mas é também
porque trazemos palavras de carinho,
gratidão e esperança de nossos parceiros
para você, querido leitor. Além, é claro, de
dicas e sugestões maravilhosas para seu
ﬁm de ano. Desejamos a todos muita paz
de espírito, saúde e coragem e que continuemos juntos na próxima década, seja via
impresso, internet ou pelas ondas do rádio!

Se você tiver algum ﬂagrante envie-nos
espiritosantonoticias@gmail.com
Mamãe Noel
A pedagoga Maira Marcarini, e Piúma
realizou o sonho de se vestir de Papai Noel
e fazer a alegria das crianças no bairro Céu
Azul. Foi emocionante, ela surpreendeu a
todos, foi convidada para ajudar a servir
cachorro quente, acabou roubando a cena
e entregando presentes. Foi lindo!
Em Iconha
E Iconha o Papai Noel chegou
mais cedo, no dia 05 de
dezembro ele chegou a Praça
da Cidade distribuindo pipoca
e muita alegria. Natal é sempre
uma energia que contagia.
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SOBE E DESCE
A alta temporada traz consigo
muitas expectativas, os ambulantes
apostam na oportunidade de faturar,
o seguimento imobiliário cresce, o
comércio em geral investe, abrem
novos estabelecimentos e todos
ganham com o verão.

A prefeitura de Anchieta
que cor tou recursos do
Mepes, da Escola Família e
Turismo, cortou tíquete dos
servidores e retirou recursos
da saúde e receber cerca de
UM BILHÃO em três anos.
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O NATAL É INCRÍVEL, UMA DATA
PARA PERDOAR E ABRAÇAR
Por: Bruno Suter / Pastor
da Igreja Vinho Novo

O natal é uma data incrível, provoca um sentimento
muito bom, de reunião de
família, de presentear e
ver amigos e parentes que
muitas vezes só vemos
nessa data.
Apesar de ser come-

morado dia 25 de dezembro, a data do nascimento
de Jesus, é praticamente
impossível ter acontecido
nesse período, pois é muito
frio em Israel nesse época,
chegando até a nevar algumas vezes, sendo assim,
não é uma data propícia a
fazer um recenciamento e
também seria muito difícil
pastores estarem no campo
com ovelhas, Jesus nascer

numa manjedoura, e outras
coisas mais descritas na
bíblia.
Numa outra oportunidade explicarei melhor o motivo da escolha dessa data.
Porém, preciso dizer que é
uma data sensacional, onde
o sentimento de união e
solidariedade afloram de
uma forma diferenciada, é
uma data que precisamos
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aproveitar mais e ampliar
nossos sentimentos, inclusive para pessoas que não
conhecemos ainda ou que
conhecemos pouco, abrir
possibilidades para novos
relacionamentos, uma nova
amizade pode certamente
mudar nossas vidas de uma
forma impressionante.
Precisamos realmente
aprender a tirar mais de nós
em amor ao próximo e muitas vezes, podemos fazer
isso mesmo sem dinheiro,
pois tem coisas que o dinheiro não compra e essas
sempre são as melhores,
experimente nesse natal,
distribuir abraços, atenção,
tempo de qualidade, sente
com seus amigos e parentes antigos e relembre os
momentos bons já vividos
e que não morreram nos
corações. Afinal foi o pró-

prio Jesus quem disse “é
melhor dar do que receber”,
foi o próprio Jesus quem
nos ensinou que colhemos
o que plantamos e quando
nos dispomos a nos dar as
pessoas, estamos semeando coisas boas em suas
vidas e colheremos mais
amizades e alegria que
nos fará sem dúvidas uma
pessoa melhor, precisamos
resgatar valores que não
são materiais, as melhores
coisas da vida o cartão de
crédito não compra.
O Natal é uma data boa
para perdoar e refazer alianças perdidas lá trás, que o
motivo não valia mais que a
separação dessa amizade,
aliás, sendo dia 25 ou não,
Jesus nasceu e foi o maior
presente de Deus pra nós,
realmente precisamos comemorar.
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KENNEDY: CANTATA ALEGRA O
NATAL DE 4 COMUNIDADES
Cantata de natal de Presidente Kennedy este ano vai a quatro comunidades do interior

Por Ivny Matos /
Free Lance

Uma árvore de 14
metros de altura e

quatro comunidades
decoradas para o na-

tal, estas são algumas das novidades da
Cantata de Natal deste
ano em Presidente
Kennedy. De acordo com o diretor de
cultura do município,
Márcio Ceccon, a cantata de Kennedy já
é um marco para o
turismo local “o prefeito Dorlei fez questão
que fizéssemos a decoração de natal e a
cantata, e a gente espera que a população
venha prestigiar, pois
tudo está sendo feito
com muito carinho.” As
cantatas de PK estão
completando 10 anos
de existência e com
um grande diferencial,
há quatro anos o município realiza a Cantata
Itinerante, que funciona da seguinte forma:
quatro comunidades
são sorteadas para
receber a decoração
e uma dessas recebe
também uma cantata,

Ano passado 150 crianças participaram do coral

que será realizada no
dia 17, terça-feira. No
dia 19, quinta-feira,
acontece a Cantata
na sede do município, na Praça Manoel
Fricks Jordão. Ainda
de acordo com Márcio
Ceccon, a decoração
atrasou um pouco por
questões burocráticas
de licitação, mas a população pode esperar
um lindo presépio,
Casa do Papai Noel

e as atrações musicais que contam com
coral das crianças da
rede pública municipal e orquestra. “Todo
ano a gente traz um
tema diferente, o tema
deste ano é voltado
para uma cantata mais
tradicional.” As quatro
comunidades que serão decoradas este
ano serão: São Paulo,
São Salvador, Jaqueira
e Santo Eduardo.
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A LUXUOSA CHEGADA DO
PAPAI NOEL EM ITAPEMIRIM
A chegada de Papai Noel em Itapemirim levou uma multidão a Praça Domingo José Martins
divulgação

