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Empresa abandona

OBRA DA PRAIA EM PIÚMA
A
empresa Mississipe Empreendimento Ltda que venceu
a licitação e assinou um
contrato com a Prefeitura de Piúma
para realizar a obra da construção do
muro de contenção da praia abandonou a obra e a Prefeitura deu entrada
nos procedimentos para rescindir o
contrato com a mesma.
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A edição do Jornal Espírito Santo Notícias
não está abordando o Covid19. E antes que
críticas são apontadas, devemos ressaltar que a
notícia em relação a pandemia muda toda hora.
Todos os dias os números são outros, todos os
dias registramos óbitos, todos os dias novos
contaminados e todos os dias, pessoas sem
máscaras, e muitas, descrentes da doença não
fazem o que orientam as autoridades de saúde.
Não estamos na contramão na informação.

Sem covid

A edição impressa está cada vez mais sumida do
mercado até mesmo por conta da pandemia. Mas
as notícias estão sendo veiculadas no site e nas
redes sociais.
Esta edição em especial é em homenagem aos
pescadores que este ano não terão a sua festa
de São Pedro. Mas são sempre lembrados por
este veículo e respeitados pelo nobre e valoroso
trabalho.
Trazemos também entrevistas com o pré-

-candidato a prefeito de Iconha, Mauri Monteiro
e Moacir Lima, em Piúma. Ainda nesta edição,
um especial sobre as obras de calçamento que
estão sendo realizados em Piúma com a mão
de obra dos microemrependores. Cuide-se, faça
de conta que não tem decreto, tem consciência,
de que é preciso manter o distanciamento, usar
máscaras e manter os cuidados com a higiene
pessoal. Não leve para casa o coronavírus e
nem contamine quem você ama.

Micro-ondas e plástico quente: dá câncer? Verdade e mito
Você já deve ter
ouvido falar que micro-ondas dá câncer não
é? Ou ainda, que usar
plástico com comidas
quentes também pode
dar câncer. Mas, o que
é verdade e o que é
mito?
O micro-ondas provoca câncer? MITO
O micro-ondas
usa radiação do tipo
não ionizante, classi-

ficada pela Agência
I n te r n a c i o n a l d e
Pesquisa em Câncer
(IARC) como possivelmente cancerígena,
isso quer dizer, seu
poder de atuar no desenvolvimento de um
câncer é muitissmo
baixo. Além disso, a
estrutura do forno está
preparada para que a
radiação não extravase para o ambiente

externo.
“Tá, mas, ainda assim tem me assustado
com o possivelmente
cancerígena”. O que
fazer?
É importante seguir as instruções de
utilização dos aparelhos, pois podem
trazer riscos se estiverem danificados,
principalmente as
vedações de portas

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

antigas ou defeituosas –
causas mais comuns de
vazamento desse tipo de
radiação. Outras formas
são acúmulo de sujeira,
abuso mecânico ou simplesmente o desgaste do
uso contínuo.
Usar plástico para
esquentar comidas dá
câncer? VERDADE!
Embalagens plásticas,
vasilhames, bandejas de
lasanhas e outros congelados, canecas e mamadeiras plásticas contém
substancias nocivas como
a dioxina, o bisfenol A
(BPA) e os ftalatos.
O BPA é o mais estudado e ele age como
disruptor endócrino. Além
do seu poder carcinogê-

nico (indutor de câncer),
também está vinculado a
disfunções reprodutivas,
cardíacas, endócrinas e
cerebrais, aumento do
peso corporal, e até surgimento da Diabetes.
Existem opções de plásticos “BPA Free”, porem
além deles serem mais
caros, não há segurança quanto a presença da
substancia. O que fazer?
O melhor é transferir
a comida para vasilhas
de vidro temperado ou de
porcelana que suportem
o calor. O filme plástico
utilizado para proteger e
cobrir alimentos também
deve ser evitado, pois o
vapor condensado pode
respingar substâncias

perigosas no alimento. É
mais seguro usar papel
toalha, pano de prato ou
saco de papel.
Lembre-se, o surgimento do câncer é um processo gradual e crônico.
Você não irá desenvolve-lo
apenas comendo comida
em plástico quente. Mas,
você aumenta sua chance
de desenvolver a longo
prazo. Por isso é importante diminuir sua exposição
a essas substâncias.
O segredo está nos
hábitos!
_____________________
Victor Monteiro Zetum
Victor Zetum - Interno
de Medicina da
Universidade Federal
de Viçosa

As mulheres socialistas se reuniram na casa do pré-candidato a
prefeito Moacir Lima para conversarem sobre a criação da Secretaria
municipal da Mulher do PSB em Piúma. Um grande passo. A reunião foi
nesta quarta-feira, 24.

Dr. Giovana Pretti assumiu a presidência do Partido
Republicano em Piúma.
Muitas mudanças estão
para ocorrer, e com certeza,
alguns ficaram insatisfeitos
com a mudança. Mas, política é um jogo. Ou se joga
direito ou substitui-se, pode
ser até o atacante.

SOBE E DESCE
Em coletiva realizada nesta quinta-feira (25) Renato Casagrande e o
secretário de estado da Educação,
Vitor de Ângelo, anunciaram novas
medidas na rede pública de ensino.
A principal é que as aulas remotas
irão contar como presença para
os alunos, dentro deste ano letivo.

A falta de comprometimento de servidores públicos que fazem e conta
que trabalham, acabam
prejudicando a cidade num
todo. Alguns por serem efetivos jogam contra a gestão
e os processos não andam.
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EMPRESA ABANDONA
obra da praia em Piúma
O recurso e o convênio da obra estão garantidos. A empresa segunda colocada será
convocada a assumir a obra da praia

Luciana Maximo

da Redação

A empresa
Mississipe Empreendimento Ltda que
venceu a licitação e
assinou um contrato
com a Prefeitura de
Piúma para realizar a obra da construção do muro de
contenção da praia
abandonou a obra
e a Prefeitura deu
entrada nos procedimentos para rescindir o contrato com a
mesma.
Da ordem de serviço, em agosto de
2019, até junho de
2020, passaram-se
10 meses e apenas
90 metros de serviço
foram realizados,
de um montante de
760 metros mais
calçada, ciclovia,
canteiro e iluminação, quando o prazo de entrega total
seria de 09 meses.
Demonstração clara
da dificuldade de a
empresa executar
a obra, como explicou o coordenador
da Comissão de
Acompanhamento
da Obra da Orla,
Carlos Alberto
Delaroli.
“Estes e outros
elementos identificados seriam suficientes para a prefeitura
cancelar o contrato com a mesma.
Diante disso, solicitei por oficio, em
caráter de urgência,
uma reunião com a
prefeita e secretários, que aconteceu
no dia 10/06/2020,
para a tomada de
decisão que, por
unanimidade, foi
aprovado o cancelamento do contrato

A empresa
Mississipe
abandonou a obra
segundo informou
a Prefeitura

da atual empresa e
a convocação da 2ª
colocada”, salientou
o coordenador.
O secretário de
Obras de Piúma,
Rafael Scherrer informou que a empresa procurou a
Prefeitura e solicitou a rescisão do
contrato de forma
amigável, mas não
será possível, uma
vez que, a Mississipe
precisa reparar os
danos causados
com o não cumprimento do contrato.
A Prefeitura decidiu
por reincidir unilateralmente o contrato com a empresa
em decorrência dos
descumprimentos
contratuais e pelo
fato de ter abandonado a obra sem
qualquer notificação. “Lembramos
que a administração
nunca se eximiu de
notificar a empresa por todas falhas
contratuais, a título
de exemplo, foi aplicada uma multa de
R$120.454,79 pelo
atraso exagerado no
cronograma físico-financeiro”, frisou o
secretário de Obras.
Considerando o

descumprimento
contratual ocorrido pela empresa Mississipe, a
Prefeitura tomou as
seguintes medidas:
manteve a multa
imposta pelo atraso da obra, decidiu
rescindir unilateralmente o contrato.
Com relação as consequências decorrentes da decisão, a
Administração decidiu por aplicar uma
multa de 10% sobre
o valor do contrato e
as demais sanções
previstas no contrato.
Salientou o secretário de Administração, Dionathan
Hermogênio que o
saldo que a empresa
tem para recebimento da terceira medição será depositado
em juízo para que os
trabalhadores recebam o que tem de
direitos com a empresa e não saiam
no prejuízo.
NOVELA
Em abril de
2019 o coordenador da Comissão
foi à Câmara de
Vereadores solicitar fiscalização e o

acompanhamento
da obra.
Em agosto de
2019, foi dada a
ordem de serviço
com a presença do
Governador e diversas autoridades num
evento na orla de
Piúma. Após a ordem
de serviço, a comissão solicitou uma
reunião imediata
com a Prefeitura e a
empresa ganhadora,
para a apresentação
de seus membros
e a solicitação do
cronograma da obra.
Em setembro de
2019 ocorreu essa
reunião, mas a empresa não apresentou o cronograma e
justificou que a obra
não havia sido iniciada pois aguardava
a chegada de uma
forma para a concretagem.
N o
d i a
06/09/2019 foi publicada a autorização
do Superintendência
de Patrimônio da
União - SPU para a
liberação da obra.
A partir daí, cabia o
fiscal do contrato, a
Prefeitura, acompanhar a execução do
projeto e do cumprimento das cláusulas

