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P
iúma ganha cara nova nos bairros, 
são 48 ruas recebendo pavimentação, 
e as obras estão sendo feitas pelos 

Microemprendores Individuas – MEI’s. São quase 
R$4 milhões de investimentos que tem valorizado 
a cidade e contribuído para a geração de opor-
tunidade de trabalho e renda. Mais 15 microem-
preendedores individuais participaram da terceira 
chamada pública para o calçamento de mais 15 
ruas. Veja esta e outras notícias nesta edição

OPORTUNIDADE: 
MEI’s calçam quase 50 ruas
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Artistas doam seus talen-
tos para quem mais precisa 
neste momento. As lives 
solidárias estão sendo rever-
tidas em alimentos e outros 
para instituições e famílias 
que estão passando por di-
ficuldades. Belos exemplos.

Quem tem telhado de 
vidro não atira pedra no 
telhado alheio. Na política é 
assim que funciona. Se o pre-
feito foi eleito para executar, 
execute, mas se o vereador 
foi eleito para fiscalizar, fisca-
lize. Simples assim.
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» EXPEDIENTE

A política é um jogo 
para quem sabe jogar 
e para quem entende 
de bons dribles. Quem 
não sabe jogar, melhor 
não colocar o time em 
campo. Em Presiden-
te Kennedy quem está 
com a bola no pé é o 
ex-prefeito Reginaldo 
Quinta. Aliás está com a 
bola toda.

O Democratas lançou 
o nome de Reginaldo 
para prefeito no último 
dia 31 de agosto, re-
presentando a sigla na 
cidade mais rica do país 
em royalties. E a sobri-
nha, Geovana Quinta 
para o vice.

Entretanto, é jogo 
para quem sabe jogar. 
Quem se lembra da elei-
ção de 2012? Hum, e a 
Lee Oswald? Pois bem, 
o ex-prefeito Reginaldo 
Quinta e sua dileta so-
brinha Geovana Quinta 
acabaram presos e afas-
tados de seus cargos. Ela 
era tri-secretária, ou seja, 
supersecretária, apeli-
dada de Abelha Rainha, 
pois para quem reside 
pelas bandas de lá, sabe 

que ela mandava na 
colmeia toda.

Depois de 80 e pou-
cos dias no cárcere, Re-
ginaldo saiu e também 
Geovana, mas a outra 
sobrinha já estava elei-
ta. Amanda ganhou de 
presente a Prefeitura que 
acabou caindo no colo 
dela, numa super jogada 
do grupo político do tio.

Como o jornal regis-
tra tudo que se passa 
pelas terras da antiga 
Batalha, convém lembrar 
que Amanda herdou o 
reinado do tio, numa 
super jogada do então 
noivo que passou uma 
rasteira em Reginaldo 
e fez com o tio e a sobri-
nha virassem inimigo e 
concorrentes no pleito 
seguinte que deu o pódio 
a Amanda. 

O jogo agora é o se-
guinte: Reginaldo diz 
que é candidato e o povo 
acredita. E a sobrinha  
vice dele, acaba alimen-
tando as redes sociais 
dele a assinando com 
o nome dela. Fácil de 
entender, né? Ele vai 
registrar a candidatu-

ra, mesmo inelegível. E 
não tem conversa, ele 
perdeu prazo e tomou a 
canetada do Judiciário, 
até 2023 ele fica fora. Já 
transitou o julgado. 

Enquanto o Ministério 
Público Eleitoral – MPE 
não impugnar a candi-
datura de Reginaldo, 
após o registro, ele vai 
dizendo lá nas roças 
que é candidato. E quem 
sabe, a foto da urna não 
seja a dele como foi na 
eleição de 2012? Pode 
ser, mas, será Geovana a 
sua indicada? Se for po-
derá ser uma bola fora. 
Amanda é simpática, 
humilde e transita muito 
bem nas empoeiradas 
estradas do interior de 
Cacimbinha, Marra Égua 
e Cerude... Contudo, Geo-
vana, não sei não, talvez 
não conheça expressões 
como: ah, ‘mondegente’, 
‘corta um eito’ e ‘poca 
fora’... 

Além da matéria re-
lacionada a convenção 
do DEM em Kennedy 
outras notícias estão em 
destaque nesta edição. 
Boa leitura.