Por Ivny Matos /
Free Lance

Um evento natalino como nunca se
havia presenciado na
história de Itapemirim.
Um luxo, um espetáculo! O capricho
que foi da decoração
da Praça Domingos
José Martins com árvore de natal gigante
e milhões de luzes,
passando pela estrutura montada para
receber o público,
com arquibancada e
cadeiras à vontade,

até o conteúdo artístico. Assim foi a che-

gada do Papai Noel
e Cantata de Natal

de Itapemirim, que
aconteceu no dia 14

de dezembro, último
sábado, que recebeu
milhares de pessoas.
Mas os detalhes não
para por aí. A projeção de vídeo mapping na Igreja Matriz
de Nossa Senhora
do Amparo, com temáticas natalinas, não
perdeu para nenhuma
festa de grande porte
realizadas pelo Brasil
a fora.
A cantata foi composta pelo coral de
129 crianças da rede
municipal de ensino,
atores e orquestra,
que contaram a his-

tória de uma família
na noite de natal. Ao
final da história, uma
pessoa especial
sobe ao palco para
acender a árvore
de Natal cenográfica, o prefeito de
Itapemirim, Dr. Tiago
Pe ç a n h a , e a s s i m
todas as luzes da
praça também ascenderam ao mesmo
tempo. Sem dúvidas
um alto investimento
financeiro da prefeitura, e com certeza uma experiência
inesquecível para
todos os presentes.
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NOTA FISCAL VALE UMA
PICK-UP FIAT 0 KM

O sorteio de uma pick-up Fiat Strada 0 km será no dia 26 de dezembro, às 18h00, na Praça Manoel Fricks Jordão
Assessoria de Imprensa

Mais uma vez o
natal em Presidente
Kennedy vai presentear os cidadãos que
comprarem no comercio local e pedirem
a nota fiscal. E quer
saber, vale um carro
zero quilômetro, uma
pick-up Fiat Strada
que será sorteada no
dia 26 de dezembro,
às 18h00, na Praça
Manoel Fricks Jordão.
Quem vai entregar

o prêmio é a Prefeitura
de Presidente
Kennedy que aposta
e uma arrecadação
maior com o comércio
emitindo nota fiscal. O
carro será sorteado
na Campanha Nota
Legal e Nota Rural
Especial de Natal.
Para participar da
promoção Nota Legal,
o consumidor deverá
exigir a nota fiscal em
toda a sua compra no
comércio local. A cada
R$ 50,00 (cinquenta
reais) em compras
nos estabelecimen-

divulgação

Comprar no comércio de Kennedy é apostar
na sorte grande

tos participantes da
campanha, o cidadão
terá direito a 01 (um)
cupom.
Já na campanha
Nota Rural, para ter
direito a um cupom,
basta o produtor
rural apresentar R$
500,00(quinhentos
reais) em notas fiscais emitidas em
Presidente Kennedy.
Os pontos de troca
estão na Divisão de
Arrecadação Tributária
que fica à rua Atília
Vivácqua Vieira, número 49, centro, para os

cupons do Nota Legal
(compras feitas no comércio) e no Núcleo
de Atendimento ao
Contribuinte (NAC) na
Secretaria Municipal
de Agricultura, Avenida
O rest es Ba hiense,
para as notas emitidas
por produtores rurais
na campanha Nota
Rural.
Atenção: Será necessário o participante preencher todos os
campos solicitados no
cupom e ainda guardar as notas fiscais
utilizadas na troca.
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MAIS DE 100 CRIANÇAS EM PIÚMA
PARTICIPAM DA CANTATA DE NATAL
Uma linda apresentação que deixou os pais orgulhosos foi a cantata de natal dos alunos de Piúma

Por Luciana Maximo

Linda, linda, linda,
demais a III Cantata de
Natal da Secretaria de
Educação de Piúma
realizada no último
dia 06, este ano com
o tema “O amor de
Deus”. 185 crianças
das escolas de educação infantil e creches estavam prontas
para o show no palco da I Igreja Batista.
Infelizmente, as fortes
chuvas acabaram por

impedir o acesso do
ônibus a comunidade
de São João de Ibitiba,
deixando os alunos
do interior em casa,
assistindo pela internet a transmissão do
facebook da editora
do jornal.
Mesmo com a ausência dos alunos, os
mais de 100 estudantes
e professores deram
um show e a Cantata
foi maravilhosa, deixando as famílias muito
felizes. “Depois de vários meses de trabalho,
ensaio, o resultado foi

Luciana Maximo

O Palco da Igreja Batista ficou pequeno para as mais
de 100 crianças que encantaram a plateia

o que você viu, um
espetáculo. A única
coisa que atrapalhou
um pouquinho foi a
chuva, mas foi como
eu falei, Deus sabe de
todas as crianças. Nós
tínhamos o dobro de
crianças para cantar,
infelizmente a metade
não veio, mesmo assim
foi brilhante, eu parabenizo todos que participaram: os pedagogos,
os assistentes de sala,
os professores, os diretores, os serventes,
nutricionista, motoristas, a prefeita que nos

confia este trabalho, a
família que participa e
os alunos que se dedicam. Eu parabenizo
a todos os envolvidos”,
parabenizou a então
secretária de Educação
no dia 06, Dione Jenier.
A Cantata foi encenada, entre cada canção um trecho bíblico
que narrava o nascimento de Jesus e o
amor dele para conosco. Com a igreja lotada,
os alunos arrancaram
aplausos de todos os
presentes. Resumindo,
um espetáculo”
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Assessoria da PM

“NATAL FELIZ” EM ALFREDO CHAVES
Mais de mil brinquedos foram distribuídos pela 10ª CIA da PM em Alfredo Chaves deixando as crianças super felizes
Da redação

O 2º Natal Feliz preparado pela 10ª CIA
Independente da Polícia
Militar – PM ocorreu domingo 15, com apoio da
Loja Maçônica Honra

e Virtude de Alfredo
Chaves e da Prefeitura
Municipal e vários outros
apoiadores.
Mais de 1000 brinquedos arrecadados pela
campanha “Natal Feliz”
foram entregues para
as crianças da cidade
no Parque de Exposição

Reginaldo Roque Giori,
que teve entrada franca.
A programação teve
playground, recreações,
“trenzinho da alegria”,
oferta gratuita de guloseimas, apresentação da Banda Júnior
da PM, participação do
Corpo de Bombeiros, da

Guarda Civil Municipal de
Anchieta e da Equipe K9
da 10ª Cia Independente.
O ápice do evento
foi a chegada do Papai
Noel que fez o desfile em
carro aberto até o Parque
de Exposição para delírio
das crianças que aguardavam a presença do