contratuais.
FALTA DE
ESTRUTURA
C a r l o s A l b e r to
Delaroli ressaltou
que foi notória a falta
de estrutura da empresa, fato verificado por exemplo pela
distância do canteiro
de obras do local de
execução do serviço,
falta de condições
apropriadas para
os funcionários (banheiro e refeitório)
e a morosidade no
andamento da obra.
“Diante disso, encaminhei, em nome da
Comissão, um ofício
solicitando providências da Prefeitura
em relação a estas
questões. Sem resultados efetivos,
solicitei da Comissão
Parlamentar de
Inquérito - CPI das
Obras Públicas
da Assembleia
Legislativa providência em relação ao
caso”.
Em 16/12/2019
o deputado Marcelo
Santos, presidente
da CPI das Obras
Públicas ouviu os
representantes da
empresa que apresentaram justifica-

tivas diversas e se
comprometeram a
agilizar a obra. Diante
do não cumprimento
na agilidade da obra
e do clamor popular
pelo andamento da
mesma, em fevereiro
de 2020, o deputado convocou os
representantes da
empresa novamente
solicitando esclarecimentos. Estes
apresentaram outras
justificativas e se
comprometeram em
finalizar a obra num
prazo de 05 meses.
Em relação à
quando a empresa
segunda colocada
vai assumir a obra,
vai depender da rescisão do contrato.
“Finalizando com a
Mississipe já vamos
entrar em contato
com a Rocco. Eles já
mostraram interesse em continuar a
obra. A Mississipe já
retirou os materiais
e maquinários. Agora
vai depender do setor Jurídico”, disse
Rafael
A Reportagem entrou em contato com
a empresa, mas não
obteve êxito até o
fechamento desta
edição.
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OPORTUNIDADE
para quem é de casa
MEI’s são contratados pela Prefeitura de Piúma para diversos serviços, entre eles os calçamentos
de rua, eletricistas, bombeiros hidráulicos, pintores, marceneiros, pedreiros e outros
Luciana Maximo

da Redação

Na primeira chamada pública realizada
prela Prefeitura de
Piúma nove microempreendedores individuais foram convocados para calçamento
das 9 ruas que já estão em fase final, mas
a gestão acaba de
publicar mais um edital para contratar mais
sete calceteiros e na
agenda da Secretaria
de Obras, mais 20
estão sendo estudadas pela equipe de
engenharia para serem pavimentadas
em diversos bairros de
Piúma.
A contratação dos
Microempeendedores
Individuais pela
Prefeitura tem movimentado a economia
da cidade em tempo
de queda no setor da
construção civil somada a paradeira pós
verão e a pandemia do
novo coronavírus.
A ideia desta contratação dos MEI’S surgiu
com Alexchssandre
Massolar Hemerly,
ex-secretário de
Administração da
gestão Ricardo Costa.
Residindo no bairro
Jardim Maily passava diariamente por
diversas ruas sem pavimentação, e vendo
também a grande pro-

cura por emprego na
Prefeitura resolveu
estudar uma forma
de atender os desempregados (MEI’s)
e sanar uma demanda antiga, elaborou o
Termo de Referência
para contratação
dos MEIS, de acordo
com a Lei complementar nº 128/2008
– que alterou a Lei
Geral da Micro e
Pequena Empresa
(Lei nº 123/2006),
criando a figura do
Microempreendedor
Individual.
Os engenheiros
estudaram quais as
ruas da cidade poderiam ser beneficiadas, uma vez que
naquele momento
somente as que não
precisassem de drenagem poderiam ser
contempladas. “Além
disso, juntamente

com à equipe de engenharia percebemos que essas obras,
se contratadas pelo
processo convencional de licitação para
empresas de grande
porte, seus valores
seriam muitos maiores, ou seja, além de
gerar economia para
os cofres públicos,
concentraríamos a
riqueza na região
fomentando a economia local. Depois
de todo o estudo das
ruas e realizações
dos croquis por parte
da equipe de engenharia, elaborei o
Termo de Referência
para contratação de
calceteiros devidamente regularizados
por MEI”, explicou
Alexchssandre.
Vale salientar que,
assumindo a gestão
com o afastamento

de Ricardo, a prefeita
Martha Scherres deu
prosseguimento ao
projeto e fez uma
chamada pública,
onde foi possível
contratar os calceteiros. “Nosso foco
é trabalhar para o
município, cada MEI

que a Prefeitura contrata significa uma
família levando sustento para dentro
de casa, e a nossa
cidade sendo muito
mais valorizada”,
r e s s a l to u Rafael
Scherrer, secretário
de Obras.
ATÉ R$ 81 MIL
POR ANO
O microemprendedor individual
pode faturar até
R$ 6.750,00 (seis
mil setecentos e
cinquenta reais)
por mês, ou R$
81.000,00 (oitenta e um mil reais)
por ano. Ele pode
ter além dele um
empregado com
remuneração de
01 salário mínimo
ou piso salarial da
categoria. Devido

Secretário de Obras Rafael
Scherrer garante que pelo
menos mais 20 ruas vão receber
calçamento em Piúma

a esse limite algumas ruas ultrapassariam esse valor,
então contornados
o problema dividindo certas ruas
e m l o te s , o qu e
possibilita serem
executadas até
por 02 calceteiros
cada qual com 01
ajudante. O valor
médio a ser pago
por metro quadrado
calculado foi baseado em orçamento
prévio com alguns
calceteiros da cidade.
Graças ao projeto
pensado para gerar oportunidade de
renda para quem é
de casa, as escolas
também estão sendo
reformadas com a
contratação de MEI’s
com um custo bem
menor aos cofres
públicos.
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CONTRATAÇÃO DE MEI’S:
oportunidade de renda
Em tempos de pandemia do novo coronavírus a contratação dos calceteiros veio como uma
mão na roa para quem estava sem trabalho
Luciana Maximo

da Redação

Os Microempreendedores Individuais MEI’s contratados pela
Prefeitura de Piúma
para fazer os calçamentos das primeiras
9 ruas estão muito gratos pela oportunidade
que jamais tiveram na
cidade, uma vez que,
todas as pavimentações realizadas eram
feitas através de licitações e as empresas
que venciam as concorrências priorizavam
contratar os seus funcionários, a maioria de
fora da cidade.
Neste primeiro momento são 9 calceteiros podendo cada um
que ganhou um lote
das 9 ruas contratar
mais um funcionário.
Os 18 prestadores de
serviço são da cidade.
Elvaci José de

Para quem quer trabalhar não tem essa
de serviço de mulher
ou de homem, ainda
mais nestes tempos
empoderamento feminino. Residente no
bairro Itaputanga, a
motorista da caçamba
da Prefeitura de Piúma
contou que antes de
ser nomeada a esta
função já trabalhou
em diversos locais,
desde cobradora de
ônibus, recepcionista
de hotel e balconista.
Segredou com a reportagem que, não tinha
oportunidade antes,
agora com uma prefeita, também mulher,

Oliveira Filho, o Gringo,
59 anos, residente no
Centro está feliz da
vida com a oportunidade, ele venceu um lote
na chamada pública
e foi contratado. “A
prefeita está de parabéns por valorizar a
mão de obra da cidade,
antigamente vinham
empresas de fora e nós

que éramos da cidade
ficávamos desempregados, é bom que o
dinheiro fica circulando
dentro da cidade. Eu
estava parado, veio
com uma grande oportunidade, graça a meu
bom Deus que abençoou e a gestão e nós
estamos privilegiados”.
O pedreiro Dídimo

Matos de Melo, 32
anos, residente em
Niterói também está
super feliz com a oportunidade de ser contratado pela prefeitura
para trabalhar. Ele
contratou o pai para
ajudar no calçamento
da rua Adir Gomes.
“Essa iniciativa foi boa
pelo fato de Piúma está

fraca no momento na
construção civil, por
conta do verão que foi
muito comprometido
com as chuvas. E aqui
tudo gira em torno do
verão, se o comerciante ganha ele investe,
e assim vai. O grande
forte da economia e
Piúma é o turismo,
mas anda fraco, consequentemente, o desenvolvimento da construção se desvaloriza
e há pouca oferta de
trabalho. Esta oportunidade veio nos salvar,
ajuda muito”.
Dídimo lembrou que
as empresas que antes
venciam as licitações
já traziam os trabalhadores de fora. “E os
MEI’s sendo daqui já
beneficia a economia
local”, disse.
O secretário de
Obras, Rafael Scherrer
frisou que são 9 ruas
sendo calçadas pelos
MEI’s e a prefeitura