BOLA DENTRO OU BOLA FORA?
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PARABÉNS  - A jorna-
lista Luciana Maximo 
completou meio século 
de vida neste último dia 
31. Comemorou com sua 
família e ganhou muitos 
mimos dos filhotes que 
adora. Parabéns, Lucia-
na está mais jovem com 
50!

ESPERANÇA - O pré-candidato a prefeito pelo Partido Socialista 
Brasileiro – PSB, Moacir do Rancho dos Queijos ganhou mais 
musculatura na sua pré-campanha rumo as eleições de 2020. 
Todo o Partido Verde – PV de Piúma declarou apoio total ao seu 
nome, na noite desta quarta-feira, 02 após uma estreita conversa 
na sua residência.

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

EI, TEM UM 
REMÉDIO 
PARA DOR DE 
CABEÇA AI? 

ARTIGO

Por Victor 
Monteiro 
Zetum 

Você alguém que 
toma Neosa**** igual 
toma água? Com cer-
teza conhece! Assis-
tindo TV no almoço vi 
em menos de 20 min 
três propagandas de 
remédios analgésicos 
para cefaleia (dor de 
cabeça). Segundo a 
Sociedade Brasileira de 
Cefaléia, a prevalência 
de dor de cabeça duran-
te a vida alcança 93% 
nos homens e 99% nas 
mulheres. Dados epi-
demiológicos demons-
tram que a cefaleia é 
o 3º diagnóstico mais 
comum ambulatorial e 
a 7ª causa específica de 
incapacidade no merca-
do de trabalho. 

A Cefaleia por uso 
Excessivo de Medica-
mentos (CEM) é a piora 
de uma cefaleia pré 
existente, que muda de 
caráter episódico para 
crônico. A CEM é a prin-
cipal causa das dores 

de cabeça crônicas. Um 
fator importante aqui 
é a automedicação na 
busca de um alívio ime-
diato da dor, utilizando 
analgésicos em doses 
progressivamente mais 
altas. 

O efeito do abuso no 
cérebro pelo excesso 
de medicamentos é 
variado: redução da se-
rotonina (hormônio do 
bem estar), modulação 
da dor, diminuição do 
limiar da dor (aumento 
da sensação doloro-
sa por pequenos ou 
qualquer estímulo) etc. 
Pera! Então... se usar 
analgésico em excesso 
pra cefaleia (dor de ca-
beça) gera um quadro 
crônico de cefaleia, o 
que fazer?⠀O ideal 
é prevenir com dieta 
balanceada, atividade 
física (endorfina) e prá-
ticas que promovam o 
bem estar mental (difícil 
não ter estresses não 

vida né? Mas... melhor 
evitar quando puder-
mos). Sendo prático, o 
que não fazer: não usar 
analgésicos para cefa-
leia por mais de 10 dias 
no mês e por mais de 
2 meses⠀Importante 
ressaltar que 10 dias é 
só um número de corte 
estipulado. O ideal é: 
quanto menos usar, 
melhor!

Caso haja sintomas de 
dor de cabeça por perí-
odos prolongados, de 
forte intensidade e que 
esteja te prejudicando 
no trabalho ou na vida, 
vá ao médico e procure 
ajuda especializada! 
Há outras formas de 
tratamento (outros me-
dicamentos) que não 
causam esse efeito 
rebote. Não caia no 
erro! Não acredite nas 
propagandas! O uso 
de analgésicos desse 
ver feito com muita 
cautela!

Por Victor Monteiro Zetum – 
Interno de Medicina da UFV 
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Victor Zetum

Jacqueline afirma que 
MOACIR É A ESPERANÇA 

A vice-governadora 
Jacqueline Moraes 
(PSB) esteve em Piú-
ma no último dia 27 
cumprindo agenda do 
eixo político, onde falou 
sobre o fortalecimento 
da participação femini-
na no processo político. 
Pela manhã durante 
um café na casa do 
empresário Moacir do 
Rancho dos Queijos, 
ela falou as mulheres 
presentes, contou sobre 
a sua ascensão políti-
ca e os pilares que a 
nortearam a seguir a 
carreira até a chegada 
ao Palácio Anchieta, 
ao lado do governador 
Renato Casagrande. 
Moraes ressaltou que 
a esperança em Piú-
ma que renasce com 
o nome do empresário 
como pré-candidato a 
prefeito do PSB.