“Bom Velhinho”.
“A arrecadação de
brinquedos foi um sucesso. A população abraçou
a ideia. Os apoiadores
acreditaram no evento.
A gente vê muita coisa
e vê que a sociedade,
além de segurança,
precisa de auxílio. As

crianças são o nosso
ponto principal e nosso
objetivo é mostrar o lado
social da Polícia Militar”,
afirma o comandante do
3º Pelotão de Alfredo
Chaves, Tenente Marcelo
Pereira de Sousa, um
dos idealizadores do
evento.
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PANETONES ARTESANAIS COM
INGREDIENTES SENTIMENTAIS
“As vendas estão me surpreendendo, estou com muitas encomendas,
o mês inteiro de dezembro, estou muito feliz”,
Arquivo

Por Ivny Matos –
Free lance

Para uma confeiteira, fazer um panetone
não parece uma tarefa
muito difícil, mas fazer
um panetone artesanal,
sustentável e recheado
de afeto é uma especialidade de Juliana Vieira
Brandão Mendes.
A jovem empreendedora de 31 anos,
moradora da comunidade de Belo Horizonte,
município de Anchieta,
está apostando todas
as suas fichas na fabricação de panetones
e outros doces, como
fonte de renda.
Desde pequena, sempre ligada ao
mundo da confeitaria,
Juliana aprendia, prin-

cipalmente, ao ver a tia
“Lu” – sua maior inspiração – confeccionar bolos de casamento para
a família. “Sempre gostei de fazer a felicidade
dos meus familiares e
amigos, com bolinhos
e doces”, confessa
Juliana, que há pouco
mais de um mês criou
a Confeitaria “Gostoso
Sabor”.
Um dos maiores diferencias no seu fazer
doces não é o “quê”,
mas o “como”. Juliana
conta que pensa em
cada detalhe, a começar pela receita que é
de sua madrinha, e da
apresentação do produto, para que tudo seja
o mais sustentável e
afetivo possível:” as toalhinhas são totalmente
artesanais, feitas aqui

na comunidade pela
Edinha Santíssimo. A
marmitinha que remete
ao trabalho na roça e
que pode ser reaproveitada depois”.
A manufatura também permite que
Juliana tente ser a mais
sustentável possível.
“O mundo da confeitaria gera muito material
descartável. Pra fazer
um simples bolo, você
enche uma sacola inteira de lixo. Aqui, tento
amenizar o impacto
ambiental do jeito que
posso”, conta. “Ao invés
de usar uma colher de
plástico, por exemplo,
usamos de madeira;
ao invés de embalar
o panetone em papel
celofane e cetim, uso
uma toalha de mesa
que pode ser aprovei-

Juliana produz
panetones especiais
para o natal

tada pelo nosso cliente;
e ao invés de usar um

adesivo de plástico,
uso um de papel”, complementa.
A produção de
panetones não para,
Juliana contou que tem
muitas encomendas,
principalmente por conta da aproximação do
natal.
Foi na escola técnica Família Agrícola de
Olivânia, em Anchieta,
que Juliana, desde
cedo, aprendeu sobre
os valores da família,
mas também sobre
sustentabilidade, com
o foco no que é or-

gânico, natural. Como
empreendedora, ela
pode colocar esses
conhecimentos e princípios em prática, unindo o sentimentalismo
caseiro ao consumo
consciente. Faça já o
seu pedido pelas redes
sociais da Confeitaria
Gostoso Sabor!
Facebook:
@pedigostososabor
Instagram:
@pedigostososabor
WhatsApp:
(28) 99902-9543
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VERÃO: oportunidade de ganhar

Verão gera empregos extras e gira a economia no lito
Arquivo

Por Luciana Maximo &
Ivny Matos

Empresários do litoral nutrem ótimas expectativas para o verão
2020. De Presidente
Kennedy a Guarapari,
são milhares de oportunidades, em feiras,
quiosques, restaurantes, lojas, supermercados e o comércio
informal que cresce
muito.
D e a c o rd o c o m
pesquisas realizadas
em todo o Brasil, a
expectativa dos comerciantes é de que este
Natal será melhor que
os anos anteriores, e
aqui no litoral sul do
ES não é diferente. O
comércio contrata, o
setor imobiliário, os
serviços aumentam, e
todos ganham.

Em Piúma, o verão é
sempre generoso, além
de ponto de encontro
de milhares de famílias
mineiras e de vários
estados e, o interior do
Espírito Santo que baixa
de “mala e cuia” na
Cidade das Conchas. É
claro que os jovens vem
em busca de azaração.
Por aqui a praia é de todos e para todos. E com
tanta gente, aumentando a sua população de
23 para 150 mil, muitas
oportunidades de trabalho e renda surgem
em padarias, restauran-

A população de Piúma sai de 23 mil para 150 mil pessoas, surgem muitas contrações para atender a todos

PIÚMA MAIS DE 1500 EMPREGOS
Fabricio
acredita
que pelo
menos 1.500
empregos são
gerados em
Piúma

tes, pizzarias, quiosques,
lanchonetes, lojas, bares,
distribuidores de bebidas,
supermercados, salões de

beleza...
A expectativa é que
este ﬁm de ano e os três
primeiros meses de 2020

pelo menos1.500 pessoas
sejam contratadas para trabalhar no verão. Três feiras
juntas empregam mais de
450 pessoas, fora o Center
Parque de Diversões Mikey,
os Treinzinhos e os mais de
300 ambulantes.
De acordo com Fabrício
Taylor, do setor administrativo da Prefeitura de
Piúma, além das feiras,
aproximadamente 10 sorveterias abriram na orla
da praia e outros comércios. Embora o comércio
local reclame um pouco
das feiras, elas trazem
divisas, comerciantes e

trabalhadores que se hospedam nas pousadas e
hotéis, se alimentam nos
restaurantes e compram no
comércio local, isso faz girar
a economia, além o ICMS
que é gerado. “Eles movimentam a cidade, ﬁcam 80
a 90 dias, se hospedam,
se alimentam e gastam
também em farmácias,
lanchonetes, bares, quiosques... Há uma barreira do
comércio local em relação
ao comércio eventual, realmente, mas como a demanda aumenta em Piúma, sai
de uma população de 23
mil para 150 mil pessoas

no verão, a gente imagina
que tenha espaço para
todo. Estes comércios
eventuais, quer sejam
ambulantes ou feiras,
ajudam as famílias a
tirar um dinheiro extra,
além de funcionar em
um horário diferenciado.
O comércio funciona de
dia, as feiras a noite, às
vezes muitas pessoas
que trabalham nas lojas
em Piúma atuam nas feiras a noite para ganhar
um extra”. A Prefeitura
estima que 70 de toda
mão de obra contratada
para o verão é de Piúma.
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ar dinheiro, se divertir e trabalhar

