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Para quem quer mar 
e está pelas bandas 
do litoral tem muitas 

opções e para quem curte 
shows, as Prefeituras es-
tão trazendo atrações para 
todos os gostos. Domingo 
quem se apresenta em 
Itaipava é Nando Reis, um 
show que promete muito. Em 
Marataízes, Banda Cheiro de 
Amor, sábado 18. Na Praia 
das Neves, em Kennedy, 
domingo, 19 às 13h00, show 
com Garota Bronzeada e às 
15h00, Musical Prateado. Já 
em Marobá, quem comanda 
às 15h00 é Cheiro Moreno 
e Banda Tomaê às 17h00. 
Diversão garantida neste 
fi m de semana! 
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» EXPEDIENTE

PROCON - Depois da matéria veiculada no site deste veículo relacionada ao 
Quiosque 28 que cobrou taxa de consumação no valor de R$60.00 a dois turistas 
mineiros, a mesma foi veiculada no portal de Espera Feliz e teve mais de 70 mil 
visualizações. O Procon rapidamente notifi cou os quiosques de Piúma. 

MARVILA - A aposentada Palmerina Maximo Sedano é mãe da editora do jornal e 
aos 80 anos ela conheceu a Praia do Marvila em Anchieta. Ficou completamente 
apaixonada e adorou o piquenique que foi realizado no último domingo. Anchieta 
tem praias lindas e super aconchegantes.

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

O investimento que vem sendo 
feito em Marataízes merece des-
taque nesta edição, a começar 
pela UPA – a maior Unidade de 
Pronto Atendimento e socorro 
no sul do ES. A reurbanização da 
orla central deu a Pérola Capixaba 
outro conceito. 

A obra de construção do Muro 
de Contenção da maré em Piúma 
parece que não sai do lugar. O 
deputado estadual Marcelo Santos 
ensaiou uma CPI para cobrar da 
empresa agilidade, mas, pelo que 
tudo indica, a mesma deve acabar 
em pizza.

SOBE E DESCE

por Ivny Matos 

Empreendimentos 
que gerem emprego, 
levantem a auto- estima 
do povo e levem o nome 
do seu lugar para outros 
municípios e estados, 
é disso que Itaipava 
precisa e é esta a his-
tória que está sendo 
escrita por Ronan Dias 
e sua família.  Natural 
de Itaipava, o jovem 
de 28 anos começou 
com seu pai há aproxi-
madamente 16 anos, 
fabricando picolés.  Em 
2016 que o negócio 
fez um boom, quando 
decidiram fabricar seu 
próprio açaí. 

Atualmente são 30 
funcionários fixos, 45 
carrinhos de picolés 
nas ruas e nas areias, 
5 mil fabricados e 3.500 
vendidos por dia, além 
da entrega de açaí que 
chega a 3 mil por mês 
na invernada. 

Ronan está muito 

animado e comemora o 
fato de poder gerar emprego 
principalmente para sua 
família “A maioria dos meus 
funcionários são da minha 
família, inclusive meus tios 
que sonhavam em sair da 
pesca, eu os ensinei como 
fazer, e hoje são eles os 
responsáveis pela fabrica-
ção dos meus produtos!”, 
comenta orgulhoso. Sem 
contar com os 10 empregos 
temporários na loja e no 
delivery e os vendedores que 
saem com os carrinhos pelas 
praias, que chegam a ganhar 
$250,00 por dia cada um.

Trabalho, humilda-
de, qualidade e o bom 
atendimento, sem dú-
vidas, são os grandes 
diferenciais da Kisabor, 
e é o que fazem com 
que pessoas de outros 
municípios venham pres-
tigiar os produtos. “Nós 
recebemos clientes de 
Marataízes, Rio Novo do 
Sul, Presidente Kennedy, 
Cachoeiro, pessoas que 
estão passando por aqui 
e fazem questão de vir 
nos visitar. Nós fi camos 
muito felizes com isso!”.

Hoje o empreendimen-
to conta com a Sorveteria 
e Açaiteria, a Loja de 
Delivery, a Fábrica e o 
Ponto dos Carrinhos. 
Mas, a Kisabor não vai 
parar por aí. Além de ex-
pandir para a venda dos 
produtos em mercados, 
lojas e demais estabe-
lecimentos o próximo é 
“construir uma grande 
fábrica. Até já comprei 
o terreno!”, confessa 
Ronan.
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VEM PRA CÁ!

D
e repente você decide sair da 
badalação em busca de um 
lugar mais tranquilo para passar 
o dia, sem ser incomodado com 

vendedores ambulantes e sem correr risco 
de contaminar com uma comida estragada 
e sem levar uma “facada” em um quiosque 
morto de fome que vai te cobrar R$100 
pratas numa mesa. Você arruma as coisas, por Luciana Maximo

Se, tem fé e quer rezar ou agradecer as 
bênçãos recebidas, da divisada do Rio por 
Kennedy, o Santuário das Neves está sem-
pre de portas abertas. Por lá, uma praia mais 
selvagem e paisagem belíssimas. Se andar 
cerca de 100 km, mais ou menos, chega ao 
Santuário Nacional São José de Anchieta, 
para agradecer ou pedir, é um santo lugar.

Mas se deseja fazer um tour entre o mar 
e a montanha pode escolher a estrada, há 
muitas cachoeiras e lugares super exóticos 
para hospedagens entre Alfredo Chaves, 
Vargem Alta, Marechal Floreano e Domingos 
Martins, onde você por exemplo passar dias 
e noites no Hotel Fazenda Parque do China.

O Espírito Santo é mesmo santo, em 
opções, lazer, paisagens, praia, cachoeiras, 
lagos, montanhas e na gastronomia, eu duvi-
do, onde você saboreia a genuína moqueca 
capixaba se não for aqui. Vem pra cá! 

pega a toalha, a canga, os brinquedos das 
crianças, coloca tudo no porta-malas e parte. 

Ponto. Essa pode ser uma excelente op-
ção para quem busca descanso e intimidade 
com a sua família. Temos praias super lindas 
para essa pegada: Baleia, Balanço, Marvila, 
Santa Helena, Parati, Guarnabara, Marobá, 
Praia da Maria Neném, Gamboa, Praia da 
Rosa, Praia das Pitas, Praia das Falésias todas 
muito perto uma da outra.

Mas se você curte uma vibe mais pauleira 
as praias de Iriri, Pau Grande, Itaoca e Itaipava, 
Praia do Morro, te levam a mergulhos delicio-
sos e sem dúvida muita azaração. 

De repente você não quer nada disso, 
quer um passeio mais bucólico, estradinha 
de chão batido, quer fazer fotos, caminhar um 
pouco e mergulhar num mar azulzinho, a dica 
é a Ilha do Gambá, na Cidade das Conchas. 
O lugar é mágico!
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VOCÊ JÁ FOI A PRAIA DO 
PAU GRANDE, “NEGO”? 

NÃO? ENTÃO VÁ!