No discurso Jacque-
line lança mão das his-
tórias bíblicas e faz um 
paralelo com o contexto 
da época trazendo para 
atualidade, afirma que 
pautou a sua vida políti-
ca em três personagens 
bíblicos: Salomão, Nee-
mias e Daniel. “Fui bem 
ousada, mas eu pedi 
a Deus um pouco da 
sabedoria de Salomão, 
a estratégia de Neemias 
e um coração decidido 
como Daniel”, disse. 
Neste momento, ela 
completou com Daniel 
1.08 e lembrou que 
a personagem bíblica 
decidiu no seu coração 
não se contaminar com 
o manjar da mesa do rei. 

humildade, e que seja 
capaz de ouvir, que seja 
justo. “Quem tiver duas 
túnicas, reparta com o 
que não tem, e quem 
tiver alimentos, faça 
da mesma maneira... E 
mais adiante, os cobra-
dores de impostos per-
guntavam o que deviam 
fazer. ‘Não peçais mais 
do que o que vos está 
ordenado”, e os solados 
romanos perguntavam o 
que deviam fazer: ‘E ele 
lhes disse: A ninguém 
trateis mal nem defrau-
deis, e contentai-vos 
com o vosso soldo”, 
citou Isaias. 

Para finalizar, Jac-
queline afirmou que 
após a pregação de 
João Batista aumentava 
a esperança do povo, 
nascia a esperança 
que haviam perdido e, 
a partir de então, ela 
encorajou Moacir.  “A fal-
ta de esperança faz as 
pessoas a se agarrarem 
a algo. Não tem aquela 
história do homem que 
está morrendo afogado 
e se agarra no pé de 

da  Redação

A vice-governadora do Espírito Santo Jacqueline Moraes aposta em Moacir como a 
esperança para Piúma  

de Jesus que segundo 
ela foi empreiteiro/cons-
trutor e não carpinteiro 
de fazer mesas e cadei-
ras. “Pode um homem 
construir uma torre sem 
antes planejar’? Pode 
um homem construir 
uma orla em Piúma sem 
antes sentar e fazer um 
cálculo, sem fazer um 
planejamento para que 
não comece a obra, 
alguém olhe e diga, co-
meçou e não terminou 
e fique chaqualhando 
e zombando dele? É 
ensinamento do próprio 
Jesus que fala sobre 
planejamento”.

Conhecedora de di-
versos capítulos bíblicos 
Jacqueline citou uma 
passagem de Isaias e 
comparou com a atu-
alidade, disse que a 
política deve ter um bom 
gestor que se sensibilize 
com as necessidades 
das pessoas e se com-
prometa com a causa 
de toda a população. 
E eu tenha como norte 
a vida pautada na inte-
gridade, honestidade, 

Para a Vice-gover-
nadora, não dá para 
falar de política sem 
antes compreender os 
ensinamentos bíblicos. 
Citou João Batista, o 
percussor da verda-
de.  “Nós que somos 
evangélicos temos o 
hábito de contextuali-
zar tudo, as pessoas 
esquecem que tem um 
contexto histórico, so-
cial e político da época. 
“Naquela região havia 
o imperador romano, 
Tibério, havia a região 
da Galileia, próspera de 
agronegócio, agricultura 
e era menos árida, cujo 
governador era Pôncio 
Pilatos e na Judeia era 
o Rei Herodes e o irmão 
dele, era governador 
da cidade ao lado, ge-
ograficamente, existia 
um contexto político e 
sócio/cultural naquele 
momento  e Jesus nas-
ceu naquele tempo”.

Continuando o dis-
curso pautado em pas-
sagens bíblicas Jacqueli-
ne lembrou a história de 
José, pai (não biológico) 

cebolinha... São estas 
pessoas que vocês irão 
encontrar. A primeira 
coisa que a dona do 
hotel me perguntou: e 
a nossa orla? Ela é uma 
empreendedora. Perce-
bemos que as pessoas 
não acreditam mais 
porque são mais de 20 
anos de promessas, de 
mentira, de enganação 
e não suportam mais. 
Se nós somos pesso-
as que de certa forma 
pregamos a justiça, e 
a justiça social já não 
aguenta, imagina quem 
está ali sobrevivendo 
daquele negócio, que 
precisa sobreviver da-
quilo, que precisa em-
pregar, como é que ela 
não vai olhar pra mim 
e não vai se agarrar. 
Nós precisamos vender 
esperança, distribuir es-
perança. Piúma precisa 
ter um gestor que traga 
esperança”. 