o litoral sul capixaba. A expectativa é excelente

FEIRA DO SOL - 25 ANOS DE PIÚMA
A empresária Natália Lana,
sócia de Tonhão, assim mais conhecido seu pai, recebeu o Jornal
na Feira do Sol e falou das novidades para esta temporada. “Vamos
inaugurar a Feira dia 20 às 19h00
com uma missa, aber tura do
presépio, apresentação da CIA de
Dança Rômulo Donatelli e muitas
novidades São 25 anos, a Feira do
Sol faz parte da história dos verões
de Piúma”.
Numa feira gigantesca como a do
Sol e completando bodas de Prata
não pode faltar nada.
“Nós vamos comemorar os 25
anos na virada de 2020 para 2021.
Nossa feira começou e janeiro de
1996. Este ano teremos muitas
novidades. A missa na abertura e a
chegada de papai Noel distribuindo

balas e pirulitos para a criançada”,
frisou Tonhão
A Feira este ano está com 108
boxes com expositores do Brasil
inteiro, vai gerar em torno de 200
empregos e no espaço, desde área
de alimentação, a aquário gigante.

A Feira do Sol completa
25 anos, segundo Natália com
muitas novidades

FENACOURO PELA PRIMEIRA
VEZ EM PIÚMA
São mil metros quadrados, a
estrutura é invejável e ela veio
para deixar sua marca em Piúma.
A Fenacouro - feira de malhas, couros e variedades chegou também
com tudo e promete gerar 200
empregos nos 95 boxes e vai sacudir as vendas no verão. Lojistas
e atacadistas de vários estados
do Brasil com preço de fábrica
estão chegando até o dia 26. A
expectativa é muito alta, segundo
Gleise Fernandes Salin que está
acompanhando a montagem do
espaço, que fica de frente pra praia
onde o Parque se instava. “Nossa
primeira vez em Piúma. Teremos
todo seguimento da moda, modinha, acessórios, bolsa, artesanato,
alimentação, calçados femininos e
masculinos, roupa infantil, moda
praia e moda fitness. Dia 20 de
dezembro vamos inaugurar. Mas a
inauguração oficial está marcada
para dia 26 com direito a coquetel.
Muitos expositores não vão conse-

ITAIPAVA E ITAOCA AS PRAIAS
SÃO DE EXCELÊNCIA
Com praias maravilhosas, e estrutura não faltam turistas para acampar,
se hospedar e curtir o verão nas paradisíacas praias de Itaoca, Itaipava,
Gamboa e deserta do Martins Moreira,
próxima ao Monte Aghá.
Nos balneários de Itapemirim,
é mais que positiva a expectativa
dos empresários, setor imobiliário e
comerciantes. Jessé Eden é proprietário de um restaurante na Praia de
Itaoca, , a expectativa dele é tão boa
que já está preparando uma ﬁlial em
Itaipava, e seu quadro de funcionários
vai dobrar. Para atender a demanda
dos dois estabelecimentos no verão,
serão contratados14 extras, entre
cozinheiras, ajudantes de cozinha
e garçons. “Acho que se não chover
nosso verão vai bombar, pois a nossa
praia é a melhor da região, tenho até
medo de faltar água e luz!” Declara
otimista Jessé.
O empresário Ronan Dias, do ramo
e sorveteria de Itaipava, concorda com
Jessé, ele também acha que este ano
as praias de Itaoca e Itaipava estão
mais bem preparadas para receber

os visitantes “... A reforma da orla e do
píer fez nossa praia ﬁcar mais bonita...”
admira Ronan. E para atender a essa
demanda ele já contratou mais dois
motoboys, duas atendentes e quatro
montadoras de açaí. Ronan e seu pai
começaram fabricando picolés há 13
anos. Hoje, além de sorvete e picolé,
eles possuem uma açaiteria com fabricação própria, de onde chegam a fazer
3.500 entregas por mês na invernada.
Mas, esse otimismo não é uma
exclusividade apenas dos empreendedores da gastronomia, Daniele Gomes
Leal, proprietária de quatro lojas de
roupas entre Itapemirim e Marataízes,
também acredita que esse natal será
bem melhor que os anteriores, e para
melhor atender aos seus clientes e
visitantes ela contrata pelo menos 1
funcionário para cada loja, além dos
funcionários que saem dos outros setores para o atendimento. “Recebemos
curriculuns durante todo o ano e por
volta de outubro a gente já começa a
selecionar. Como nossas lojas são na
região de praia, nosso movimento de
ﬁm de ano se estende até o dia 31.”

POUSADAS ITAOCA E ITAIPAVA

Gleise destacou que a
Fenacouro deve gerar em
torno de 200 empregos
guir chegar antes”.
Gleisi afirmou que Piúma foi escolhida por ser roteiro já frequentado há anos. “Piúma tem uma energia muito especial. Encontramos
este local maravilhoso. A expectativa aqui é muito boa. Acredito que
teremos um retorno muito bom”

O otimismo segue ﬁrme entre os
empresários do ramo de hotelaria,
camping e pousadas de Itapemirim.
Os proprietários acreditam que o
verão 2020 será diferenciado e que
passando a fase de chuva, a tendência
é “bombar”.
O proprietário de uma pousada
em Itaoca, Antenor Júnior, relata que
normalmente nesta época do ano todas
as vagas já estão completas: “esse ano
ainda não esgotaram, mas acredito ser
por conta das chuvas de dezembro, já
já fecha tudo!” A pousada existe há
5 anos, recebe durante a invernada
hóspedes que vem para a região à
trabalho. E assim como as outras a
maioria dos visitantes é de MG que
quase sempre retornam. Por exemplo,
dos 30 quartos disponíveis, 20 estão

reservados para pessoas que já estão
retornando para o terceiro réveillon.
Aliás, esta é uma particularidade do
turismo das praias de Itaoca e Itaipava,
o fato das pousadas receberem os
mesmos grupos há anos. Alguns deles
chegam a reservar pousadas inteiras
de um ano para o outro. Esse é o caso
de uma pousada localizada em frente
à praia de Itaoca. A proprietária, Dona
Aldenir de Oliveira, conta que desde
que ela abriu o estabelecimento há
mais de 8 anos, ela não tem o trabalho de fazer propaganda, pois os
hospedes já estão garantidos. “São
grupos de Belo Horizonte e Rio de
Janeiro que vem todos os feriados,
réveillon, carnaval e Semana Santa.
Eles fecham a pousada toda!”, conta
Aldenir, achando graça.
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BELÍSSIMO ESPETÁCULO:
5º FESTIVAL DE GINÁSTICA
A CIA de Dança Rômulo Donatelli levou convidados que se juntaram ao
Projeto Juntos e deram um show