Coisa de brasileiro 
é achar que o que vem 
de fora é melhor, que 
o churrasco do vizinho 
é mais cheiroso, que a 
grama do vizinho é mais 
verdinha. Essas e ou-
tras bobagens nós her-
damos do colonialismo, 
que, aliás, está superem 
alta novamente, graças 
ao nosso governo fede-
ral. E por causa disso, 
muitas vezes deixamos 
de conhecer e valorizar 
nosso próprio “quintal” 
para ir babar no quintal 
do outro, e pior, gastar 
uma grana que nem te-
mos pra fazer graça nas 
redes sociais.  A cada 
pedacinho do Espírito 
Santo que conheço, 
me encanto ainda mais 
pelo nosso Estado. No 

Por Ivny Matos
último domingo, a con-
vite de amigos, conheci 
a famosa Praia do pau 
Grande. Moradora da 
região há 8 anos, eu já 
sabia que ela existia, 
pois não há como ig-
norar a placa quando 
passamos na pista que 
vai sentido Itaipava, 
mas nunca havia en-
trado. Fiquei chocada, 
passada! Que praia es-
cândalo! E tão perto de 
casa. Água cristalina, 
v isua l  marav i lhoso, 
quiosques fofos, alto 
astral! Portanto, fica a 
dica: a grana tá curta? 
Esquece Bahia, meu 
amor, pega seu cooller 
e vá para a Praia do 
Pau Grande em Piúma, 
garanto que não vai 
se arrepender. E pra 
quem gosta de fazer 
graça do insta, dá até 
pra dizer que estava 
em Trancoso.

A praia do Pau Grande fi ca localizada no Bairro 
Portinho, município de Piúma. De acordo com a 
ambientalista Josephina Guimaraes, moradora do 
lugar, a praia leva esse nome devido a uma árvore 
imensa de uma madeira conhecida como pau 
branco, que caiu na areia, há muitos anos, quando 
a praia ainda era muito arborizada. A árvore era tão 
grande que os moradores pegaram um pedaço e 
fi zeram uma canoa, e a outra parte ainda permane-
ceu no lugar durante muito tempo, o que fazia com 
que as pessoas fi zessem essa referência. Quem 
contou essa história foi o senhor Antônio Miranda 
antigo morador do lugar. “Eu amo esse lugar e 
torço para tenhamos essa praia em sua forma mais 
natural possível durante muito tempo”, confessa Jô.

Jorgiane Taylor
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« CRÔNICA » RUBEM BRAGA

MARMAR 
A primeira vez que vi o mar eu não estava sozinho. Estava no meio de um bando 

enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas 
um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia três espécies de mar: o mar 
mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. Logo a 
gente fazia ideia de um lago enorme e duas lagoas. Mas o menino explicava que não. O 
mar entrava pela maré e a maré entrava pela marola. A marola vinha e voltava. A maré 
enchia e vazava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes não tinha. Isso perturbava 
ainda mais a imagem.

Três lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios no meio, às vezes 
uma porção de espumas, tudo isso muito salgado, azul, com ventos.

Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente houve um grito o mar! Era 
qualquer coisa de larga, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e mais longe 
estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado 
do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas 
grandes, cheias, que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração 
apressada, vendo o mar…

Depois o mar entrou na minha infância e tomou conta de uma adolescência toda, 
com seu cheiro bom, os seus ventos, suas chuvas, seus peixes, seu barulho, sua grande 
e espantosa beleza. Um menino de calças curtas, pernas queimadas pelo sol, cabelos 
cheios de sal, chapéu de palha. Um menino que pescava e que passava horas e horas 
dentro da canoa, longe da terra, atrás de uma bobagem qualquer – como aquela 
caravela de franjas azuis que boiava e afundava e que, afi nal, queimou a sua mão… Um 
rapaz de quatorze ou quinze anos que nas noites de lua cheia, quando ~a maré baixa 
e descobre tudo e a praia é imensa, ia na praia sentar numa canoa, entrar numa roda, 
amar perdidamente, eternamente, alguém que passava pelo areal branco e dava boa-
noite… Que andava longas horas pela praia infi nita para catar conchas e búzios crespos 
e conversava com os pescadores que consertavam as redes. Um menino que levava na 
canoa um pedaço de pão e um livro, e voltava sem estudar nada, com vontade de dizer 
uma porção de coisas que não sabia dizer – que ainda não sabe dizer.

Mar maior que a terra, mar do primeiro amor, mar dos pobres pescadores 
maratimbas, mar das cantigas do catambá, mar das festas, mar terrível daquele marte 
que nos assustou, mar das tempestades de repente, mar do alto e mar da praia, mar de 
pedra e mar do mangue… A primeira vez que sai sozinho numa canoa parecia ter montado 
num cavalo bravo e bom, senti força e perigo, senti orgulha de embicar numa onda um 
segundo antes da arrebentação. A primeira vez que estive quase morrendo afogado, 
quando a água batia na minha cana e a corrente do “arrieiro” me puxava para fora, não 
gritei nem fi z gestas de socorro; lutei sozinho, cresci dentro de mim mesmo. Mar suave e 
= oleoso, lambendo o batelão. Mar dos peixes estranhos, mar virando a canoa, mar das 
pescarias noturnas de camarão para isca. Mar diário e enorme, ocupando toda a vida, 
uma vida de bamboleio de canoa, de paciência, de força, de sacrifício sem fi nalidade, de 
perigo sem sentido, de lirismo, de energia; grande e perigoso mar fabricando um homem…

Este homem esqueceu, grande mar, muita coisa que aprendeu contigo. Este 
homem tem andado por aí, ara afl ita, ora chateado, dispersivo, fraco, sem paciência, 
mais corajoso que audacioso, incapaz de fi car parado e incapaz de fazer qualquer coisa, 
gastando-se como se gasta um cigarro. Este homem esqueceu muita coisa mas há muita 
coisa que ele aprendeu contigo e que não esqueceu, que fi cou, obscura e forte, dentro 
dele, no seu peito. Mar, este homem pode ser um mau fi lho, mas ele é teu fi lho, é um 
dos teus, e ainda pode comparecer diante de ti gritando, sem glória, mas sem remorso, 
como naquela manhã em que fi camos parados, respirando depressa, perante as grandes 
ondas que arrebentavam – um punhado de meninos vendo pela primeira vez o mar…

Julho, 1938
— Rubem Braga, no livro “200 crônicas escolhidas”. Rio de 

Janeiro: Record, 1986.

VERÃO VIGIADO
- VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DE OLHO -

Em Itapemirim e Marataízes bandidos que queiram vir praticar crimes podem ser pegos em flagrante, 
mais de 100 câmeras estão ligadas 24 horas 
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Divulgação

VERÃO VIGIADO
- VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DE OLHO -

Vai tentar cometer de-
lito em outras praias, se-
nhores bandidos, porque 
em Marataízes, Itaoca e 
Itaipava as câmeras te 
vigiam 24 horas e cada 
passo é monitorado por 
equipes especializadas 
trabalhando em sintonia 
com as Polícias Civil – 
PC, Militar, PM, Guarda 
Municipal, GM, Judiciário 
e Promotoria.

Os  mun ic íp ios  de 
Itapemirim e Marataízes 
para reduzirem a crimina-
lidade investindo pesado 
no sistema de videomoni-
toramento, além de pro-
mover maior integração 
entre os órgãos de segu-
rança pública.

De acordo com o se-
cretário de Defesa Social 
de Marataízes, Anderson 

Por Luciana Maximo
Gouveia desde a inau-
guração do videomoni-
toramento houve uma 
diminuição no índice de 
criminalidade em torno de 
52% no município.  “Não 
só por ele, mas também 
pela integração da Polícia 
da Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Judiciário e 
promotoria”.