Empoderada, Stefânia
dirige uma caçamba

Stefânia dirige um
caminhão caçamba
para a Prefeitura de
Piúma

ela teve a chance que
precisava para mostrar
que é capaz.
E l a é , S te f â n i a
Moraes da Silva, a primeira mulher de Piúma
a dirigir um caminhão
caçamba e recolher entulho e lixo na cidade.
E não é que ela encara mesmo o trabalho
que antes era feito por
mãos masculinas. A
motorista conta que
existem trechos que
é difícil até mesmo
para homens e ela tira
de letra. “Me tornei
motorista de veículos
grandes (tenho carteira
D) por observar e ter
um grande exemplo

está chamando de 10
em 10 os profissionais. “Hoje estamos
como 18 ruas sendo
calçadas, 9 pelos calceteiros, os próprios
pedreiros de Piúma e
vamos dar ordem de
serviços para contratar mais sete ruas e
depois mais 20 ruas,
todas com MEI’s da
cidade, várias ruas
serão contemplas em
diversos bairros”.
Ruas que estão
sendo calçadas no
bairro Monte Aghá
Rua Bias Forte
Rua André Mateus
Rua Coronel Manoel P.
Serrão
Rua Joel Germano de
Oliveira
Rua Projetada 1
Rua Projetada 2
Rua Augusto Rusch
Rua Adir Gomes
Rua Alfredo Felix

de vida que foi o meu
pai, que era motorista como hoje eu sou.
Durante 8 anos trabalhei como motorista
de ônibus escolar fora
da minha cidade por
falta de oportunidade
e preconceitos, por eu
ser mulher, na cidade
onde resido recebi diversos “não”. Hoje,
passados alguns
anos, na gestão de
uma mulher, foi me
dado a oportunidade
de estar trabalhando na minha cidade
como motorista de
caçamba e sou grata por isso”, contou
Stefânia.
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PIÚMA: 04 escolas estão
sendo REFORMADAS
Depois da reforma da Escola Municipal Lacerda de Aguiar,
mais três estão recebendo melhorias
SEME

Da redação

Portas, maçanetas, descargas, ventiladores, calçadas,
telhado, reboco tudo
isso com o tempo
acaba se deteriorando e muitas das vezes
para a administração
pública fazer os reparos a burocracia
acaba atrapalhando.
Mas, a secretária de Educação de
Piúma encontrou
uma forma de resolver este impasse e
abraçou os microempreendedores individuais e deu a eles
a oportunidade de
fazer as pequenas
reformas nas escolas, aproveitado que
todas estão vazias,

A Secretaria de
Educação de Piúma
está reformando as
escolas municipais
com mão de obra
dos MEI’S
por conta da suspensão das aulas.
“O objetivo dessa
gestão sempre será o
trabalho e com essa
arma combatemos
as inverdades e o
a velha política de
ataques baixos que
muitos ainda usam.
Enquanto tentam,
nós continuamos trabalhando seriamente
para o bem estar dos
alunos desse municí-

pio, um dos exemplos
são as manutenções
nas escolas, já passamos pelo Emef
Lacerda de Aguiar
e estamos no Emef
Manoel Dos Santos
Pedroza, Emef Nova
Esperança e no Emei
Jardim de Infância
Municipal de Piúma.
Na escola de
Niterói, uma escola
tão querida pela comunidade, nossas

ações não param e
tenho certeza que
entregaremos um
ambiente mais justo
a toda comunidade”,
salientou a secretária
de Educação Merick
Scherres.
LACERDA
A Escola Lacerda
de Aguiar no Centro
desde 2014 quando
foi reformada foi a
primeira a ser total-

mente repaginada e
acabou ficando novinha.
O telhado foi todo
consertado, a rede
de esgoto foi toda
refeita, trocaram as
portas quebradas,
maçanetas, os pedreiros refizeram a
parte do reboco que
estava caindo, todas
as infiltrações foram
consertadas, o muro
ficou novo, a calçada
foi adaptada para
deficientes visuais
e a pintura deixou a
escola com cara de
nova. Toda a parte
elétrica foi refeita
tudo em aproximadamente 40 dias.
“É bom que traz
mais ser viço pra
gente em Piúma e
o dinheiro fica aqui
mesmo, dentro da

comunidade, muito
bom pra gente que
podemos melhorar
a renda da nossa família”, comentou um
Microempreendedor
contratado pela
Prefeitura.
Convém lembrar
que todas serão atendidas pelos MEI’s da
cidade, são eletricistas, pedreiros, pintores, marceneiros e
bombeiros hidráulicos que estarão sendo contratados para
continuar o trabalho
de manutenção e reforma.
A Escola Manoel
terá o ginásio demolido e todos os serviços de reforma serão
executados por mãos
de Piúma, pais dos
alunos da rede. Um
cuidado a parte.

Novo trator para reforçar a frota municipal

E os investimentos em Piúma
não param. A
P r e fe i t u r a , a t r a vés da Secretaria
Municipal de Obras
e Serviços, adquiriu
um trator que vai
ajudar nos trabalhos
das diversas secretarias e também do
município como um
todo.
O trator é da mar-

A Prefeitura
adquiriu mais
um trator para
reforçar a
frota

ca New Holland,
sendo um dos mais
modernos do momento. A gestão
municipal realizou
a compra com recur sos próprios ,
visando o melhoramento da frota
municipal de máquinas, equipamentos
e veículos.
O Secretário
Rafael Scherrer ex-

plicou o trabalho
responsável como
receita. “Estes investimentos só são
possíveis graças
ao trabalho sério e
comprometido da
nossa gestão, que
nos possibilitam
termos os recursos
necessários para
investir em benefícios para toda nossa
população”, disse.
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Ruas do Piuminas, Lago Azul
PAVIMENTADAS
Além das Ruas dos bairros Lagoa Azul, Piuminas e Portinho as próximas serão Terêncio
Pinheiro e Paulo Freire
PMP

da Redação

Quem passa pelas ruas e ver uma
piscina de lama de
um lado a outro fica
indignado porque há
décadas parece que
este problema não
tinha resolução em
Piúma. E para quem
reside nos bairros
Lago Azul e Piuminas
sabe tanto como os
moradores das Ruas
Terêncio Pinheiros
(rua que dá acesso
ao Quiosque da Loira)
e Paulo Freire (famosa Rua do Parque)
como é difícil trafegar
por elas em dias de
chuva. A Terêncio e
Paulo Freire serão
as próximas a serem
pavimentadas com
recursos de emendas parlamentares.
Na verdade, só
sabe o real valor de
uma rua pavimentada quem reside e
passa por ela todos
os dias.
O bairro Piuminas
tinha diariamente
inúmeras reclama-

ções, mais em dias
de chuva, o prefeito
(a) era mais xingado,
porém, o problema
ficou no passado, e
as Ruas que trazem
o nome de cidade
mineiras: Carangola,
Belo Horizonte
e Muriaé já estão
prontas e a lama não
existe mais.
“Hoje nós temos
18 ruas sendo calçadas, sendo nove com
os MEI’s, os próprios

pedreiros de Piúma
e mais nove com
empresas”, disse o
secretário de Obras,
Rafael Scherrer.
Outro bairro contemplado com pavimentação é o Lago
Azul que teve calçadas as ruas Rua
Sorocaba, Campinas,
São Vicente e Santos,
todas homenageado cidades de São
Paulo.
No bairro Acaiaca

as Ruas Joana
Ribeiro, Benedito
José de Oliveira e
Leopoldino Coelho
g a n h a r a m m u i to
mais valor os seus
imóveis. E para que
reclamava da poeira
na famosa Rua dos
Artistas e trecho da
rua André Mateus no
bairro Monte Aghá I
agora é só elogios.
“Graças a Deus, a
Prefeitura atendeu o
nosso pedido, uma

rua tão maravilhosa
estava desvalorizada
com tanta poeira,
isso ficou para traz”,
comentou um morador.
No bairro Jardim
Maily o trecho da
rua Oscar Rodrigues
Oliveira e da Rua
Benedito Gomes
Távora recebeu
também calçamento novo.
Com recursos próprios foram pavimentadas as Ruas Joana,
no bairro Acaiaca,
Benedito Gomes e
Oscar Rodrigues, ambas no Jardim Maily.
Atendendo também uma reclamação antiga a
Prefeitura está finalizando o calçamento
de toda extensão
da Rua Miramar no
Portinho e mais três
que estão na lista
para serem contempladas. “Tem muita
luta dos moradores e
de toda comunidade
católica. É com certeza uma vitória de
todos, que gostaria e
se puder você enal-

tecer com muita ênfase. Agradecemos
o empenho da atual prefeita Martha
Scherres, do
Raniery, do André
Layber e do prefeito
afastado Ricardo”,
salientou o presidente da Associação
do Portinho Mauro
Vieira.
Lembrando que
a Ru a M i r a m a r,
a Benedito, a
dos Ar tistas e a
Leopoldino Coelho
empresas venceram
licitações e foram
contratadas para
executarem os serviços. “É nosso dever
atender a população
e realizar estes serviços, nossa cidade
merece muito mais.
Nosso sonho e calçar todas as ruas
agregando valor aos
imóveis e acabando
de vez com o problema da lama e da poeira. Ainda teremos
mais 20 ruas em
breve a serem pavimentadas”, afirmou
a prefeita Martha
Scherres.