Moacir tem se confi-
gurando no mensageiro 
da esperança, segundo 
Jacqueline, na figura 
de João Batista, mas 
é preciso reunir forças 
políticas no entorno e 
montar um exército de 
pessoas mensageiras 
da esperança. “Moacir, 
se você construir um 
exército que leve o sen-
timento de esperança 
para estas pessoas 
poderemos mudar a 
história. E ainda que as 
pessoas queiram desa-
bafar, xingar, deixe falar, 
deixe esvaziar o pote, 
depois que terminarem 
diga: estou aqui e me 
coloquei a disposição 
para que eu tentasse 
ser este fio de esperan-
ça que nós precisamos. 
Se conseguimos multi-

plicar isso, vamos com 
um grande exército para 
a rua, vamos buscar as 
pessoas que compõem 
a história de Piúma”, 
afirmou Jacqueline.

Jacqueline Moraes 
deixou bem claro que 
2020 não é a campa-
nha do dinheiro, nem a 
campanha da compra 
de votos, é a campanha 
da esperança e aconse-
lhou Moacir: “Não tente 
fazer uma campanha 
cheia de negociatas tra-
zendo gregos e troianos 
que você vai começar 
cheio de compromissos 
que não vai conseguir 
cumprir e não vai con-
seguir dar esta espe-
rança. Junte um exército 
de pessoas que sejam 
mensageiros da espe-
rança”, aconselhou.

 Moacir emocionado 
agradeceu: “Eu quero 
agradecer mais uma 
vez a Jacqueline e to-
dos vocês que estão 
aqui. E quero deixar 
uma palavra de es-
perança para vocês. 
Juntos vamos escrever 
uma história nesta ci-
dade, as pessoas vão 
saber que existe um 
município dentro do 
estado com menos de 
75 km², menor muni-
cípio do estado, mas, 
vai se tornar a princesa 
do ES. A nossa cidade 
é linda, é acolhedora 
e nós queremos re-
cuperar o sonho, não 
só do piumense, mas 
daquelas pessoas que 
acreditam na nossa ci-
dade e investiram aqui 
dentro e que sonham 
um dia se aposentar e 
vir viver uma vida deli-
ciosa e prazerosa aqui. 
Eu creio, eu acredito”. 

Jacqueline orientou Moacir 
montar um exército e 

propagara a esperança ao 
povo de Piúma
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Arquivo

MARQUINHOS ASSAD 
não tem impedimento

A Reportagem o entrevis-
tou para que esclarecesse 
alguns questionamentos 
semeados na cidade sobre 
o seu nome para a disputa. 

Perguntado se a pré-can-
didatura é mesmo pra valer 
ele afirmou. “Construímos 
um legado em Anchieta, 
não só fizemos pelo social 
como também pela infraes-
trutura da nossa cidade. Se 
você fizer uma retrospectiva 
perceberá que eu sempre 
fui uma oposição autêntica 
e que durante todos esses 
anos de política, a nossa 
bandeira sempre foi o povo. 
Por esse motivo eu sou, 

sim, pré-candidato a 
prefeito de Anchie-

ta, mesmo por-
que eu não im-

pus minha 
pré-candi-

velório até o sepultamento, 
dando dignidade a família 
que perdeu um ente queri-
do.  Outra situação caótica 
que muito me incomodava 
era o déficit habitacional, o 
qual era alarmante. Muitas 
pessoas nos procuravam 
como vereador e como 
advogado para resolver 
questões de suas mo-
radias e até de despejo. 
Assim senti a dor daquelas 
pessoas e mais uma vez, 
quando tive a oportunida-
de de ser prefeito, desde o 
primeiro ano do mandato, 
em 2013 até dezembro 
de 2016 entregamos mais 
de 200 casas populares e 
reformamos mais de 650 
casas, totalizando mais de 
800 famílias atendidas, 
e tudo isso com dinheiro 
do município de Anchieta. 
Foi o maior programa ha-
bitacional da história da 
cidade.

BANDEIRA   
“A minha bandeira é 

povo de Anchieta. Sem-
pre lutamos pela redução 
da desigualdade social. 
Hoje, estamos no partido 
Podemos. 