Por Luciana Maximo

O 5 º Fe s t i va l d e
Ginástica rítmica realizando na última sexta-feira, 13, no Centro
Integrado de Educação
Euzinha Nery, no bairro
Piuminas em Piúma
levou mais de 100 meninas e alguns meninos
a arrancar aplausos de
pé da plateia formada
por pais, parentes e
autoridades.
A professora Ana
Cláudia Siquera da Silva

ao ver a pequena Agatha
Filipino da Silva se apresentar pela primeira vez
se emocionou. “Nossa
menina cresceu, hoje
ela é uma pequena bailarina. Estou emocionadíssima”, disse Ana.
O 5 º Fe s t i va l d e
Ginástica Rítmica l emocionou, o coordenador
do Projeto Juntos, professor Jailson Marvila,
que falou com brilho
nos olhos dos talentos
revelados neste gigante
projeto idealizado há
20 anos em Piúma. “O
esporte traz tudo de
maravilho: sucesso,

envolvimento dos pais,
saúde, disciplina, atrai
todo mundo, porque,
o esporte, é vida. Este
é mais um evento, tivemos o festival de
society, ﬁzemos a troca
de faixa do judô, hoje o
festival de ginástica e
segunda o festival de
futsal”, disse.
A mesa de autoridades, o vereador Tobias
Scherrer também se encantou com as apresentações, os secretários
de Turismo Jeremias
Azevedo, Agricultura
Marcos Xavier, a pedagoga da secretaria de

Educação, Rita Layber.

Muita emoção

Completamente na
adrenalina o professor coreógrafo Rômulo
Doatelli falou rapidamente ao jornal que
estava ao vivo pelo
facebook da editora.
“Primeiro ano que eu
estou no projeto, mas
estão lindas as apresentações. Temos alunos do Projeto em Rio
Novo do Sul, Itaoca e
Itaipava, Limão e os de
Piúma, está um luxo,
cada equipe apresenta duas coreografias

para apresentar em
ginástica geral, rítmica,
circense, acrobática,
é coisa linda, show
de bola”, explicou
Donatelli.
A prefeita Martha
Scherrer gostou muito de todas as apresentações e disse que
todos estão de parabéns. “Piúma está de
parabéns com este
projeto Juntos, eu sou
apaixonada pela ginástica olímpica. O projeto
aposta nos sonhos de
meninos e meninas e
nós temos exemplos
de sucesso. Parabéns

a todos os professores,
coordenadores”.
O Projeto Juntos
existe em Piúma há mais
de 20 anos, foi idealizado pela secretaria de
Educação e o Esporte
para que os alunos da
Rede Municipal com
bom desempenho em
sala de aula possam no
contra turno aprender
uma modalidade esportiva. Funciona no Centro
Integrado e Educação
Euzinha Nery, atualmente com judô, ginastica,
futsal, futebol society,
mini vôlei, atletismo.
120 anos.
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CANTATA NAS ESCADARIAS
do Centro Cultural

A cidade de Anchieta está no clima do natal. A sede, Iriri e em Alto Pongal. O ponto alto é a Missa
de Natal no dia 24 na igreja e o encerramento da programação especial dia 06, dia de Reis
Da redação

Anchieta está no clima do Natal, ruas, casas, comércios e todo
o município. E para
festejar a data, uma
das mais especiais do
ano, irão ser promovidas programações
no Centro Cultural de
Anchieta, na Praça da
Lagoa, em Iriri e na
comunidade rural de
Alto Pongal.
Em Alto Pongal,
moradores, empreendimentos e entidades
da comunidade, integrantes do Circuito
dos Imigrantes, se

uniram para decorar
a comunidade, uma
das principais vilas de
descendentes de italianos no Estado. Além
da ornamentação, foi
preparada uma vasta programação com
apresentações culturais que iniciou dia (13)
e vai até o dia 06 de
janeiro. Uma das principais atrações é o estilo
italiano nas decorações
e nas comidas que serão comercializadas na
praça gastronômica,
montada próximo à
igreja do local.
Em Iriri, a área da lagoa recebeu ornamentação e foi montada
uma grande árvore de

Anchieta está completamente
no clima do natal

Natal. Sábado (14) foi o
acendimento oﬁcial das
luzes do projeto Natal
Luz do Mundo, promovido pela Associação
de Motociclistas de

Anchieta (Amoa).
No dia 21 às 19h00
está marcado o e encerramento da Novena
de Natal na Igreja, todos os grupos da comu-

nidade e apresentação
da Orquestra da Escola
de Música “Yahweh
Shammah”, e a chegada de Papai Noel.
No dia 22 às
06h30, Santa Missa
no Cruzeiro - Retorno
de Nossa Senhora a
Capela do Cruzeiro,
saindo da casa do senhor Afonso, às 06h.
(Após a missa, haverá café da manhã.)
e dia 23 na sede de
Anchieta a Cantata
de Natal no Centro
Cultural às 19h30 nas
escadarias do Centro
Cultural, no centro
da cidade, com apresentação da Câmara
Famuli de Vitória e

do Coral Viva Voz.
Apresentação de dança da Melhor Idade e
do Coral Viva Voz.
A cidade também
recebeu decoração em
alguns pontos, como
no centro, na sede da
prefeitura, no mirante
de Castelhanos e na
Praça São Pedro. E
no dia 24 às 19h00 a
Missa de Natal na igreja e o encerramento da
programação especial
dia 06 dia de Reis às
19h00 o encerramento
do Natal da Imigração
Italiana, o apagar das
Luzes, apresentação
do Grupo de Reis e
Minestrão da Imigração
Italiana.
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ANCHIETA: mais de UM BILHÃO em
4 anos PETRI MENTE À POPULAÇÃO
e divulga campanha fake
Anchieta continua a usar da velha política para pregar a crise, mas vai
arrecadar mais de 1 bilhão de reais na gestão Fabrício Petri. Em 2017 chegou a convocar
jornalistas para divulgar uma campanha fake news
Arquivo