Rua do Hospital será asfaltada

Está com os dias
contatos aquelas sacudidas que a gente
toma quando passa
rápido de carro ou

moto nas Rua Simão
Bassul, no Centro, a
que leva ao Hospital
Nossa Senhora da
Conceição e a Rua

Maria Gonçalves
Marvila que volta do
Hospital e dá acesso
à Praça.
A Secretária de

Obras de Piúma acaba de licitar o asfaltamento para as duas
ruas e a empresa
Zorzal Terraplanagem

e Locações Ltda venceu a licitação e deverá iniciar o serviço
em breve, acabando
de vez com os balan-

ços que sofrem os
pacientes nas ambulâncias e quem
trafega rapidamente
por elas.
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PRAÇAS DE PIÚMA
serão reformadas

Placas com frases: “Eu amo Piúma”, balanços, portais, pinturas e pequenas reformas
receberão os espaços públicos na Cidade das Conchas
PMP

da Redação

Já está sendo
elaborado um projeto bem bacana
pela secretaria de
Turismo Esporte e
Lazer de Piúma para
dar aos bairros, ao
centro e a Ilha do
Gambá uma nova
roupagem. Campos,
praças, quadras estão na pauta para
receber reformas e
melhorias.
A ideia, como
adiantou Jeremia
Azevedo, secretário
de Turismo é otimizar os recursos, e
aplica-los de forma

que a população
seja a principal beneficiada, uma vez
que, são poucos e
com a suspensão da
agenda dos eventos
por conta da pande-

mia do novo coronavírus nada mais
justo que cuidar dos
campos, das quadras, das praças e
outros pontos de
entretenimento.

C o nv é m f r i s a r
que, nesse período de pandemia, a
administração municipal vem tomando medidas para a
realização de refor-

mas e melhorias de
praças esportivas,
quadras e campos
com recursos próprios, no intuito de
ofertar a população
piumense esse essencial instrumento de promoção e
qualidade de vida,
como forma de entretenimento, saúde física e mental,
além de contemplar
a mão de obra local,
ou seja, pintor, pedreiro, ajudante de
geral e eletricista.
“Nosso objetivo é
aliar forças e ajudar
os microempreendedores nesse momento que estamos
vivendo. É fazer com

que o dinheiro circule
na cidade. O município precisa sim,
caminhar, estamos
trabalhando na preparação pela retomada da normalidade
de nosso município.
Alguns pontos turismos irão ganhar letreiros e locais para
foto. Na entrada da
Ilha do Gambá, por
exemplo, realizaremos melhorias para
o entretenimento.
As luminárias de Led
já foram licitadas,
e logo estará nos
campinhos de areia.
Vamos fazer muito
mais”, concluiu o
secretário Jeremias
Azevedo.

Calçadão da praia repaginado em Piúma
Toda o calçadão da orla está sendo feito pela Prefeitura de Piúma depois de quase três décadas
Luciana Maximo

Da redação
Desde 1994, há
26 anos o calçadão,
a ciclovia e os quiosques de Piúma foram
construídos dando
uma cara nova a orla
da praia naquela
época, desde então,
muitas administrações se passaram e o
tempo foi deteriorando até os dias atuais.
Com intuito de
trazer uma nova roupagem a orla, o secretário de Obras, Rafael
Scherrer, com o aval

Piúma está
recendo um novo
calçadão e está
sendo feito com
recursos próprios
e com seus
funcionários

da prefeita em exercício Martha Scherer
deu início a recuperação do calçadão com
recursos próprios e
funcionários da própria prefeitura.
A recuperação do
calçadão começou
no início da praia e
vai até onde inicia a
obra da construção
do muro de contenção, um pouco antes
do Restaurante D’
Angiles. “A ideia é
recuperar todo o calçadão que acabou
desaparecendo com

o tempo. Vamos até
o Quiosque Chá de
Picão, vamos pular a
parte da construção
do muro, onde será
feita posteriormente
calçadão e ciclovia
e pista e recomeçaremos após a Praça
Dona Carmem até o
final da orla. O calçadão é um espaço seguro para as pessoas
caminharem e poder
curtir todo o nosso visual. Estamos trabalhando para melhorar a nossa cidade”,
garantiu o secretário.
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REFORMA DO MERCADO
de Peixe na reta final

Muito aguardada a reforma do Mercado de Peixe em Piúma está caminhando para a reta final
Luciana Maximo

Por Luciana Maximo

A obra de Reforma
do Mercado de Peixes
de Piúma está bem
avançada 80% de
execução, previsão
de entrega entre julho e agosto. Toda
estrutura principal
já foi construída concentrando-se agora
esforço no acabamento. As paredes já
estão sendo revestidas com cerâmica e
outras massadas e
pintadas. Toda parte
hidráulica já foi feita,
o telhado metálico
será afixado já na
semana que vem.
A reforma manteve
os 9 boxes originais
e acrescentou um
entreposto de pescados.
O entreposto pos-

suirá estrutura que
atenda as normas
sanitárias vigentes,
apresentando plenas
condições de certificações do Serviço
de Inspeção de produtos de origem animal tanto municipal
como estadual ou federal (SIM, SIE, SIF).

A estrutura contará com área de recebimento do pescado,
câmara de espera e
área de lavagem de
caixas, uma ampla
sala de evisceração
e outra de filetagem,
sala de embalagem
e área de expedição,
banheiros e vestiá-

CAIS ALCIDES ABRAHÃO
SERÁ REFORMADO
O Cais Alcides Abrahão
também passará por reforma
em breve, quem afirmou foi o
coordenador e engenheiro de
Pesca da Secretaria, Wander
Lucio da Luz. “O processo
de reforma da praça está na
fase de análise jurídica do
edital, em breve este deverá
ser publicado, vencida toda
fase burocrática normal e
necessária aos ritos públicos,
daremos início as obras que
tem previsão de conclusão
após a ordem de serviço de
90 dias”, disse, coordenador
e engenheiro de Pesca.
Frisou Wander que o Cais
é local de trabalho para dezenas de pescadores que
realizam diariamente a carga
e descarga de suas embarcações. “As condições físicas
do cais colocam em risco a
segurança e a saúde daqueles
trabalhadores que dependem

exclusivamente daquele local
para realizarem suas atividades laborais, atividades essas
que geram emprego e renda a
diversas famílias Piumenses e
ao próprio Município”.
O Cais é um ambiente cultural e de lazer para a comunidade, tornou-se ponto turístico
para os visitantes do município
atraídos pelas embarcações
atracadas e as atividades
pesqueiras ali desenvolvidas.
Além de ponto de encontro
dos pescadores aposentados
que se reúnem na “Roda dos
Malandros” para jogar cartas
diariamente.
Luciana Maximo

rios. Toda a área de
produção será climatizada por sistema
de dutos garantindo
a temperatura ideal
para a manipulação
do pescado.
De acordo com

o secretário de
Agricultura e Pesca,
Marcos Xavier a ideia
é que esse entreposto seja usado pelos
produtores (pescadores) locais, onde
ao passar seu peixe
pelo processo industrial agregue valor ao
produto final. A estrutura é contemplada
com uma câmara
de congelamento
que proporcionará
aos mesmos a estocagem do pescado
processado.
O s b oxe s i r ã o
funcionar com balcões frigoríficos o
que garantirá aos
consumidores mais
qualidade e segurança do produto e
aos comerciantes
um tempo maior

de frescor do seu
pescado. “A questão ambiental foi um
foco desde a fase
inicial do projeto, foi
exigido à empresa a
não interferência na
área de mangue, o
que foi devidamente
fiscalizado e cumprido. Uma câmara de
resfriamento será instalada para receber
os resíduos do processamento do pescado,
para posteriormente
serem corretamente
destinados. Toda a
água utilizada tanto
nos boxes como no
entreposto será destinada a um sistema
de tratamento, já instalado, para posterior
destinação a rede
de esgoto”, explicou
Xavier.