O  m u n i c í p i o  d e 
Marataízes investiu R$ 
4.500 milhões e meio na 
segurança do município, 
além das 40 câmeras exis-
tentes, outras 30 estão 
sendo instaladas. “Desde 
dezembro de 2017 nós 
inauguramos a primeira 
etapa do videomonitora-
mento quando foram ins-
taladas 40 câmeras, agora 
estamos colocando mais 
30 câmeras de videomo-
nitoramento e 24 câmeras 
de captura de placa de 
veículos onde faremos 
o cinturão inteligente de 
segurança em todo o 

Em Itapemirim e Marataízes bandidos que queiram vir praticar crimes podem ser pegos em flagrante, 
mais de 100 câmeras estão ligadas 24 horas 

nosso município. Exemplo 
bem claro é que no dia 31 
de dezembro com nossas 
câmeras em teste ainda, 
com o empenho da GM 
de Marataízes já foram re-
cuperados quatro motoci-
cletas e dois veículos que 
foram furtados e rouba-
dos, já foram apreendidos 
foragidos da justiça com 
mandado de prisão. Aqui 
em Marataízes é meio 
complicado para este pes-
soal vir para cá, é melhor 
fi car ou na sua casa, ou ir 
para outro lugar. A GM e a 
PM estão sempre atentas 
a qualquer tipo de crime 
de delito que possa ser 
cometido em nosso muni-
cípio”, salientou Gouveia.

ITAPEMIRIM 
BANDIDOS SÃO 
PRESOS NO ATO
Em Itapemirim, tam-

bém há um sistema de 
videomonitorameto, ao 
todo a cidade conta com 
73 câmeras de segurança 
que funcionam 24 horas. 
Além das câmeras ligadas 
o tempo todo, existe tam-
bém o Botão do Pânico. 
Cerca de 40 comerciantes 
têm um controle remoto 
em mãos, se um assalto 
acontece ele aperta e 
na hora, um dispositivo 
dentro do sistema de 
segurança acende e o 
policiamento é chamado. 
“Eles identifi cam qualquer 
tipo de sinistro, ou ação na 
cidade e acionam através 

do nosso rádio operador, 
a PM, a PC e a GM e a 
ação é imediata”, infor-
mou o diretor da Defesa 
Civil de Itapemirim, Lázaro 
Coutreiro.

Foi graças ao vide-
omonitoramento que a 
GM e a PM prenderam 
na semana passada três 
rapazes fazendo tráfico 
de drogas nas pedras em 
Itaoca, eles foram fl agra-
dos cometendo o delito. 
“O que nos conforta, como 
secretár io de Defesa 
Social de Itapemirim é 
termos disponibilizado 
um time de qualidade, 
redundado em um tripé 
da envergadura da nossa 
Guarda Civil Municipal de 
Itapemirim, Polícia Militar 
e a nossa briosa equipe 
de Videomonitoramento. 
Equipe essa que não nos 
deixa a desejar em que-
sito atenção e destreza, 
permanece coerente em 

sua atuação, visionando 
e dando a nossa popu-
lação, permanente e vi-
sitantes, a sensação de 
segurança via labuta da 
Administração Municipal, 
Prefeito Thiago Lopes, na 
corresponsabilidade do 
Coronel Secretário des-
ta Secretaria de Defesa 
Social, Marcos Gazzani”.

CIRCUITO 
O circuito de segu-

rança ajuda a controlar 
o fluxo de pessoas que 
aumenta consideravel-
mente durante o verão. 
Neste ano são esperados 
mais de dois milhões de 
turistas na região. “Toda 
vez que temos um evento 
de grande porte que vem 
muita gente para a cidade, 
a gente desloca algumas 
câmeras e coloca-as em 
torno deste movimen-
to, onde alguém possa 
cometer um furto de um 

veículo, tráfi co ou uso de 
drogas. Os turistas podem 
vir se sentindo seguros 
para nossas praias por-
que em todos os locais 
têm câmeras que estarão 
vigiando a nossa cidade”, 
ressaltou o diretor da GM 
de Itapemirim.

Com relação aos ou-
tros municípios do lito-
ral sul, a prefeitura de 
Presidente Kennedy in-
formou que atua com 44 
guardas municipais e que 
existe um projeto para 
implementar o circuito 
de segurança na cidade. 
Em Anchieta, a Prefeitura 
informou que atua com 70 
guardas municipais para 
atuarem durante o verão, 
mais que tem sistema de 
câmeras. Em Piúma, não 
há guardas nem sistema 
de videomonitoramento, 
mas a Polícia Militar está 
em maior efetivo, inclusive 
com a cavalaria nas praias.  
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UPA 24 HORAS HUMANIZA 
SAÚDE EM MARATAÍZES 

M a r a t a í z e s  v i v e 
dois momentos: antes 
da Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas - 
UPA com manchetes em 
jornais negativas quase 
que diariamente e depois 
da UPA, com a megaestru-
tura construída na Cidade 
Nova, atrás da Prefeitura.   

Para quem está na 
cidade curtindo férias 
não precisa mais se 
preocupar caso um aci-
dente rotineiro ocorra 
e possa atrapalhar os 
passeios, a UPA fun-
ciona ininterruptamente 
para atendimentos de 
média complexidade de 
urgência e emergência. 
A inauguração ocorreu 
recentemente em meio 
à comemoração pelos 23 
anos de emancipação do 
município.

De acordo com o se-

Da redação
cretário de Saúde, Eraldo 
Duarte, o município es-
tende a rede de atendi-
mento própria. Embora a 
UPA tenha uma das maio-
res estruturas do Sul do 
Espírito Santo, o objetivo 
é evitar ao máximo que 
seja utilizada. “Primeiro o 
trabalho preventivo, para 
evitar que a população 
adoeça. Mas, se adoecer 
teremos a unidade. Serão 
dois clínicos 24 horas e 
dois pediatras. Aqui no 
município de Marataízes, 
crianças não vão mais fi car 
sem atendimento”.

O prefeito Robertino 
Batista lembra que des-
de o período em que 
foi interino, entre 2013 
e 2015, sempre teve a 
saúde como prioridade. 
Na época, lançou as ba-
ses com a elaboração de 
projetos, das obras que 
agora são executadas. 
“Quem fez a licitação 
desta obra foi a gestão 
passada. Quando entrei, 
havia apenas a terraplana-

A UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento médico “Dr. 
Anis Nahssen” 24 horas 
de Marataízes tem uma 
megaestrutura, para atender 
até casos de ortopedia e 
odontologia

gem e o início da UPA cou-
be a nós começar a obra. 
Não faço politicagem. O 
que é bom, damos conti-
nuidade”, disse o prefeito, 
enumerando difi culdades 
financeiras herdadas ao 
assumir a gestão, como 
prefeito, em 2017, com 
défi cit de R$ 17 milhões.

ODONTO
E para atender casos 

de otorpedia, a UPA conta 
com profi ssional gabarita-
do e também saúde bucal 
com horário estendido 
todos os dias das 9h00 
às 21h00, para atender 
trabalhador e casos emer-
genciais. Serviço de labo-
ratório e de remoção.