UM BILHÃO 
“A prefeitura realmente 

vai arrecadar mais de R$1 
bilhão de reais. O próximo 
gestor deverá ter a capaci-
dade de investir no tripé do 
desenvolvimento susten-
tável (pesca, agricultura e 
turismo/comércio). Assim 
como fizemos na nossa 
administração, mas agora 
com um fator novo, a pan-
demia. Como contador, 
tenho acompanhado de 
perto o sofrimento dos 
empresários locais que 
precisam de uma atenção 
especial para terem a ca-
pacidade de investimento 
e gerar emprego e renda 
para nossa população”.

da  Redação

O Ex-prefeito de Anchieta Marquinhos Assad coloca o seu nome a disposição do Podemos 
como pré-candidato a Prefeito do município. O contador e advogado Marquinhos não tem 

impedimento para disputar a prefeitura neste pleito

rketing criado pela atual 
administração para não 
fazer nada para a popula-
ção nesses quatro anos, 
e o pior cortar direitos 
dos cidadãos, dos estu-
dantes e dos servidores e 
ressurgirem, agora, como 
se fossem os salvadores 
da pátria. É uma mentira 
tão absurda que usaram 
valores que a Prefeitura 
recebeu de depósitos 
judiciais como se fosse 
“dívida”, sendo que na 
verdade é uma receita. 
Maquiaram valores para 
chegar nesse total e criar 
esse marketing”. Eu não 
deixei R$100 milhões dí-
vidas e isso será provado 
por mim no momento 
certo”. 

SOCIAL
Marquinhos durante 

os quatro anos que este-
ve à frente da Prefeitura 
defendeu a bandeira do 
social, pois segundo ele 
quando esteve verea-
dor por três manda dos 
acompanha o sofrimento 
das pessoas economica-
mente desfavorecidas. 
Era preciso mudar àquela 
realidade. “Quando uma 
pessoa vinha a óbito e 
a família era de baixa 
renda, os familiares iam 
à Câmara nos procurar, 
ou no meu escritório para 
ajudar no translado do 
corpo, pois muito embora 
a prefeitura fornecesse 
uma urna, não tinham 
direito ao serviço fune-
ral, ou seja, não tinham 
direito à dignidade e os 
familiares, como eu disse, 
ficavam a mercê pedindo 
ajuda a um e a outro. Isso 
tinha de mudar. Assim 
quando fui eleito prefeito, 
mudamos a história e, 
assim, o serviço funeral 
completo: urna e trans-
lado do corpo do IML, 

datura, ela nasceu, na-
turalmente, do anseio da 
população que reconhe-
ceu nosso trabalho.

IMPEDIMENTO
“Nenhum impedimen-

to, aliás nossas contas 
de gestão como prefeito 
estão todas aprovadas 
(os 4 anos de gestão), 
apenas duas contas anu-
ais das quais não sou 
responsável diretamente 
tiveram questionamentos 
no Tribunal de Contas 
em virtude da falta de 
apresentação da docu-
mentação correta que 
deveria ter sido enviada 
pelo setor competente da 
Prefeitura”.

Segundo o ex-prefeito, 
para você ter uma ideia, 
um projeto de lei de suple-
mentação orçamentária 
que ele fez em 2016 e 
deveria ter sido enca-
minhado ao Tribunal de 
Contas quando foi soli-
citado em 2017 não foi 
enviado. E pior, depois 
de mais de dois anos ele 
descobriu que este proje-
to de lei estava escondido 
na Câmara e anexado a 
um processo de nome 
de rua. “Suponha-se que 
foi de propósito e desta 
mesma forma aconteceu 
com outros documentos 
que deveriam ter sido en-
viados e não foram, mas 
graças Deus, achamos 
o documento e no meu 
recurso tive a oportuni-
dade de anexar toda a 
documentação correta 
para apreciação do Tri-
bunal de Contas. Isso não 
impede e nem impedirá 
a nossa pré-candidatura 
e de participar do pleito 
eleitoral em novembro”, 
disse.

DÍVIDA
“A dívida é um ma-

 Av. Prefeito José de Vargas Scherrer, n. 642 - loja 01, Edifício 
Antares, bairro Acaiaca, Piúma/ES
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divulgação

Reginaldo é o 
nome do DEM 

na convenção, 
mas está fora 

até 2023

DEM CONFIRMA REGINALDO 
EM KENNEDY entretanto, ele 

está inelegível até 2023

Em clima festivo, 
com direito a fogos, a 
casa da sobrinha de 
Reginaldo, Geovana 
Quinta recebeu na 
noite desta segunda-
-feira, 31, vereadores, 
a deputada federal 
Norma Ayub e o de-
putado estadual Hu-
dson Leal e outras 
lideranças políticas de 
Presidente Kennedy 
para a convenção do 
Democratas (DEM). 
O evento confirmou o 
nome do ex-prefeito 
Reginaldo Quinta para 
a disputa da prefei-
tura de Presidente 
Kennedy 2020.