10

» ESPECIAL

jornal espírito santo notícias

23/05 a 25/06 de 2020

RETROSPECTIVA das Festa
Piúma sem festa relembra os momentos gloriosos da Festa
Arquivo

Da redação

É estranho demais para o piumense não ter Festa de
São Pedro. Sem dúvida o fervo da Rua
das Peixarias será
silenciado este ano
por conta do novo
coronavírus.
O cais sem as
brincadeiras, sem
palco em frente ao
M e rc a d o , s e m a
Festa do Babo, sem
o show de calouros,
sem a banda, sem
bandeirinhas, sem
a Remaria de São
Pedro, e a missa,
com a igreja vazia.
Seu Oenes Taylor lá
de cima deve estar
triste neste dia 29,
a pandemia tirou
a alegria dos pescadores com a sua
festança tão esperada.
A secretária de
Cultura, Mesmeri
Silva Alves disse que
diante do cenário
epidemiológico e as
medidas de controle
para disseminação
do novo coronavírus,
em conformidades
com as orientações
do Decreto Estadual
e Municipal, os eventos tiveram que ser
suspensos pensando na segurança de
todos. “Sem dúvida
uns dos setores mais
atingido pela pandemia foram os eventos culturais, um dos
primeiros a parar e

um dos últimos a
voltar. Mas não vai
passar em branco
esse dia tão importante para os piumenses. Estaremos
fazendo um Tbt das
festas anteriores
para relembrar melhores momentos, e

postando no facebook do dia 25/06
a 29/06 momentos
importantes da festa dos pescadores,
um áudio no carro
de som homenageando os pescadores
pelo seu dia”.
Salientou a se-

cretária que não
poderia deixar de
solidarizar com o
momento de dificuldade que a sociedade vem passando
com a pandemia.
“Temos muito orgulho pela valentia e
coragem dos pesca-

dores, por deixarem
seus familiares e
em busca de seu
sustento em alto
mar, e sempre mostrando um enorme
prazer e alegria
nesta luta diária
pela sobrevivência.
Saibam que o povo

piuminense sente
muito orgulho de vocês. Lamentamos
a não realização da Festa dos
Pescadores onde
é esperada todos
os anos. Contamos
com a compreensão
de todos”.
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tas de São Pedro em Piúma

sta de São Pedro

POESIA

Crônica

O BADALADOR
DE SINOS*

É dia de festa na Capela
Todos partiram em oração
Para mais uma procissão.
Pensamentos levados ao céu
Hinos entoados
Pescadores animados.
“Viva São Pedro!
Protetor
Do pescador!”
Em fila, seguiram os barcos
Enfeitados com bandeirinhas
Todas coloridinhas.
“Viva São Pedro!”
Grita o orador
E o povo repete com louvor.
Na embarcação da frente
Segue a imagem do apóstolo
Glorificado pela gente.
Ele vai num andor
De madeira
Quem é devoto o rodeia.
“Viva São Pedro!”
E os fogos de artifício
Seguem o seu ofício.
Os estalos que fazem no céu
Empolgam ainda mais
Cada fiel.
Os pedidos foram feitos
Ao santo protetor
Com muito ardor.
As preces foram elevadas
As orações cada vez mais
Exaltadas.
Quando os barcos terminam
O passeio no mar
No porto vão atracar.
São Pedro volta
Para o seu destino
A Capela, um lugar pequenino,
Mas cheio de bênçãos
Rezas, novenas
E dezenas
De pessoas a gritar:

“Viva o padroeiro dos homens do mar!”
(Fabiani Taylor)

Homenagem ao saudoso Oenes Taylor, fundador da
Capela de São Pedro e primeiro incentivador da Festa dos
Pescadores, em Piúma-ES.
Por Fabiani Taylor
Acordar cedo, na infância,
não era privilégio para que
Deus pudesse ajudar, mas
uma obrigação de ruídos que,
longe ou perto, iam ecoando
sonhos afora até a lamúria do
despertar.
A minha casa, telhado
em formato de igreja, deixava
transpassar todos os tipos
de barulho: cachorro latindo,
pescadores saindo de madrugada em busca do pão de
cada dia, e a chuva caindo
fininha acompanhada do cheiro da poeira que vinha frestas
adentro, trazendo consigo o
friozinho matinal do orvalho
que desce quietinho, fazendo
nos enroscar ainda mais no
cobertor dos nossos sonhos.
Mas ao lado, bem pertinho das minhas lembranças,
tinha uma capela - a Capela
de São Pedro - construída na
rua de chão batido, vizinha
da amendoeira embaladora de brincadeiras infantis,
sombra para os pescadores
que penduravam suas redes
e remendavam as infortunas
surgidas no mar, agulhas a
entrelaçar o fardo da vida.
Até a capela que ele ia.
Passos lentos, corcunda a pesos do mundo, chinelo arras-

tando poeira de sentimentos.
Rugas cedendo espaço para
as experiências da vida, olhar
humilde de quem feliz vai ao
encontro do ente amado.
Fizesse chuva ou sol, lá
estava ele, às seis horas, toca-discos com a Ave-Maria e o
sino a badalar por seis vezes,
expandir para toda cidade
a alegria de se estar vivo e
poder, através do ritual, unir
a todos numa grande família.
Era a hora! O dia começava com o último badalar.
Portas e janelas se abriam,
espreguiçar entoando um
novo dia. Mãos de obra desenhando um alvorecer de
transcendentes enigmas que
se fundiam em correntes
para que as vidas pudessem
transformar.
Olhos cheios de esperança. No brilho da íris, a espera
matinal de novos caminhos a
serem percorridos, na liberdade dos desejos incandescentes que se revelam a cada
novo dia.
E o badalador de sinos,
tão singelo como outrora,
voltava para sua casa, na
expectativa de momentos
vindouros. Mais uma vez acordara a cidade na sua radiante
rotina, e esta resplandecia
para mais um horizonte.

*Crônica publicada no Jornal Espírito Santo
Notícias, no Jornal A Gazeta e, em seguida, no livro
O Badalador de Sinos e Outras Crônicas.

12

» É O MÁXIMO

jornal espírito santo notícias

23/05 a 25/06 de 2020

“

ALUNOS QUE PARTICIPAM
DÃO SHOW, É O MÁXIMO
“Ninguém educa ninguém, ninguém
educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo”. Paulo Freire

AULAS PERFEITAS ESTÃO SENDO PRODUZIDAS POR PROFESSORES QUE SÃO O MÁXIMO. O RESULTO É MARAVILHOSO, MAS
TEM DE TER A PRESENÇA DOS PAIS, OU RESPONSÁVEIS, NÃO É!?

Frederico do Nascimento Lisboa EMEIEF. Elvira Meale Lesqueves /
Itapemirim
Se liga nesse trabalho desenvolvido em
3D, pelo aluno Frederico do Nascimento
Lisboa, da EMEIEF. Elvira Meale
Lesqueves, de Itaoca/Itapemirim, com
auxílio da mamãe Karen, realizando
com capricho a atividade proposta pela
professora Ludmila Louzada.

Henrique Volponi Ladeira – Alfredo
Chaves
O tema da aula “Família” e o aluno
Henrique Volponi Ladeira do G3
vespertino, da Creche Pequerruchos,
de Alfredo Chaves, da tia Ana Lucas de
Claret, com a ajuda do papai Marcelo
cumpre direitinho a atividade proposta.
Belíssimo exemplo, pai.

Artur - Paulo Freire – Piúma
Olha só o Artur, do Maternal 3, da tia
Vanessa, dedicado as tarefas de aula
online. Que gracinha ver os alunos
sempre dispostos a aprender e os
professores se reinventando nas aulas!

Eduarda Alves Carneiro – Portinho
Piúma
A aluna Eduarda Alves Carneiro Cardozo
envolvidíssima com a aula lúdica
“Alfabeto com Rótulos”. Eduarda é filha
de Michelle e aluna do pré II, vespertino,
da escola Municipal Portinho Piúma.

Agatha - Manoel dos Santos
Pedroza – Piúma
A queridíssima professora Waldilene
foi presentear a aluna Ágatha da
Escola Manoel dos Santos Pedroza,
do 1º ano, pela participação nas aulas
online, pescaria divertida. Parabéns,
Waldilene, pelo brilhante trabalho!

Kauan Amorim Dangelis Almeida –
Manoel dos Santos Pedroza - Piúma
Gente, olha que lindeza! Kauan Amorim,
de 8 anos, do 2° ano da professora
Creuza, da EMEF Manoel Pedroza e
também Bernado Amorim, de 6 anos,
1° ano da professora Wal, ambos
do turno matutino, desenvolvendo
atividades de Ed. Física, da professora
Juliana. Gente, que pique tem esses
irmãos.

Kalel Moreira EEEF Santa Cecília –
Cachoeiro
Kalel Moreira Axis, do 8º ano, da
EEEF “Santa Cecília”, de Cachoeiro de
Itapemirim sempre foi um aluno muito
estudioso. Mesmo em tempos de aula
online o aluno mantém sua rotina
fazendo as atividades propostas pelos
professores. Arrasou!

Kaline Scheidegger Longue – Pualo
Freire – Piúma
A aluna Kaline Scheidegger Longue,
do 6º ano, do Colégio Paulo Freire
cumprindo a atividade de português
com o tema “poema”, junto com
a professora Bruna Carraro. Muita
caprichosa, por sinal.
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SHOW DE PESCADORES
É mês de junho, mestres de
barcos preparam os ranchos
abastecem os
barcos. Ainda
madrugada,
embarcam os
pescadores,
partem do cais
do porto dizendo
“a festa tá chegando, temo que
comemorar, seu
Oenes já tratou
que hoje a pescaria é pra festa acontecer”.
Boca da Barra
mar a dentro,
f ica o motor
ressoando rompendo a manhã.
Acorda a dona
Cirene, move as
tramelas das janelas que dão
pra peixaria
que é um gran-

de barracão. O
cheirinho de café
coado e bocejos
de todos os lados
fazem do lugarejo
um lugar sagrado.
Comércios escancaram as portas,
cortes de tecidos,
dos mais diversificados são vendidos pois pra festa,
roupa nova não
pode faltar, os sapatos novos reluzentes, mas há os
que gostavam de
descalços mesmo
ficar. Caminhão
pau de arara, sai
na cidade, zig-zagueando as ruas
com bandeirinhas
coloridas, caixas
de som penduradas nos postes, para que o
som da Festa dos
Pescadores possa

invadir todos as
casas.
Está quase na
hora dos barcos
atracarem no cais,
logo o prenúncio
da presença dos
atis anunciando
que a pescaria
foi boa. “O seu
Oenes, vamo vendê pescado, juntá
os trocado, e fogo
na fogueira que
a festa vai ser de
primeira.” Reunião
e jogo de baralho,
define quem vai
cantar, a alegria
no palanque tem
que ser boa pro
pescador.
Raia o dia da
festa, Alvorada
com a “Furiosa”
percorrendo a
cidade fazendo
em seu entorno
aqueles que nem
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dormiram e com
a noite se distraíram, esperando
a banda passar.
Corre pro porto
a criançada e
também a marmanjada pois na
talha o gato está,
pau de sebo é
um sobe e desce, e ganha quem
no topo chegar.
Brincadeira é certa no dia da festa,
do almoço, nem
se fala panelão
de arroz, farofa e
churrasco, come,
come e até leva
pra casa. Que
fartura produzida
a muitas mãos.
“Corre! Corre!
Dona Mazita, os
barcos já estão
enfileirados e todos enfeitados! O
padre e São Pedro