A família do Dr. Anis 
Nahssen, primeiro vice-
-prefeito do município, que 
dá nome ao local, compa-
receu e foi homenageada.

ESTRUTURA
Dois médicos clinico 

geral 24 horas por dia, 
dois médicos pediatras 

o dia e um a noite, um 
médico ortopedista todos 
os dias com técnico de 
imobilização, odontologia 
todos os dias de 9h00 
às 21horas.  Os serviços 
de Laboratório, eletro-
cardiograma, raio-x com 

impressão digital, pos-
to de medicação adulto 
e pediátrico, repouso 
adulto e pediátrico, setor 
de isolamento, sala de 
urgência e emergência e 
os serviços de remoção 
atenderão 24 horas.

Este novo espaço 
tem por objetivo trazer 
maiores mudanças para 
o município e contribuir 
com a saúde da popula-
ção de Marataízes, para 
uma vida plena, saudável 
e com qualidade.

Divulgação
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TURISTAS DE FÉRIAS NA PRAIA 
LOTAM ACADEMIA EM PIÚMA

A Academia Elite, no 
bairro Monte Aghá I, em 
Piúma está recebendo 
diversos novos alunos, 
neste verão, são turistas 
de férias na praia que não 
conseguem interromper 
as atividades físicas di-
árias e logo encontram 
uma forma de manter em 
dia os exercícios. Quem 
lucra com isso, sem dú-
vida, é a academia. Para 
quem chegou a Piúma 
e ficará por cinco dias, 
tem pacote especial com 
desconto. Quem quiser 
malhar apenas um dia, ou 
dois, o valor é diferente, 
tudo é combinado com 
o personal trainer, pro-
prietário da Elite Jonas 
Pena e também com sua 
equipe, que recebe to-
dos de braços abertos, 
sem interromper as aulas 
normais da academia, que 
funciona de segunda a 
sábado.

“Nós somos gratos por 
eles escolherem a nos-
sa academia, é sempre 
um prazer poder receber 
cada turista. O mais impor-
tante é não interromper as 
atividades, principalmen-
te, nesta estação mais 
quente, é o momento de 
fi car mais à mostra o cor-

Por Luciana Maximo

po. Tem os apaixonados 
por atividades físicas e 
tem os que se preocupam 
mais com a saúde e o 
bem-estar. Fico feliz em 
ver a academia lotada 
desta geração consciente. 
Muita gente bonita’, salien-
tou Jonas.

O produtor de café 

A UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento médico “Dr. 
Anis Nahssen” 24 horas 
de Marataízes tem uma 
megaestrutura, para atender 
até casos de ortopedia e 
odontologia Para manter o corpo e a mente em sintonia, os turistas não deixam de malhar 

enquanto curtem as férias em Piúma

A n t u n e s  d e  S o u z a 
Ambrósio, da cidade de 
Chalé – MG disse que 
reside na zona rural e para 
frequentar a academia 
lá, ele precisa percorrer 
oito quilômetros, mas a 
distância não o impede 
de frequentar todos os 
dias.  Em Piúma, de férias 

há cinco dias, no dia que 
chegou já foi procurar a 
academia. “A academia 
pra mim signifi ca saúde, 
mais disposição e mais 
forma”.

A secretária Thainara 
A m b r ó s i o  Ro d r i g u e s 
de Souza é esposa de 
Antunes e eles malham 
juntos, lá em Chalé e aqui, 
na Cidade das Conchas. 
“Todos os dias nós vamos 
a academia, até aos sá-
bados. Malhamos a noite. 
Já frequentamos Piúma e 
sabíamos que esta acade-
mia funcionava e era perto 
da casa onde estamos, já 
tínhamos vindo aqui, ago-
ra a gente resolveu malhar 
mesmo. Trouxemos as 
roupas e no primeiro dia já 
viemos. Mesmo de férias 
tem de manter, é saúde, é 
aliviar a mente e o stress. 
Academia sempre”, disse.

De Juiz de Fora, o en-
fermeiro, Rodrigo Meana 

frequenta Piúma há 32 
anos, hoje ele reside em 
Mogi das Cruzes São 
Paulo, onde malha todos 
os dias. “Chegamos na 
cidade ontem e hoje já 
procuramos algum lugar 
para fazer atividade física. 
Pra mim a academia é 
saúde, bem estar, e, no 
verão, principalmente”, 
comentou.

I rmão de Rodr igo, 
Felipe Meana da Silva, o 
engenheiro mesmo de Este novo espaço 

tem por objetivo trazer 
maiores mudanças para 
o município e contribuir 
com a saúde da popula-
ção de Marataízes, para 
uma vida plena, saudável 
e com qualidade.

férias não deixa de fre-
quentar a academia. “Eu 
cheguei aqui e logo vim 
pra cá malhar. É saúde, 
disposição, vida ativa”, 
frisou.

Na Elite, vários turis-
tas de Alegre, Castelo, 
São Paulo e de Minas 
Gerais. Todos no mesmo 
foco, saúde, bem-estar e 
qualidade de vida, além 
de muita disposição para 
deixar o corpo definido 
para curtir a estação.
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INDISCUTIVELENTE, MARATAÍZES É MESMO A PÉROLA CAPIXABA
LAGOAS Marataízes é um dos 

mais destacados balne-
ários da região Sul do 
Espírito Santo. Distante 
127 quilômetros da capi-
tal do Estado, Vitória, o 
município faz fronteira ao 
norte e a oeste com a ci-
dade de Itapemirim e a sul 
com Presidente Kennedy. 
Marataízes vai muito além 
do divertimento carnava-
lesco, ou dos embates 
políticos, ou mesmo das 
imensas plantações de 
abacaxi, aquele da mas-
sa amarela, doce, doce, 
doce. 

Vamos passear numa 
“dronagem”, sobrevoando 
e pousando nas bele-
zas naturais da “Pérola 
Capixaba”. Começando 
pela comunidade do 
Pontal e suas habilidosas 
mulheres descascadoras 
de camarão e tecedo-
ras de redes; atraves-
sando o imponente Rio 
Itapemirim, que deságua 

Por José Rubens 
Brumana

mansamente na foz da 
Barra do Itapemirim, onde 
podemos ir a pé até a en-
cantadora e namoradeira 
Ilha da Itaputera.

No litoral mais adian-
te, temos a Ilha do Farol, 
berçário da andorinha 
marinha, conhecida pe-
los nomes comuns de 
andorinha do ártico, gai-
vinha-do-ártico e trinta-
-réis-ártico,que vem da 
Patagônia realizar o ciclo 
da concepção. No Porto 
da Barra, o imponente 
Palácio das Águias e as 
ruínas do Trapiche dos 
Soares são a memó-
ria viva da infl uência da 
colonização do sul do 
Estado.