Por Luciana Maximo

O município de Anchieta
continua a viver em tempos
antigos, época em que impera a “velha política”, onde
os gestores tentam impor
as suas falsas verdades ao
povo, distorcendo a realidade para mascarar as suas
pretensões e a ausência de
uma gestão digna. Mentindo
na cara dura para enganar
a população. Este merece
receber o prêmio Cara de
Pau 2019.
Ao contrário do que foi
amplamente divulgado pelo
governo municipal, desde
o início dessa gestão, que
vinha pregando veementemente que o município
estava em forte crise ﬁnanceira, o tempo mais uma
vez trouxe a verdade à tona
e mostrou que tudo não
passava de uma farsa, uma
manobra da “velha política”
para lançar a culpa dos seus
próprios erros na gestão
passada e aparentar um
cenário de dificuldades,
como se o povo ainda fosse
desinformado e os números
não fossem possíveis serem
vistos e analisados.
A v e rd a d e é q u e
Anchieta continua a ser um
dos municípios mais ricos
do estado do Espírito Santo
e vai arrecadar nesse mandato (2017/2020) mais de
1 BILHÃO DE REAIS.
Em 2017 o prefeito
Fabrício Petri apresentou
uma grande campanha institucional em que informava
que Anchieta vivia dias difíceis na economia, ocasião
em que divulgou qual seria
a perspectiva de arrecadação até 2021. Porém, os
valores apresentados na
teoria do governo são bem
diferentes da realidade, a
começar por 2017, quando
foi exposto que a receita
seria de R$ 207 milhões
de reais, bem diferente dos
quase R$ 275 milhões (R$
274.840.507,27 para ser

Petri apresentou uma
grande campanha
institucional em
que informava que
Anchieta vivia dias
difíceis na economia

mais exata), aprovado pela
Câmara de Vereadores.
Já em 2018 divulgaram que Anchieta teria uma
arrecadação de R$ 157
milhões de reais, quando,
na verdade, o orçamento
aprovado pela Câmara foi
de R$ 209.719.080,00.
Necessário ressaltar, que foi
no ano de 2018 que o município concedeu anistia de
juros e multa para as dívidas
de ISS, quando a empresa
Mineradora Samarco S/A
quitou uma dívida junto à
municipalidade que arrecadou para os cofres públicos
mais R$15 milhões de reais.
A mesma propaganda
mentirosa e paga pelos cofres públicos veiculadas em
diversos jornais, que tinha
como único objetivo tentar
enganar o povo divulgou que
em 2019 o município iria
arrecadar R$ 127 milhões
de reais, sendo o orçamento
aprovado pelo Legislativo de
R$ 220.953.466,29, uma
diferença gritante de quase
100 milhões de reais a mais
no orçamento, que ainda
viria a aumentar no último
trimestre desse exercício,
com o pagamento de outra
dívida pela Samarco, dessa
vez um débito de IPTU no
valor de R$ 85.471.818,64,
que foi dividido em duas
parcelas, tendo sido a primeira depositada no mês de
outubro/2019.
O mesmo não será di-

ferente com orçamento de
2020, que será aprovado
pela câmara ainda esse
ano, pois o valor divulgado
pelo governo foi de R$ 185
milhões de reais, mas o orçamento enviado para votação
na Câmara é superior R$
268 milhões de reais.
Ou seja, o município
divulgou que dentro desse
mandato (2017/2020) iria
arrecadar cercar de R$ 676
milhões de reais, quando, na
verdade, vai arrecadar mais
de R$1 bilhão de reais; são
R$ 324 milhões de reais a
mais no orçamento do que
aquilo que foi amplamente

anunciado, demonstrando
com clareza a evidente mentira contada pelo governo,
que andou pelas comunidades fazendo reunião anunciando os tempos difíceis
que vivia a cidade.
Para o vereador
Geovane Meneguelle, relator
da Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara de
Anchieta, “o governo vendeu
a imagem de uma cidade
quebrada e falida e faltou
com a verdade diante dos
orçamentos aprovados e
consolidados. Vamos arrecadar mais de R$1 bilhão
de reais, mesmo com as
atividades da Samarco paralisadas” disse Meneguelle.
A Repor tagem entrou em contato com a
Comunicação da Prefeitura
e solicitou os números e
questionou: quais foram os
cortes feitos para que o prefeito conseguisse organizar
as contas? “Alguns serviços
como o vale alimentação e
o transporte gratuito para
universitários e estudantes
de cursos técnicos tiveram
que ser readequados para
caberem no orçamento da
prefeitura. Secretarias foram
extintas e outras se tornaram gerência”, informou a
Prefeitura.
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A festa foi para levar
a família a interagir
com a escola e os
filhos. Foi o máximo!
Da redação

A festa da família:
Plunct, Plact Zum da Escola
Municipal Lacerda de Aguiar
em Piúma foi um sucesso,
realizada sexta-feira 13,
levou famílias inteiras a interagir com a escola. Quem
mais amou, claro, foram
elas, as crianças que viajam
no mundo encantado confundindo com a realidade
com a fantasia, coisas do
universo da literatura. Foi
top das galáxias!
A d i r e to r a Va l é r i a
Marconi Gobetti ressaltou
que a festa nasceu ano
passado, pois havia a necessidade de tornar a EMEF
Lacerda de Aguiar um espaço onde a infância pudesse
aflorar com o amor mais
puro e genuíno. “Por isso,
escolhemos na sua primeira

15

PLUNCT, PLACT ZUM
toma conta do Lacerda

edição canções infantis do
grupo Balão Mágico, Trem
da Alegria, Xuxa dentre outros grupos que pudessem
servir de passaporte para os
sonhos. Quem das décadas
de 80 e 90 nunca sonhou
em viajar em uma balão
mágico? Embarcamos na
viagem, tocamos os corações das crianças que
aprenderam a gostar das
canções, construímos com
a ajuda de Lucas Carvalho,
nosso professor Pardal, um
balão gigante e Plunct, Plact
Zum funcionários, alunos e
responsáveis embarcaram
em um momento mágico e
emocionante. Resgatamos
valores e conseguimos integrar a família aos nossos
objetivos. A ideia funcionou
e então a equipe concluiu
que deveríamos continuar
com o nome escolhido e o
padrão da festa”, contou.
Valéria contou que as
crianças usam camisas

coloridas com jeans e cada
série possui a sua cor, resultando em uma arquibancada colorida e encantadora.
“Esse ano escolhemos o
tema: Lacerda Encantado
para a 2ª Edição, onde ﬁzemos uma viagem ao livros
e seus contos encantados.
Vivenciamos em dois dias,
12/12 turno matutino,
13/12 vespertino foi emocionante e mais uma vez
alcançamos o nosso objetivo, não tenho palavras para