Por Francisca Feres

estão na ponteira,
a banda vem logo
depois, a marinha
fez a revista, só
falta a senhora.
O rio enfeitado
de barcos coloridos e com águas
serenas conduz a
procissão.
“Ehhh com
vocês o Show
de Calouros!!!!!”
Gritava o locutor.
A plateia é certeira aplausos a
Fufiu, Jóia, Ted
Love e muitos outros que abrilhantam o palco da
festa.

Em meio a
barraquinhas,
quadrilhas
e namoricos
uma coisa é
aguardada depois da atração
musical os fogos encerram
a noite, brilhos
coloridos, fumaça subindo
ao céu, lindo
de ver. Piúma
assim dorme e
aguardando o
amanhecer...
barcos prontos
de volta ao mar
enquanto a cidade descansa.

» ESPECIAL
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Oenes deixa um
LEGADO DE FÉ À PIÚMA

Festa dos pescadores em homenagem a São Pedro, esse ano vai deixar muitas saudades
Arquivo

Por Luciana Maximo

É a primeira vez na
história da Festa de São
Pedro que ela não vai
acontecer. Acontecer
mesmo, porque é um
feito que marca a vida
das pessoas em Piúma,
mexe com as emoções,
traz recordações que estão cravadas. “É, Dia 29
se aproxima e junto vem
uma enxurrada de sentimentos fazendo com
que a todo momento as
pessoas da cidade que
esperam pelo evento se
emocione. O coração
aperta pelas lembranças que ao longo dos
anos foram gravadas em
nossa mente, e entranhadas no íntimo de nossas
almas”, se emociona
a neta do fundador da
Festa, Fernanda Taylor.
Vale registrar, Oenes
Taylor é o fundador da
Festa. Filho de João
Henrique Taylor e Clara
Awens Ingleses naturais.
Nasceu em Piúma, tinha
6 irmãos: Eupídio, João,
Lindolfa, Alice, Adalberto
e Oscar. Jovem, casou-se com Anália Miranda.
Juntos tiveram 8 filhos:
Alvanir, Anival, Vacir,
Alcenir, Elizabeth, Idílo,
Arlécio, Wilson, João e

Oenes Taylor,
o filho Alerson
com o Roni, o
neto no colo e
Beto, irmão de
Fernanda Taylor
Eliana.
Para superar as dificuldades da época, de tudo
fazia um pouco, mas sua
principal renda era compra e venda de peixes.
De natureza forte,
magrinho, ficou conhecido, como homem de
grande fé, que vivenciou
muitos momentos de
curas e milagres em sua
vida. Um deles cotou
Fernanda, uma grande
ferida se formou em seu
corpo, seu vizinho, o Sr.
Manduca fazia seus curativos e o problema se
agravou muito, dava para
ver seu osso.
A caminho de Vitória,
na busca de recurso

para o seu problema
um homem lhe ofereceu
carona e no meio do
caminho, lhe deu um
nome de uma injeção
para tomar. Numa farmácia em Vitória, encontrou
o mesmo homem, que
o cumprimentou. Em
Iconha tomou a injeção
e no caminho para casa,
dentro de um ônibus,
sentiu algo em seu corpo.
Chegando em casa, não
havia sinal da ferida. Sua
vida é cheia de histórias
como essa.
Ganhou do Padre
Antônio uma imagem
pequena de São Pedro. A
colocou numa oca que se
formou no tronco de uma

grande castanheira que
havia em frente a atual
capela de São Pedro.
Todos que passavam
na rua a noite podiam
observar uma luz de
duas velas que estavam
sempre acessas ao lado
da pequena imagem. A
devoção a são Pedro, era
conhecida por todos, pois
sempre fez questão de comemorar o dia do santo.
Com papel de cigarro
e cola de trigo, confeccionava as bandeirinhas
junto a toda vizinhança.
No dia 19 de junho
iniciava a novena, carregando uma pequena
imagem, acompanhado
de várias pessoas, visita-

va nove casas por noite.
No dia 27 as 4 horas da manhã ao som
de muitos fogos todos
eram acordados. Era
ele enfeitando as principais ruas da cidade com
bandeiras. Bandeiras
colocadas, era a vez das
caixas de som, a serem
colocadas nos postes
das ruas enfeitadas.
Muitas prendas e brindes eram doados para
os leilões e brincadeiras.
As barracas chegavam
de todas as partes e
tomavam as ruas Manoel
Português e Jair Cardoso
Novaes. Uma grande
fogueira era preparada,
pois a meia noite do dia
28 era batizada para
os corajosos caminhar
sobre as brasas quentes
e vermelhas.
Bandas de jongo de
são Matheus, Anchieta
chegavam para um grande jongada. O novo barquinho e o novo manto
deviam estar impecáveis.
E a banda de música?
Não era nada menos
que a da Polícia militar
do Espírito Santo, que
fazia o baile no dia 28. A
Banda fazia a alvorada
às 5 da manhã do dia 29
e só ia embora depois da
procissão marítima que
era acompanhada por

centenas de pessoas.
Dia 29, durante todo
o dia, as brincadeiras
aconteciam. Gatos na
talha, procura do alardo,
pato no mangue, porco
na graxa, corrida de saco
e ovo na colher, e o pau
de sebo que sempre tinha o maior prêmio. “A
missa era sempre em
frente a capela. Depois,
grandes apresentações
aconteciam, de mágica
a música. E, como não
lembrar a nega fulô?
Com os fogos de artifício,
encerrava a festa. A partir
das festas começou a
construir as capelinhas,
que eram sempre modificadas. Uma Ave Maria
dos autos falantes da
capela, era ouvida todos os dias, às 6, 12
e 18 horas. Amado e
respeitado por todos nós,
meu avô OENES TAYLOR,
é o fundador da nossa
festa dos pescadores
em homenagem a São
Pedro. Deixou plantado
em nossos corações a
grande marca de sua
vida: a fé”, narrou a neta
Fernanda.
Este ano a pandemia
não deixou a Festa de
Piúma acontecer, o povo
lembrará os detalhes de
todas já vividas.
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Difícil acesso a
CÓRREGO DO LOPES

Os moradores da comunidade de Córrego do Lopes querem solução para a estrada que
quando chove fica impossível passar de moto, ou carro
Divulgação

A estrada é
estreita e o
aceso é muito
difícil dizem os
moradores

da Redação

São 35 famílias que imploram
a Prefeitura de
Iconha para resolverem o problema
da estrada que dá
acesso a comunidade de Córrego do
Lopes. Os moradores da comunidade
estão sofrendo há
décadas com a estrada que chega
até lá. A novela é
a mesma. Quando
chove, fica intran-

sitável e quando
faz sol, valetas que
engolem um pneu.
A qu e m r e c o rrer? A Prefeitura de
Iconha conhece o
seu interior como a
palma da sua mão
e sabe que jogar
saibro não resolve
o problema. Já tem
centenas de reclamações e nada de
solução.
Há trechos que
um carro só fica difícil trafegar, o mato
come metade da
estrada. Buracos,
lama e o produtor

que precisa escoar a sua produção
sofre, como sofrem
todos que residem,
principalmente,
depois da igreja.
“Tem um pedaço
da estrada que eles
mexeram, há um
tempo, e foi colocado um pó preto de
asfalto que foi uma
beleza. Toda vez
que chove não tem
problema, dá para
passar tranquilo.
Mas, não sei o que
aconteceu, eles foram no início da estrada que vai para

a comunidade, num
pedacinho só e
passaram a máquina. Apenas passou,
não consertou, não
fez nada. Só cavou,
fuçou. Na última
chuva ficou uma
coisa feia. Minha
mãe teve de passar a pé. Isso não

é de agora. Estou
com 30 anos, o
tempo todo a gente cobrando para
consertarem a estrada”, reclamou
Zilmara Aparecida
Biancardi
Tomazelli.
Saibro não mais
resolve, a comu-

nidade quer que
aumenta a estrada
e resolva o problema de uma vez por
todas.
A Re p o r t a g e m
tentou falar com o
secretário de Obras
de Iconha, ele visualizou as mensagens,
mas não respondeu.
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Moacir reafirma sua

PRÉ-CANDIDATURA A PREFEITO

Desmistificando os boatos maldosos de que o pastor Moacir não é pré-candidato a prefeito
de Piúma pelo PSB e que ele apenas está se capitalizando para galgar um convite a vice de
alguém, ele falou com a Reportagem e afirmou que é e vai até o fim
do denegrir a imagem
do outro, da qual não
participo! Ficam querendo denegrir minha
imagem e desconstruir
minha pessoa e usam
isso com intuito de me
desestabilizar junto a
população de bem de
Piúma”.
PROPOSTAS
Moacir frisou que o
desejo é construir uma
política com propostas,
com objetivo de trazer
melhorias para cidade
almejando novos horizontes e não fazer uma
política velha.