São 25 quilômetros de 
praias cheias de beleza 
e serenidade. A bele-
za da praia da Barra do 
Itapemirim, por exemplo, 
resiste apesar da impac-
tante obra de contenção 
de erosão.  Mais adiante, 
a praia da Cidade Nova, 
garante adrenalina aos 
amantes dos esportes 
náuticos. A praia da Cruz 
reserva uma grata surpre-

A beleza de suas praias, suas lagoas e suas riquezas fazem da terra de Domingos José Martins, genuinamente a Pérola Capixaba

sa em sua calma enseada.
As praias da Areia 

Preta e Colônia são as 
mais frequentadas do 
balneário pelas vastas 
opções gastronômicas, 
destacando o Kantinhos 

Divulgação

Bar e seu bolinho gigan-
te, e toda a beleza arqui-
tetônica do Samburá. E o 
que dizer do Bar Catedral 
do Samba, onde pode-
mos presenciar ícones da 
velha guarda da música 

brasileira, com destaque 
para Raul Sampaio? A 
Praia do Centro, agora 
repaginada, ganha novos 
ares, o seu píer, tornou-se 
lugar de poses e selfi es no 
fi m de tarde.

Marataízes é um 
município privilegiado 
pelo número de lagoas 
que possui se compara-
do a outros do Estado. 
Suas lagoas podem ser 
visitadas em apenas 
um dia, por se locali-
zarem paralelamente 
às praias, que ocupam 
uma extensão de pou-
co mais de 25 quilôme-
tros, oferecendo fácil 
mobilidade desde que 
foi construída a Rodovia 
do Sol.  Independente 
de seguir pelo asfalto, 
a estradinha de chão 
batido leva a todas elas 
e ainda com aquele 
cheiro de mato à beira 
da vegetação nativa 
fazendo um cenário pra 
lá de bucólico.

L a g o a  D a n t a s , 
Lagoa Funda, Lagoa 
Encantada, Lagoa da 
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INDISCUTIVELENTE, MARATAÍZES É MESMO A PÉROLA CAPIXABA
LAGOAS 

MORRO DA PALHA

A beleza de suas praias, suas lagoas e suas riquezas fazem da terra de Domingos José Martins, genuinamente a Pérola Capixaba

Marataízes é um 
município privilegiado 
pelo número de lagoas 
que possui se compara-
do a outros do Estado. 
Suas lagoas podem ser 
visitadas em apenas 
um dia, por se locali-
zarem paralelamente 
às praias, que ocupam 
uma extensão de pou-
co mais de 25 quilôme-
tros, oferecendo fácil 
mobilidade desde que 
foi construída a Rodovia 
do Sol.  Independente 
de seguir pelo asfalto, 
a estradinha de chão 
batido leva a todas elas 
e ainda com aquele 
cheiro de mato à beira 
da vegetação nativa 
fazendo um cenário pra 
lá de bucólico.

L a g o a  D a n t a s , 
Lagoa Funda, Lagoa 
Encantada, Lagoa da Ainda fa l tou um 

passeio pelo interior 
até o Morro da Palha, 
ponto mais al to do 
balneário onde avis-
tamos todas as praias 
do sul do Estado, até 
as do Rio de Janeiro! 
Aqueles mais curiosos 

Lagoinha, Lagoa das 
Pitas, Lagoa do Cedro, 
Lagoa do Mangue, 
Lagoa da T i r i r ica , 
Lagoa  Boa  V i s ta , 
Lagoa Caculucagem, 
e tantas outras pelo 
interior, que são me-
nores e menos co-
nhecidas, mas que 
estão começando a 
ser descobertas em 
projetos de piscicultu-
ra e irrigação.

A  L a g o a  C a -
culucagem proporcio-
na uma das mais belas 
vistas panorâmicas 
aos visitantes, devido 
a sua localização, às 
margens da Rodovia 
do Sol.

O que dizer da 
Lagoa do Siri? A mais 
visitada do municí-
pio, abriga o famoso 
Camping do Siri, con-
siderado um dos mais 
completos do Brasil. 
A lagoa fi ca a apenas 
nove quilômetros da 
sede, possui excelen-
te estrutura de bares e 
restaurantes, além de 
área diversifi cada de 
lazer. Uma estreita fai-
xa de areia a separa da 
praia, que é ideal para 
a prática de esportes 
náuticos e pesca de 
arremesso. Famosa 
pela sua cul inár ia 
como o emblemático 
Jambalayo, que pos-
sui uma história a parte 
e deliciosamente feito 
pelas mãos habilido-
sas das chef Magnólia 
e Joelma.

por plantação, o aba-
caxi domina todas as 
terras maratimbas e ain-
da pode achar em uma 
ou outra comunidade 
uma far inheira. Ainda 
faltaram muitas atrações 
esquecidas nas minhas 
retinas fatigadas. Mas, 

PITAS, ROSA, FALÉSIAS PURO ENCANTO 
A Praia das Pitas é 

um convite ao deleite 
e meditação entreme-
adas pelas falésias, 
com a beleza de suas 
camadas fantásticas 
mul t i  color idas.   A 
Praia do saudoso 
Micinho(foto), ou do 

Quartel, traz no seu bojo 
o berço de nascimento 
de um herói nacional: 
Domingos José Martins. 
Mais adiante, avistamos a 
ilha da Andorinha, onde al-
cançamos com apenas 15 
minutos de barco. Lagoas 
pouco conhecidas como a 

do Mangue e Tiririca e 
a do camping Jubarte, 
um paraíso. Fechando 
os limites de Marataízes 
temos a exuberante 
Lagoa de Boa Vista, 
vale uma visita.

que Marataízes vai 
muito além dessa festa 
popular, isso com ab-
soluta certa! É sempre 
um convite para curtir 
as belezas, cheias de 
gostos e cores.

PRAIA DA ROSA:  SOMBRA 
E ÁGUA FRESCA!

Não fi ca achando que 
é tão fácil chegar lá, que 
não é, primeiro é preciso 
ter atenção na estrada, 
senão passa batido. A 
entrada é mesmo de 
terra batida e no meio do 
mato. Mas é top, e o su-
jeito tem de ser motorista 
de verdade, só passa um 
carro de cada vez.

Depois que desce o 
morrão, o que se é um 
cenário de fi lme român-
tico. A Praia da Rosa é 
bonita e bastante sos-
segada, aliás, é escon-
dida e por poucos não a 
avistarem tão facilmente, 
acaba seno exclusiva de 
nativos ou de pessoas 
que conhecem e a apre-
sentam para outras. 

Antes da Praia dos 
Cações para quem se-
gue sentido Marobá em 
Presidente Kennedy, ao 
lado esquerdo, na subidi-
nha uma pequena placa 
direciona que é preciso 
entrar mato adentro para 
vislumbrar tamanha bele-

za. Fica exatamente entre 
a praia das Pitas e Praia 
dos Cações.

A praia possui uma 
estrutura simples, com 
alguns bancos de madei-
ra, balanços em galhos 
de árvores para crianças, 
banheiro e um pequeno 
quiosque, onde vende 
algumas bebidas e pe-
tiscos. A praia conta com 
uma boa faixa de areia, 
onde se pode praticar 
esportes como caminha-
da, frescobol, futebol, etc. 
no geral, a praia é bonita 
e tranquila e vale a pena 
visitar e fazer um belo 
piquenique com a família 
e/ou amigos.

Por lá poucos quios-
ques, mas com preços bem 
atrativos. Uma delícia de 
lugar pra quem quer fugir da 
badalação. Possui estacio-
namento (pago) na descida 
do morro, mas em períodos 
de pouco movimento dá 
tranquilamente pra se deixar 
o carro na parte de baixo, já 
de frente pro mar.
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HOTEL FAZENDA CHINA PARK: 
DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA

O  H o t e l  F a z e n d a 
China Park, considerado 
o melhor hotel da Região 
Serrana do Estado, pos-
sui rara beleza onde se 
pode respirar ar puro e 
apreciar a grandiosidade 
da natureza cercado por 
muita mata e lagos.