descrever tamanha emoção
de vivenciar a integração da
família e da escola”.
A festa não é comercial
foram usadas camisas coloridas, que, além de deixar
a o evento vibrante ficou
mais acessível a participação. É realizada em dias
diferentes, pois a escola
atende aproximadamente
900 alunos e a festa tem
padrão musical, são muitas
apresentações, foi necessário realizar separado, mas

manteve a escola uniﬁcada, todos os funcionários
participam de ambos os
dias. Uma iniciativa onde
todos se dedicam, uma
equipe grande e talentosa.
“Eu e você podemos muito,
somos aqueles, que podem
trazer ao mundo. Abrimos
2019 com funcionários e
alunos cantando We are
the world. O amor estava
deﬁnitivamente no ar...
Oportunamente a diretora, pedagoga e coor-

denadores agradeceram:
Rádio Piúma, na pessoa
de Lucas Fantinato e José
Luís Souza Silva, conhecido
Porquinho que gravaram
a música, Lucas Carvalho
ajudou a construir o castelo.
A equipe Lacerda, pais e
alunos que contribuíram
para uma emocionalmente viagem ao mundo do
Lacerda Encantado... Com
uma equipe unida, incrível
e talentosa, não poderia ser
diferente.
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IRIRI MUSIC FESTIVAL
vai sacudir o balneário oito dias
Nada mais nada menos que: Chimarruts, Casaca, Banda Big Beatles, Onze20, Poesia
Acústica, Maskavo, Grupo Revelação, Léo Moreira, Trio Forrozão, Macucos

fotos/ divulgação

REVELAÇÃO

ONZE20

TRIO FORROZÃO

CHIMARRUTS
Por Luciana Maximo

O Iriri Praia Clube vai
receber o maior Festival
de música dos últimos
tempos, o I Iriri Music nos
dias 27, 28, 31 e 03, 04,
10, 11 e 17, serão oito dias
de muita agitação no balneário mais charmoso do
Espírito Santo. São nove
bandas e quatro DJ, entre estes: Allan Monteiro,
Brahin, Vitinho, Paulinho,
Pacote e Dj Izzy tocando
os sucessos da hora.
Arrume um espaço na
agenda e se organize porque o evento promete, são
atrações nacionais e internacionais. E os ingressos
já estão à venda e você
não pode ﬁcar de fora, se
deixar para a última hora,
vai correr riscos.
De acordo com o empresário André Serrão
a partir do dia 27 de
dezembro Iriri recebe

um incrível festival de
música com uma rica
programação e atrações
reconhecidas nacionalmente e internacionalmente como: Chimarruts,
Casaca, Banda Big
Beatles, Onze20, Poesia
Acústica, Maskavo, Grupo
Revelação, Léo Moreira,
Trio Forrozão, Macucos
e muito mais! Todos os
shows partir das 22h00.
Serão 8 dias de muita
agitação 27 Chimarruts +
Casaca sobem ao palco
e pode saber, é show
pra quem curte música
de alta qualidade. No
dia 28 Banda Club Big
Beatles + Banda Natural,
dá pra imaginar ﬁcar de
fora desses shows, e na
virada, 31 Maskavo +
ArtSamba + Dj Paulinho.
No dia 03 de janeiro o Iriri
Praia clube recebe banda
Onze20 + Dj Izzy. Dia 04
Janeiro (sábado) - Poesia
Acústica, dia Janeiro
(Sexta) - Grupo Revelação
+ Marvin, dia 11 Léo

Moreira (Sertanejo) + Dj
Mônia Lombardi e pra ﬁnalizar com chave de ouro,
dia 17 Janeiro (Sexta) - Trio
Forrozão + Macucos.
“O festival promete
agitar a temporada de
Verão, fortalecendo ainda
mais a cultura, a economia, uma nova opção
de entretenimento para
visitantes, moradores e
aumentando ainda mais
a visibilidade do balneário, tudo isto no Iriri Praia
Clube, localizado no coração do balneário de Iriri, e
faz parte da história local
e que foi totalmente revitalizado”, ressaltou Serrão.
Os ingressos são limitados e estão à venda
no site www.superticket.
com.br , pontos de venda e comissários oﬁciais
do festival. Para maiores
informações acesse o
instagram @iririmusicfestival e ﬁque por dentro de
tudo o que vai rolar. Iriri
Music Festival - Summer
in Paradise 2020.
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CÂMARA DE PIÚMA DEVOLVE
mais de R$ 300 mil
Câmara de Piúma economiza e devolve à Prefeitura mais de R$300 mil

Da redação

Do exercício de
2018, a Câmara de
Piúma devolve aos cofres públicos a quantia
de R$ 342. 226,69, referente a dinheiro economizado pela Casa
de Leis. O exercício de
2019 vira somente em
2020.
De acordo com
o presidente Jorge
Miranda, a devolução
foi possível porque foi
feita uma economia
nos gastos. O presidente e os vereadores
sugerem ao Executivo
que utilize o dinheiro

devolvido na compra
de um caminhão compactador para coleta
de resíduos sólidos na
cidade.
O presidente enfatizou que “o município
paga muito alto pelo
recolhimento de resíduos e se for adquirido
o compactador, o custo
mensal com a coleta
não ultrapassa a casa
dos R$20 mil, uma vez
que poderá ser feita pelos próprios servidores
do município. Estamos
fazendo o nosso papel, esperamos que a
Prefeitura aplique bem
o dinheiro devolvido”,
disse.
Jorge Miranda de-

Os vereadores devolveram mais de
R$300 mil aos cofres públicos de Piúma

fende a tese de que, a
Prefeitura assumindo
a coleta dos resíduos,
o custo sai mais em
conta, a cada ano a
economia giraria em

torno de R$240.00,
somando os quatro
anos R$960.00, que
poderia adquirir novos
caminhões de coleta
e teria ainda garantia

de três anos para a
manutenção.
Lembrou o presidente Jorge Miranda
que a Câmara vem
trabalhando para con-

tribuir com o município.
Recentemente, eles foram a Brasília e conseguiram com a senadora
Rose de Freitas três
emendas importantes
que vão ajudar muito
se forem cadastradas
pela Prefeitura. Uma
de R$350 mil para a
compra de um micro-ônibus que servirá
para transporte de
pacientes a outras cidades, uma de R$185
mil para a aquisição
de uma ambulância tipo A e uma de
R$265 mil para aquisição de material de
custeio ao Hospital
Nossa Senhora da
Conceição.
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AGENDA
3º Festival de Música do Matuto

- 21 de dezembro às 20 horas
No dia 21 de dezembro acontece em Itaoca, a terceira edição do Festival de Música
do Matuto. Este ano o evento premiará as três melhores canções autorais. De acordo
com a produção do evento, se inscreveram compositores locais, artistas de diversos
municípios do ES, MG e Rio de Janeiro capital. São 20 candidatos defendendo suas
próprias obras, numa noite que promete ser inesquecível! O festival acontece no
Matuto Snack Bar, Praça de Itaoca, com início às 20 horas.