Por Thiago Rocha

Capixaba de coração homenageado
com a comenda/título
de Cidadão EspíritoSantense, o pastor
Moacir Lima – PSB, comerciante, proprietário
da Loja Ranchos dos
Queijos falou com exclusividade ao Jornal sobre
a sua pré-candidatura a
prefeito de Piúma.
Em Piúma, o empresário é conhecido como
Moacir dos Queijos,
por ter idealizado a loja
há 17 anos e ganhado
prestígio na região com
os produtos que comercializa.
Moacir é de
Rondônia, mas os avós
são de Rio Novo do Sul.
Ele chegou a Piúma com
20 anos, juntamente
com Esposa Herica Lira
Wandekoken Lima fundaram o Rancho dos
Queijos onde ele se
encontra até hoje no
bairro Niterói.
Com formação superior em Teologia, Moacir
é fundador da Igreja
Metodista Wesleyana
e pastor voluntário. A
Igreja está localizada
próximo ao “radar” do
bairro Portinho.
O Projeto Alfa que
abraça dependentes
químicos em Piúma
também tem as mãos
de Moacir. “Quando
comecei a pastorear,
visitei alguns bairros de
Piúma, observei que a
dependência química
é uma triste realidade
que assola as famílias.
Então, despertou em
mim um chamado para
evangelizar perante as
vítimas da drogadição.
Assim, acabei conhecendo o pastor Luiz
César e sua família,
ele um “ex-dependente
químico,” de Cachoeiro
de Itapemirim, com
o mesmo chamado
que tinha acabado

ELEIÇÃO PASSADA
Oportunamente,
lembrou que no passado recente ele foi o
único que colocou o
nome à disposição para
mudança da política
de chegar em Piúma.
Com isso, em 2013
Fundamos o Projeto
Alfa Comunidade
Terapêutica. Sou entusiasta no Projeto Alfa,
cabe ressaltar que a
Instituição caminha
através de mérito de
seus gestores, em
especial a pessoa do
pastor Luiz César e colaboradores”.
PIÚMA – PAIXÃO À
PRIMEIRA VISTA
“A o c h e g a r e m
Piúma, de imediato nos
apaixonamos com a
cidade, decidimos aqui
trabalhar, criar nossa
família e criar raízes.
Como não se apaixonar pela cidade das
Conchas, pelas ilhas e
pelo Monte Aghá?! Eu
penso que como todo cidadão piumense assim
sonha com uma cidade
melhor, eu também
desejo. Uma cidade tão
bonita como a nossa
merece ter uma administração a sua altura.
Eu aprendi que se uma
cidade vai mal, todos
vão mal. Se a cidade

for para o “buraco”,
todos que moram nela
infelizmente também
vão para o buraco. Por
isso, nos preocupamos
com a Política de nosso
município e se dedica a
isso, ou então como ficará a história de nossa
cidade? Sabemos que
falta muito para atender nossas necessidades como município, e
principalmente como
cidade turística que
Piúma é, vista, somos
reconhecidos nacionalmente. Sou comerciante e empreendedor, reafirmo aqui, eu vivo da
cidade de Piúma, é dela
que tiro meu sustento e
o da minha família. Eu
a escolhi para empreender e viver, lutamos
por essa cidade”!
BOATOS
Em relação aos boatos na cidade de que
Moacir Lima não vai
sustentar a pré-candidatura e posterior
candidatura, caso registre-a, ele foi enfático:
“essa é a velha política,
onde um fica queren-

de Piúma e foi para a
pré-campanha e campanha, porém, no último dia para registrar
a candidatura, recebei
uma ligação telefônica
por volta das 20:00
horas do vice-prefeito
à época que estava
caminhando com ele,
dizendo que por problemas particulares não
poderia mais ser candidato, o que naquele
momento inviabilizou a
candidatura de. “Quero
deixar aqui bem claro,
e rechaçar enfaticamente, NÃO ME VENDI,
NÃO ME TROQUEI POR
PROPOSTAS, mas infelizmente fiquei sem outro nome para registrar
a chapa de prefeito e
vice-prefeito em 2016,
eu não tinha outros
nomes, não tinha um

plano B, fui pego de
surpresa. Eu afirmo,
não abri mão de ser
candidato, mas fiquei
inviabilizado! Já tinha
rodado toda cidade, conhecido cada cantinho,
deste lugar, vontade
eu tinha e tenho, vamos lutar! Amadureci
politicamente e hoje
tenho um grupo coeso
e forte”.
PRÉ-CAMPANHA E
PANDEMIA
“A princípio por redes
sociais, vídeo conferências, lives, e vamos nos
reinventar para poder
assim levar nossas propostas, projetos a todos
os munícipes de Piúma.
Somos o novo que tanto queremos em Piúma,
porém, com experiência, SOU GESTOR”.
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Mauri Monteiro e Adelmo do
Nossa Rede juntos

Mauri Monteiro fala sobre sua pré-candidatura e do vice Adelmo do Nossa Rede em Iconha
se dedicou ao trabalho
junto com seus pais e seu
irmão. Hoje ele e seu irmão
são sócios em um dos
melhores supermercados
da região, sendo também
um grande produtor rural.
Quando o convidei para
ser pré-candidato a vice-prefeito em nosso grupo,
ele recebeu o convite com
grande satisfação e disse
que seria um prazer estar ao nosso lado nessa
pré-campanha. Acredito
que pelo fato de Adelmo
do Nossa Rede, ser um
empresário respeitado na
cidade, muitos queriam
ele do seu lado e graças a
Deus, a cada dia recebemos mais apoio de muitas
pessoas que querem contribuir com nossa pré-campanha. Hoje posso dizer
que somos pré-candidatos
e que o resto é só boato.

da Redação

C

onsolidado em Iconha, o empresário Mauri
Monteiro foi anunciado pelo seu grupo de
apoiadores como pré-candidato a prefeito
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).
Morador de Iconha desde 1999, Mauri é o 7º
filho de 14 irmãos. Sua vida sempre foi movida a
desafios. Desde Mauri conhece bem desde cedo
as dificuldades da vida, até por conta do número
de irmãos. Em 2016 ele foi convidado por João
Paganini a ser o seu candidato a vice-prefeito, onde
o mesmo aceitou mais esse desafio em sua vida e
saíram vitoriosos.
Iconha como todas as cidades deste Brasil terá
muitos desafios para o próximo ano, devido a
pandemia do novo coronavírus que vem sacudindo
a economia e deixando milhares de pessoas desempregadas, sem renda. O desafio é muito grande
para o próximo gestor.
Mauri defende a tese de que a gestão do poder
público deve ser semelhante a uma empresa privada, pois, como se sabe, uma empresa privada é
feita para gerar lucros para seus sócios, enquanto
uma empresa pública volta seus esforços para o
bem-estar de toda a população, se preocupando
com a vida das pessoas, em todos os aspectos.
Após o dia 17 de janeiro onde o município viveu
uma das maiores enchentes de sua história, vendo
o seu comércio varrido e destruição em todos os
cantos da cidade e agora com esta pandemia, não
resta dúvida que o maior desafio, segundo Mauri
é a reconstrução de tudo aquilo que foi perdido,
desde insfraestrutura civil, até fortalecimento do
comércio local.Ao Jornal Espírito Santo Notícias
Mauri falou com exclusividade, veja nesta entrevista.
Por que é pre-candidato
a prefeito?
“É um sonho poder
contribuir com a cidade
que escolhi para viver,
onde moro há mais de
20 anos, aqui construí
minha vida e criei meus
filhos, tenho certeza que
nossa Iconha pode ser
uma cidade moderna, sem
se esquecer de suas raízes, valorizando a saúde,
educação, segurança,
cultura, esporte e valorizando o agroturismo e o
comércio local.
Como vê a atual
administração?
Tudo estava indo muito
bem até o dia 17 de janeiro
de 2020, data da enchente
que destruiu a cidade.
Infelizmente, após este dia,

as coisas foram perdendo
o rumo, e quando começávamos a nos recuperar
veio a pandemia mundial
do Covid-19, isso fez com
que se complicasse mais
e, infelizmente, quando
decidi ser pré-candidato
a prefeito independente,
perdi a autonomia que
tinha na Prefeitura, pois
minha pré-candidatura não
está sendo apoiado pelo
prefeito, estou distanciado
da administração central
da prefeitura.
Sua relação com o atual
prefeito João Paganini?
Respeito o senhor João
Paganini, o qual mantenho
uma relação de trabalho.
Quando fui convidado para
ser seu vice-prefeito, fiquei
muito honrado, acreditava

que ele era a pessoa certa
para continuar a frente do
município, por isso aceitei
o convite, sabia do novo
desafio que vinha pela
frente. Em 2016 estávamos
disputando uma eleição
contra dois candidatos
e contra oito dos nove
vereadores. Acreditando
em nossa vitória fui me
dedicar à campanha, em
todos os comícios e reuniões sempre divulgamos
o que poderíamos fazer
juntos. João Paganini em
várias situações dizia que
eu seria o próximo prefeito
com seu apoio, sendo
assim seu sucessor, isso só
me dava mais garra e vontade de vencer para levar
Iconha a um futuro melhor.
Mas nem sempre as coisas
saem como previsto, hoje
ele está do outro lado
e até hoje não entendo
o porquê ele resolveu
quebrar nosso acordo de
cavalheiros e apoiar outro
pré-candidato. Como na
vida as coisas mudam,
tenho que respeitar sua
decisão, mas continuamos como amigos e
seria muito bom tê-lo ao
nosso lado.