Um centro diferencia-
do e completo de lazer 
garante a diversão de 
crianças e adultos na 
região de Pedra Azul, 
em Domingos Martins. 
Ideal para casais, famílias 
e melhor idade, o Hotel 
Fazenda China Park fun-
ciona como um resort, 
com tudo em um só lu-
gar. O empreendimento 
é um dos parceiros do 
Concurso Fotográfico. 

Rael Sérgio/
Portal Notícia Capixaba

Está local izada em 
uma área com mais de 
um mi lhão de metros 
quadrados cercados de 
matas com várias espé-
cies de animais silves-
tres e pássaros e muito 
verde. São mais de 60 
chalés, comportando de 
casal até 10 pessoas por 
unidade, além de suí-
tes luxo com TVs LCD, 
ofurô, hidromassagem e 
sauna. Um dos maiores 
atrativos deste centro 
de en t re ten imento  é 
o único telefér ico do 
estado com 45 cadei-
ras .  O passeio l iga a 
parte baixa do parque 
ao mirante numa exten-
são de 1 .200m, ida e 
volta, durante o trajeto 
o visitante tem uma visão 
privilegiada do parque.

Além disso, o Hotel 
Fazenda  Ch ina  Pa rk 
conta com um parque 

O Hotel Fazenda é diversão garantida para família toda, haja folego
aquático com sete pis-
cinas, dois toboáguas 
gigantes, rampa com 12 
metros de altura, sauna 
a vapor, piscina infantil 
com playground, um lago 
para pesca esportiva e 
pesque-pague, caiaques, 
trenzinho, charrete, ca-
valos, mini fazenda com 
avestruz, carneiros, aves 
e outros animais domés-
ticos, tr i lha ecológica, 
salão de jogos, lancho-
netes, restaurante fogão 
a lenha e um conjunto de 
nove auditórios.

O Park ainda tem a 
maior tirolesa do Estado 
e a terceira maior do 
país, com cerca de 670 
metros de extensão e 
100 metros de altura, que 
ligará toda a região, onde 
os visi tantes poderão 
aproveitar a visão pano-
râmica do local de uma 
forma distinta.

TIROLESA
A tirolesa é uma ativi-

dade esportiva de aven-
tura que consiste em um 
cabo aéreo ancorado 
horizontalmente entre 
dois pontos, pelo qual o 
aventureiro se desloca 
através de roldanas co-
nectadas por mosque-
tões a uma cadeirinha de 
alpinismo. 

Hotel Fazenda China Park:
Endereço: BR 262, km 72, Victor Hugo - Aracê
Tel.: 55 (27) 3288-4126 / 4141 / 99983-6336
Site: www.hotelfazendachinapark.com.br
Facebook: hotelfazendachinapark
Período de funcionamento: Diário
72 km de Vitória

SERVIÇO:
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Quer curtir o verão 
sem tomar injeção? 
Sem diarreia e dor ab-
dominal, preste aten-
ção no que come e 
onde coloca as mãos. 
Se tiver na praia, evi-
te comer alimentos 
de procedência du-
vidosa. Lave as mãos 
antes das refeições.

Depois de aten-
d e r  t a n t a  g e n t e 
com gastroenterite, 
em especial, muitas 
crianças a diretora 
técnica do Hospital 
N o s s a  S e n h o r a 
da Conceição, em 
Piúma, Thaynara de 
Oliveira falou com a 
Reportagem e alerta 
para a virose que tem 
acometido milhares 
de pessoas neste 
mês de janeiro quen-
te. “Esta época do ano 
sempre os casos au-
mentam muito, neste 
ano está alarmante o 
tanto de atendimento 
e procura no hospital 
por conta de vomito 
e diarreia”, ressaltou.
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GASTROENTERITE 
PODE ACABAR COM A SUA PRAIA

Quer curtir o verão 
sem tomar injeção? 
Sem diarreia e dor ab-
dominal, preste aten-
ção no que come e 
onde coloca as mãos. 
Se tiver na praia, evi-
te comer alimentos 
de procedência du-
vidosa. Lave as mãos 
antes das refeições.

Depois de aten-
d e r  t a n t a  g e n t e 
com gastroenterite, 
em especial, muitas 
crianças a diretora 
técnica do Hospital 
N o s s a  S e n h o r a 
da Conceição, em 
Piúma, Thaynara de 
Oliveira falou com a 
Reportagem e alerta 
para a virose que tem 
acometido milhares 
de pessoas neste 
mês de janeiro quen-
te. “Esta época do ano 
sempre os casos au-
mentam muito, neste 
ano está alarmante o 
tanto de atendimento 
e procura no hospital 
por conta de vomito 
e diarreia”, ressaltou.

Por Luciana Maximo
A causa pr inc i -

pa l  segundo  D r ª 
Thaynara são alimen-
tos contaminados, ou, 
o contato direto com 
gotículas de pesso-
as infectadas. Locais 
aglomerados tam-
bém, contato com ali-
mentos infectados ou 
com pessoas que já 
estão com infecção, 
as vezes passando 
aquele período de 
doença mais intensa 
podem contaminar 
outra pessoa.  “É uma 
época que não tem 
como evitar, muitas 
pessoas f icam na 
praia, na areia conta-
minada”.

Salientou Thaynara 
que a preocupação 
maior é com as crian-
ças, que muitas das 
vezes não têm higie-
ne correta das mãos 
por frequentar locais 
mais propícios a in-
fecção, como a areia 
da praia. Ou mesmo 
a água que às vezes 
toma sem ser de qua-
lidade e a questão 
da alimentação que 
é o ponto principal. 
“As pessoas às vezes 

Médica alerta sobre os cuidados para evitar a gastroenterite que está lotando os hospitais

não procuram evitar, 
são coisas básicas 
que não se atentam a 
fazer, como por exem-
plo: levar alimentos 
de casa para a praia, 

alimentos que não 
necessitam de refri-
geração, levar uma 
fruta, lavada e bem 
protegida com plás-
t ico,  levar  pacote 

de bolacha fecha-
do e água de casa, 
principalmente, para 
as cr ianças e evi-
tar alimentos na rua. 
Alimentos que tal-

vez não estejam bem 
refrigerados e que 
estão sendo aprovei-
tados, frituras, enfim, 
alimentação é o prin-
cipal”, advertiu.

Drª Thaynara 
alerta para os 
cuidados com 
alimentação 

para evitar uma 
gastroenterite
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DIFERENTE DE TUDO!
 O “PIRATAS GOUMERT MUSIC” É UM PEDACINHO DO CARIBE EM ITAIPAVA

ITAOCA E ITAIPAVA DE CARA NOVA 
AGRADA MUITO MAIS

Imagine um lugar rús-
tico e ao mesmo tempo 
lúdico, sofi sticado e acon-
chegante! Beleza, agora 
imagine que nesse lugar 
tem cadeiras confortáveis, 
redes, duchas, espaço 
kids, cerveja gelada, car-

Quem passa pela orla 
de Itaipava e Itaoca neste 
verão até se assusta a 
diferença para os anos 
passados está gritante. 
A reforma do Pier dos 
Pescadores, o paisagismo 
com os coqueiros e o 
novo calçamento deram 
um UP total no visual do 
lugar. E o resultado está na 
satisfação da população, 
dos comerciantes e, claro, 
dos visitantes. 