Sarau Dona Música & Seu Poema

- 11 de janeiro de 2020 às 19 horas.
Em sua primeira edição de 2020, o sarau organizado pela artista e produtora
Ivny Matos, acontece mais uma vez no Espaço Cultural Empório Mineiro em Itaipava,
no dia 11 de janeiro a partir das 19 horas. O evento conta com a participação do
músico Celsinho Urumajó tocando o melhor da MPB, do Coletivo de Fortalecimento
e Empoderamento da População Negra do Sul do ES e a condução de Ivny Matos. O
palco é livre para música e poesia. A classiﬁcação é livre e o Couvert artístico é de $5.

Art&Cultura Colônia de Férias

- 13 a 17 de Janeiro de 2020
A segunda edição da Colônia de Férias do Art&Cultura acontece de 13 a 17 de
janeiro, de 13 às 17 horas, em Itaipava no Quintal Dona Música (Rua da Torre da Vivo).
Podem participar crianças a partir de 4 anos de idade. A colônia oferece atividades
artísticas, oﬁcinas com materiais recicláveis, contação de histórias, brincadeiras
antigas entre outras. As vagas são limitadas e a inscrição vai até dia 10 de janeiro no
valor de $100 reais por criança. Contato: 27997423181.
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ARTIGO

CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES
DO USO DE DROGAS: COMO LIDAR?

Os problemas
sobre a dependência química e sobre
o uso e abuso de
drogas são assuntos que causam
grande preocupação entre as pessoas. Segundo a
OMS (Organização
Mundial da Saúde),
droga é toda substância que é capaz de alterar o
comportamento,
pensamento e
humor dos indivíduos. Posso citar
várias substâncias
classiﬁcadas como
droga: medicamentos controlados, café, açúcar,
álcool, cigarro etc.,
mas aqui, quero
direcionar a reﬂe-

xão sobre as drogas
ilícitas, ou seja, proibidas.
O uso de drogas
causa preocupação
para as pessoas
não é simplesmente pelo fato de seu
vizinho, amigo ou
familiar fazer uso,
mas, os problemas
decorrentes do uso
como afastamento
do trabalho e do relacionamento familiar, tráﬁco de entorpecentes, furtos de
objetos pessoais ou
da família, assaltos,
mortes entre outros.
Existem várias
modalidades de tratamento do uso de
drogas. São elas:
Internação, ambulatórios (CAPS, hos-

pital dia etc), grupos de mútua ajuda
como NA (Narcóticos
Anônimos), atendimento psicológico,
atendimento psiquiátrico etc. Como diz
o velho ditado, “é
melhor prevenir que
remediar”. É melhor
evitar um problema
que tratá-lo.
Os fatores que
podem influenciar
o uso de drogas, ou
seja, fatores de risco, são inúmeros:
ausência de ﬁguras
de autoridade (pai
e mãe), amigos e
familiares usuários,
morar próximo a
pontos de vendas
de drogas (“bocas”),
falta de diálogo e
orientação familiar

sobre drogas e vários outros fatores
(pode acreditar, são
mais de sessenta
fatores de risco).
A conhecida
“guerra às drogas”
e “luta contra as
drogas” são declarações utópicas e
ingênuas, pois, as
drogas nunca deixarão de existir e o
ser humano nunca
deixará de usar em
busca de alterar seu
compor tamento e
estado de humor. É
preciso que os órgãos competentes
de saúde e as ﬁguras de autoridade do
Brasil tomem medidas mais competentes, estratégicas e
fundamentadas ao
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invés de sair por aí
gritando guerra às
drogas.
O caso do Mike
Aranha dos Santos,
vulgo Marreco, é
mais uma estatística, mais um número
das consequências
que o uso de drogas
pode causar. O assunto sobre drogas
deveria ser tratado
com mais naturalida-

de pelas pessoas,
os tabus deveriam ser quebrados, as escolas
deveriam tratar
desse assunto a
ﬁm de promover
prevenção entre
os jovens e adolescentes para
que essa triste
realidade não se
torne rotina entre
as famílias.
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RÉVEILLON EM MARATAÍZES
com Beijo Apimentado

Os shows da virada em Marataízes já serão no palco da orla nova, a obra da praia central
será entregue com muita festa para receber o ano novo
Da redação

O ano novo chega
com um significado
mais que especial para
Marataízes, afinal de
contas, as obras tão
sonhadas serão entregues à população ainda
este ano. A começar
pela Praça da Barra,
com inauguração marcada para o dia 21 de
dezembro, com direito
a decoração de natal,
pela primeira vez na
história do município
“ainda que seja uma
decoração modesta,
se comparada à de ou-

tros municípios, mas a
gente espera que seja
o primeiro de muitos
anos,” ressaltou Alberto
Mello, secretário de
Turismo.
Já no dia 27, sextafeira, começa a programação de ano novo
com show da Banda
DK1 Show e Abadart.
No dia 28 pela manhã,
será a entrega oﬁcial da
obra da Praia Central de
Marataízes, com a presença do governador
Renato Casagrande.
À noite segue a programação festiva com
David Babim às 21:00
horas, na sequencia
“Banda Djavú” e “Pensa

Bem”. “Esperamos que
essa reforma na Praia
Central de Marataízes

seja um marco no turismo do município, e
que a iniciativa da ur-

banização possa reﬂetir
positivamente em todo
o litoral sul.” completa.

Conﬁra a programação
completa do réveillon
de Marataízes:

PROGRAMAÇÃO
Revellion Praia
Central
Dia 27-12
21:30 - Banda DK1
Show
23:00 - Abadart

Os shows da virada
já acontecem na orla
nova de Marataízes

Dia 28-12
21:00 - David Babim
22:30 - Banda Djavu
00:30 - Pensa Bem
Dia 29-12
21:30 - Banda

Capricho
23:00 - Michele Freire
Dia 30-12
21:30 - Banda Beijo
Apimentado
23:00 - Katrina
Dia 31-12
21:30 - Banda Agitaê
23:00 - Gilmelândia
00:30 - Flesh Martins