Como governar
sem ficar refém dos
partidos?
(risos) Engraçado, parece que estamos voltando
no ano de 2016, de novo
contra dois candidatos e
contra oito vereadores,
mas com a força de Deus
e o apoio do povo, minha
pré-candidatura será um
sucesso. Pois acredito
que o apoio dos vereadores é importante em
qualquer eleição, mas não
é tudo, para mim o mais
importante é o voto do
eleitor. É com esse que
tenho compromisso no
futuro. Sou e sempre serei
uma pessoa de diálogo e
não de conchavos. Meu
compromisso é com o
progresso e o bem-estar
de todos os moradores de
nossa querida cidade.
Dizem que o Adelmo
não estará com você na
campanha.
Conheço Adelmo e
sua família muito antes
de mudar para Iconha.
Adelmo veio de uma família humilde, trabalhadora
e honrada, desde cedo

Então o Adelmo já está
fechado com seu grupo
como vice-prefeito?
Com certeza sim. O
que se vislumbra, na verdade, é que nossa pré-candidatura ganhou um
grau tão alto que deve
estar assustando nossos
prováveis concorrentes,
fazendo com que alguns
até contrate pessoas para
disseminar fake news pela
cidade. Isso realmente
deve estar incomodando
muita gente, e por isso
alguns corneteiros de
plantão começaram a
espalhar boatos de possíveis mudanças de planos,
mais asseguro que eu
e Adelmo e nossos pré-candidatos a vereadores estamos trabalhando
firmes e fortes em nossa
caminhada. E que nossa pré-candidatura está
mais forte do que nunca.
Um forte abraço a todos,
fiquem tranquilos, pois
a pré-campanha está
mais forte do que nunca
e o trabalho continuará
para buscar sempre fortalecer cada vez mais a
nossa querida cidade de
Iconha.
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ANCHIETA REFORMA
12 ESCOLAS na pandemia
12 unidades escolares da rede municipal de Anchieta estão passando por reforma
ra, pintura e revisão
na parte hidráulica e
elétrica. Em algumas
haverá troca do telhado e instalação
de novas peças sanitárias, substituição
do piso e do forro e
reforma na quadra
poliesportiva.

Por Dirceu Cetto

As obras seguem
firmes e em algumas
unidades já foram praticamente concluídas.
A Prefeitura está investindo cerca de R$ 2,7
milhões para reformar
e deixar as unidades
mais modernas e acessíveis para alunos e
professores. As unidades também ganharam novas mesas e
cadeiras, ventiladores
e algumas foram equipadas com laboratório
de informática móvel.
Conforme a
Secretaria Municipal
de Infraestrutura, as
obras estão com 90%
dos serviços conclu-

ídos. Nas unidades
que possuem quadra
poliesportiva, o serviço inclui também
a reforma do espaço. A escola Amarílis
Fernandes Garcia e a
quadra poliesportiva
foram reformadas.
Estão sendo contempladas com o pacote de reformas as
escolas de Córrego da

Prata, Duas Barras,
Belo Horizonte, Amarílis
Fernandes Garcia,
Jocelina Nogueira,
Patrícia Roffes, Ponta
dos Castelhanos,
Castelhanos, Ubu,
Recanto do Sol, Novo
Horizonte e Iriri.
Na maioria das
escolas a reforma é
geral, contemplando
melhorias na estrutu-

CONFIRA AS ESCOLAS CONTEMPLADAS:
1- EMPSG Amarílis Fernandes Garcia
(sede): reforma predial e pintura, reforma
da quadra poliesportiva com entrega de
novos equipamentos, revisão e substituição
da parte elétrica e revisão do telhado.
2- CMEI Jocelina Nogueira (sede):
reforma predial, pintura, melhorias na parte
elétrica e hidráulica.
3- Patrícia Roffes (Nova Esperança
- sede): Melhorias na parte elétrica,
pintura, reforma da quadra poliesportiva
com instalação de novos equipamentos,
melhorias no telhado e instalação de toldos
nas janelas.
4- EMEB Dulcineia Silva Lyrio Rupff
(Ponta dos Castelhanos): Reforma e

pintura geral, melhorias nas salas e no
telhado.
5- EMEB Alcides Ceccon (Castelhanos):
Reforma geral e pintura, construção de
playgroud.
6- EMEIEF Elson Garcia (Ubu):
Reforma geral com pintura, ampliação
e reconstrução do playgroud e reforma
do telhado.
7- EMEIEF Professora Genelice dos Reis
Ramos Hermes (Recanto do Sol): Pintura
geral e reforma das salas e da quadra
poliesportiva.
8- EMEB Novo Horizonte (Novo
Horizonte - sede): Pintura geral e melhorias
nas salas e troca do gesso do auditório

9- EMEF Manoel de Paula Serrão (Iriri):
Pintura geral, construção de murro de
arrimo, reforma do telhado e outras
melhorias.
10- EMEB Duas Barras/Olivânia (Duas
Barras): substituição das telhas, reforma
do gesso e pintura.
11- EMEB Mariana Purificação Simões
(Belo Horizonte): da pintura e reparos
necessários em todo o prédio, além da troca
do telhado do playgroud.
12- EMEIEF Córrego da Prata (Córrego
da Prata): reforma geral na parte elétrica,
substituição do telhado, com inclusão
de telhas novas, pintura e instalação de
fossa séptica.

Escolas com novos
ventiladores,
mesas e cadeiras
Para o prefeito
Fabrício Petri, os investimentos são prioritários a fim de oferecer
um ambiente acolhedor e seguro para os
alunos de funcionários

das escolas. “As unidades estavam sem
manutenção há alguns
anos, nossa intenção é
realizar melhorias que
gerem mais conforto e
segurança para nossos
alunos, professores e
demais funcionários
dessas escolas”, disse.
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PROGRAMA ALIMENTAR-ES
é lançado no ES
Governo lança Programa AlimentarES com objetivo de fortalecer economia
rural e promover a saúde
Assessoria de Comunicação

Assessoria de
Comunicação

Disponibilizar alimentos saudáveis
na mesa de quem
precisa e, ao mesmo tempo, gerar
renda para os agricultores de base
familiar do Espírito
Santo são os objetivos do Programa
AlimentarES. A iniciativa foi lançada
na manhã desta
quinta-feira (25) pelo
governador Renato
Casagrande e pela
vice-governadora
Jaqueline Moraes,
em solenidade virtual transmitida pelas
redes sociais.

O governador
Renato
Casagrande
destacou a
importância da
continuidade
dos programas
sociais durante a
pandemia

O AlimentarES pretende distribuir, até
o fim do ano, 5.500
cestas verdes com
alimentos saudáveis
produzidos por agricultores familiares

capixabas. As cestas
verdes serão complementares aos donativos distribuídos
pelo Programa ES
Solidário, melhorando a qualidade nu-

tricional das cestas
ofertadas.
O governador
Renato Casagrande
destacou a importância da continuidade
dos programas so-

ciais durante a pandemia. “Uma crise
como esta que estamos vivendo atinge
diretamente os mais
pobres. Precisamos
criar uma proteção
social e econômica,
realizando ações
como esta, que compra alimentos saudáveis dos agricultores
familiares do Estado.
Ofertar esses alimentos neste momento,
em que as pessoas
mais vulneráveis
adquirem somente
o básico, é importante para que possam manter uma
alimentação saudável. Fortalecendo
também nossos
a g r i c u l tores que

também vivem um
período de redução
de produção”, explicou.
Estruturada de
forma intersetorial,
a atuação da Rede
AlimentarES vai beneficiar, além das
famílias contempladas com as cestas
de alimentos, cerca
de mil agricultores
que atuarão como
fornecedores. Além
disso, o projeto visa
conscientizar os
capixabas sobre a
importância do consumo de alimentos
saudáveis, evidenciando os valores
nutricionais dos
alimentos e seus
benefícios à saúde.
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