Ana Paula Vanelli e sua 
família são de Cachoeiro 
de Itapemirim e possuem 

Por Ivny Matos / 
Free Lance

dápio delicioso e barato, 
música ao vivo, contato 
com a natureza e além 
de tudo ser recepcio-
nado pelo capitão Jack 
Sparrow! Não é demais? 
Parece um sonho, né? Mas 
é realidade. E tudo isso 
em Itaipava. É o Piratas 
Gourmet Music, localizado 
a Avenida Itapemirim pró-
ximo ao Banestes. 

De acordo com a pro-

prietária, Bruna Nobre 
Bertini, o espaço foi ins-
pirado em bares muito 
comuns em Búzios, re-
gião dos lagos no Rio de 
Janeiro. “Eu e minha fa-
mília frequentamos muito 
Búzios e adoramos esse 
clima, então resolvemos 
investir num espaço desse 
tipo aqui em Itaipava”, 
afi rma Bruna.

O “Piratas”, que foi 

inaugurado dia 28 de de-
zembro de 2019, também 
recebe eventos fechados, 
oferece música ao vivo e 
já é um sucesso. “É mui-
to gratificante o retorno 
dos clientes, vários deles 
já disseram que nosso 
espaço transmite muita 
paz, isso é maravilhoso!”, 
confessa a proprietária.

O espaço possui vários 
lounges que homenageiam 
praias da região como 

Marataízes, Iriri, Gamboa, 
Piúma, Itaipava, Itaoca e a 
Lagoa Guanandy, além de 
outras bem famosa que 
serviram de inspiração 
como Rua Das Pedras em 
Búzios e Caribe. O visitante 
pode escolher o que mais 
gosta, mas uma coisa é 
certeza: todos são muito 
confortáveis! 

De  fa to  o  P i ra tas 
Gourmet Music é um lu-
gar para descansar, curtir, 

bater papo, comer bem 
com um preço acessível, 
namorar, reunir amigos e 
principalmente relaxar. E 
o clima é sempre muito 
descontraído, até porque 
a casa traz uma atmosfera 
muito lúdica, com sua de-
coração temática, e vamos 
combinar, é o único lugar 
no litoral sul capixaba que 
possui o hostess mais fa-
moso do mundo: o Capitão 
Jack Sparrow. Partiu?

Piratas Gourmet é a casa mais 
completa no litoral e veio com tudo 

para propor muitos projetos

Fotos: Ivny MATOS
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Fábio Macina 

ITAOCA E ITAIPAVA DE CARA NOVA 
AGRADA MUITO MAIS

Quem passa pela orla 
de Itaipava e Itaoca neste 
verão até se assusta a 
diferença para os anos 
passados está gritante. 
A reforma do Pier dos 
Pescadores, o paisagismo 
com os coqueiros e o 
novo calçamento deram 
um UP total no visual do 
lugar. E o resultado está na 
satisfação da população, 
dos comerciantes e, claro, 
dos visitantes. 

Ana Paula Vanelli e sua 
família são de Cachoeiro 
de Itapemirim e possuem 

Por Ivny Matos
casas em Itaipava e Itaoca 
há mais de 30 anos. Todos 
concordam que agora 
está muito melhor “agora 
está outra coisa, mais bo-
nito. Eu, por exemplo, que 
pratico corrida, está muito 
mais agradável”!, confessa 
Ana Paula.

Também de Cachoeiro, 
Ellen Baraqui diz que este 
ano tudo melhorou “ o píer 
reformado até incentiva a 
gente a caminhar, a mu-
dança do local do palco 
também favoreceu, enfi m, 
Itaipava está a cada ano 
melhor!” Acrescenta a 
visitante.

E para os comercian-
tes o verão 2020 também 
está superando todos 

os outros. Marilda Vaz é 
de Caratinga e veio pra 
Itaipava com a família em 
2015. Ela é esteticista e o 
marido chaveiro. E foi por 
ideia do fi lho Guilherme 
que eles resolveram ex-
plorar o comércio a beira 
mar. O Rei do Coco foi 
inaugurado em outubro: 
“Tudo começou pelo coco 
e agora já servimos até 
almoço. Nós aproveitamos 
o jardim da casa para mon-
tar nosso comércio e está 
dando muito certo, afi nal 
estamos de frente para o 
mar!” Marilda conta que os 
turistas estão encantados 
com o píer. “Nossa, é só 
elogios para esse píer e 
para a orla. Até o nível dos 

turistas aumentou este 
ano!”, Observa Marilda. 

E com uma das vistas 

mais privilegiadas para o 
Pier dos Pescadores está 
o mais novo empreendi-

mento da orla de Itaipava, 
o “PIER Hamburgueria 
e Pizzaria”. A gerente- 
propr ie tár ia ,  Jordana 
Eleodoro, de apenas 18 
anos, conta que seu pai 
se animou em montar 
o comércio exatamente 
quando viu a reforma do 
Pier. “Meu pai havia sido 
demit ido do emprego 
e não sabia o que fazer 
com a rescisão, no dia da 
inauguração do Pier, não 
teve dúvidas, investiu na 
hamburgueria”. Hoje o 
negócio gera emprego e 
renda para toda a família 
e ainda precisaram con-
tratar mais funcionários, 
ao todo são 12 pessoas 
trabalhando.
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A Prefeitura 
informou que 

a empresa não 
utilizou papel no 

lugar de concreto 
e a obra não 

está paralisada 
e já está cerca de 

70% concluída

NÃO TEM PAPEL NO LUGAR DE 
CONCRETO na obra da escola de 

Marobá, garante a Prefeitura

Diferente do que 
foi amplamente divul-
gado por um jornal 
no Espírito Santo a 
obra da construção da 
Escola de Educação 
Infantil e Fundamental 
Barra de Marobá não 
está paralisada. A obra 

circulação estadual, 
deu a entender que a 
escola foi construída 
com papel no lugar de 
concreto, o que não 
procede. A Prefeitura 
informou que a empre-
sa não utilizou papel 
no lugar de concreto e 
a obra não está parali-
sada e já está cerca de 
70% concluída. 

Conforme o pró-
prio Ministério Público 
d e  C o n t a s  n o t i -
ciou, a Prefeitura de 
Presidente Kennedy 
expediu diversas notifi -
cações à empresa res-
ponsável pela obra da 
construção da Escola 
de Marobá através de 
laudo técnico emitido 
por empresa terceira 
certifi cadora e, assim 
que foi constatado em 
um dos laudos que a 
contratada utilizou em 
parte da construção 

da  Redação

A Prefeitura de Presidente Kennedy não foi utilizado papel no lugar 
de concreto, como foi denunciado ao MPC

suspeitas de que a 
e m p r e s a  e s t a r i a 
usando materiais não 
compatíveis com o 
contratado. Entre os 
problemas listados 
estão uso de mate-
riais em quantidade 
e qualidade inferiores 
ao que determinam o 
contrato assinado.

Na matéria veicu-
lada pelo jornal de 

começou em 2018 e 
será concluída neste 
ano, orçada no valor 
de R$3.989.201,98.

A Prefeitura noti-
ficou a Construtora 
Patamar Ltda sobre 
algumas supostas irre-
gularidades e ordenou 
que ela derrubasse 
algumas pilastras e 
as construísse nova-
mente, pois haviam 

material inferior em 
qualidade e quanti-
dade em compara-
ção aos que foram 
listados no projeto, foi 
ordenado e executado 
a demolição e recons-
trução dentro das es-
pecifi cações corretas 
de concretagem de 19 
pilares. 

A construtora alega 
que o material entre-
gue pela fornecedora 
de concreto foi diver-
gente do solicitado e, 
por isso, houve a ne-
cessidade repetir o ser-
viço, mas a Prefeitura 
não pagou para refazer 
esses pilares.

Em relação à infor-
mação de sobrepreço, 
a prefeitura informa 
que todos os itens lici-
tados foram contrata-
dos abaixo do valor de 
tabela referencial for-
necida pelo Instituto 

de Obras Públicas do 
Espírito Santo (Iopes), 
não havendo preço 
acima do praticado 
pelo mercado, tam-
pouco pela orientação 
do Iopes. O que pode 
existir é divergência no 
valor do desconto no 
preço base da tabela 
do Iopes, concedido 
pela empresa execu-
tora da obra, levando 
em consideração di-
versos fatores para 
justifi car o percentual 
a maior ou a menor, 
mas, jamais, acima do 
valor de tabela.

Todas as informa-
ções já foram repas-
sadas ao Ministério 
Público de Contas, 
assim que a prefeitura 
foi notifi cada e estão 
disponíveis também 
para a população no 
https://geoobras.tce.
es.gov.br/.

O show que deve atrair multidão, são muitos fãs que adora o forrosão de Alemão
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Divulgação

NÃO TEM PAPEL NO LUGAR DE 
CONCRETO na obra da escola de 

Marobá, garante a Prefeitura
A Prefeitura de Presidente Kennedy não foi utilizado papel no lugar 

de concreto, como foi denunciado ao MPC

Alemão do 
Forró promete 
atrair o maior 

público a 
Cidade das 

Conchas

PIÚMA vai tremer com 
ALEMÃO DO FORRÓ

MARATAÍZES NOVA ORLA VALORIZA A PÉROLA

G e n t e ,  b a b a -
doooooooooooooo! Dia 
24, anota na sua agenda, 
o show mais esperado 
do ano na Cidade das 
Conchas está confi rma-
díssimo, Alemão do Forró, 
no palco próximo à Ilha 
do Gambá, a partir das 
22h30.

Alemão do Forró 
promete atrair o maior 
público a Piúma, lem-
brando que, a abertura do 
verão já foi babado, com 
Lauana Prado, que lotou 
até o Posto da PM.

O  sec re tá r io  de 
Tur ismo de P iúma, 
Jeremias Azevedo em 

por Hélio Barboza

O prefeito de Marataízes, 
Robertino Batista, de maneira 
bastante singela e informal, 
fez a inauguração simbólica 
das duas primeiras etapas da 
reurbanização da orla da Praia 
Central, oferecendo um novo 
espaço público aos frequen-
tadores da cidade, na noite do 
último dia 28.

Ao lado de secretários do 
governo municipal, vereadores, 
servidores e populares que 
transitavam pelo local, e ao 
som de uma animada bandi-
nha carnavalesca, o prefeito 
se mostrou muito satisfeito em 
poder entregar, em parte, uma 
das obras mais esperadas da 
cidade após a recuperação da 
praia, que aconteceu há mais 
de dez anos – “Gostaríamos de 
estar aqui hoje fazendo a inau-
guração oficial. Infelizmente, 
devido às chuvas que caíram 

da  Redação

O show que deve atrair multidão, são muitos fãs que adora o forrosão de Alemão

metem anunciar somente 
na semana que vem. 

D e  a c o rd o  c o m 
Jeremias trazer Alemão 
do Forró em Piúma é 
oportunizar desde os 

deveria ter saído”.
Quem também se fez pre-

sente foi o deputado federal 
Evair de Melo. Ele também 
parabenizou os gestores e 
principalmente a população 
local – “Estão de parabéns 
o Governo do Estado e a 
Prefeitura de Marataízes por 
serem sensíveis e entenderem 
da importância desta obra para 
a cidade. Tenho certeza de que 
a população local também está 
muito feliz e orgulhosa por ter 
um espaço tão adequado como 
este. Difícil vai ser fi car sem vir 
à Marataízes”, disse.

Moradores e visitantes tam-
bém aprovaram a obra. É o caso 
de uma das mais antigas mora-
doras do balneário, a hoteleira 
Dona Marlene, do antigo Hotel 
Dona Balbina. “A obra fi cou mui-
to bonita. Era um sonho de todos 
ver a Praia Central recuperada. 
Aqui é e sempre foi o nosso 
cartão de visitas”, falou.

sintonia com o secretá-
rio de Cultura Esporte e 
Lazer, Juarez Taylor estão 
organizando uma mega 
programação para a se-
mana que vem, mas pro-

nos últimos dias, o cronograma 
da obra foi atrasado, faltando 
alguns pequenos detalhes para 
serem concluídos. As obras 
irão continuar e, em breve, 
todos os equipamentos estarão 
funcionando perfeitamente”, 
destacou o prefeito.

Na ‘cerimônia’, figuras 
importantes também compa-
receram e deram seu depoi-
mento de alegria com a obra, 
como foi o caso do craque do 
passado, Reinaldo, ídolo de vá-
rias torcidas pela grandeza de 
seu futebol e imortalizado pela 
torcida do Atlético Mineiro. Se 
dizendo mais um apaixonado 
por Marataízes, Reinaldo con-
fessou que foi amor à primeira 
vista – “Conheço Marataízes 
desde a década de 80. Me 
encantei por esta cidade e por 
sua gente. Sempre que posso 
faço questão de vir. Esta obra 
recoloca Marataízes no lugar 
de destaque de onde nunca 

ambulantes ao setor de 
imóveis uma movimen-
tação bem maior, uma 
vez que o cantor atrai 
multidão por onde passa. 
“Nós estamos fazen-
do uma programação 
para atender a todas 
as tribos, com luau, 
shows infantis, shows 
nacionais, DJ, samba, 
axé, pop rock, sertanejo 
e claro, acolhendo os 
nossos artistas. Nossa 
intenção é agradar a 
todos os públicos e mo-
vimentar a nossa cidade 
que depende do verão 
para dar uma respirada. 

Sejam todos bem-vindo 
a Piúma”, convidou o 
secretário.

Neste fi m de semana, 
sexta, 17, no Palco da 
Praça Dona Carmem, DJ 
Vitinho às 18h30, Banda 
Astral às 20h30 e as 
22h30 Banda Prestígio.

Sábado, no Palco 
Principal, na Praça Dona 
Carmem DJ Vitinho e as 
22h00 Banda KS10. 
Domingo, dia 19 a pro-
gramação rola a tarde 
entre os quiosques 36 
e 37, às 18h00 Edson 
Teixeira e as 20h00, 
Banda MC6.
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