De acordo com 
Geovana Qu inta 
(PRB), a anfitriã dos 
convidados, ficou 
acertado também o 
nome dela para vice-
-prefeita ao lado do 
tio Reginaldo, mais 
conhecido na cidade 
Reginaldinho. 

Na página de Re-
ginaldo no Facebook 
foi postado: “Agora é 
oficial. É com muita 
alegria que coloca-
mos nosso nome a 
disposição de vocês 
na convenção realiza-
da na noite desta se-

este povo. Portanto, 
não posso estar aí 
presente nesta data 
de hoje, nesta con-
venção partidária, 
com muitos parti-
dos aliados, mas 
estou de coração e 
daqui uns dias es-
tarei caminhando 
com vocês,  para 
que a cidade possa 
ter esta alternativa 
importante, que é o 
nosso companheiro 
Reginaldo Quinta, 
Geovana  Qu in ta 
para administrar esta 
cidade”, gravou Da 
Vitória.

da  Redação

Reginaldo Quinta teve o nome confirmado na convenção do Democratas na noite do dia 31, 
mas está inelegível até 2023 com condenação transitada e julgada

“O nosso queri-
do amigo Reginaldo 
Quinta, pré-candida-
to a prefeito de Pre-
sidente Kennedy, ele 
com a Geovana Quin-
ta e toda a equipe 
que está construindo 
esta alternativa para 
Presidente Kennedy 
para mim reafirmo, 
estou junto neste 
projeto, mas uma 
alternativa segura. 
A cidade precisa de 
quem tem experiên-
cia, de quem conhe-
ce os desafios da 
cidade, as principal-
mente de quem ama 

gunda-feira (31/08). 
Tenho certeza de que 
caminharemos em 
direção aos ideais do 
nosso povo. @geo-
vanaquintacostalon-
ga”, fechando o post 
aparece o endereço 
de Geovana Quinta, 
a sobrinha que disse 
ser o nome para vice 
do tio.

O deputado federal 
Da Vitória não pôde 
estar presente, mas 
encaminhou um vídeo 
manifestando apoio 
a Reginaldo e a sua 
sobrinha, Geovana 
Quinta (PRB).

INELEGÍVEL
Embora Reginaldo 

Quinta tenha sido 
escolhido pelo DEM 
para ser o candidato 
do partido, a situa-
ção dele é irreversí-
vel, ou seja, está ine-
legível até 2023. Ele 
foi condenado em 
uma ação de impro-
bidade administrati-
va que determinou a 
suspensão dos seus 
direitos políticos por 
três anos.  

Reginaldo apresen-
tou recurso no Supe-
rior Tribunal de Justiça 
– STJ que findou com 
a improcedência. Ime-
diatamente o Tribunal 
de Justiça do Espírito 
Santo – TJES comu-
nicou ao Tribunal Re-
gional Eleitoral – TER 
acerca da suspensão 
dos direitos políticos 
por três anos o que 
o impossibilita de ser 
candidato. 

De acordo com 
assessoria jurídica 
do jornal, por uma 
questão de sistema 
Reginaldo até conse-
gue registrar a can-
didatura, contudo, 
possivelmente seria 
indeferida e oficio elo 
juiz eleitoral e objeto 
de impugnação no Mi-
nistério Público Eleito-
ral- MPE e outros can-

didatos certamente o 
denunciariam.   

Informou a asses-
soria jurídica do jornal 
que a ação contra Re-
ginaldo transitou em 
julgado e não cabe 
mais nenhum recur-
so. Ele tentou uma 
rescisão do acordão 
condenatório, mas 
não conseguiu a li-
minar.  

O panorama políti-
co em Kennedy tende 
a se repetir em 2012, 
com uma diferença, 
Reginaldo desta vez 
deve emplacar Geo-
vana e não Aman-
da a prima que saiu 
afastada da Prefeitura 
antes de terminar o 
mandato.

 Reginaldo poderá 
levar a pré-candida-
tura até a impugna-
ção do MPE e poste-
riormente, lançaria 
a sobrinha Geovana 
Quinta, a exemplo 
da eleição de 2012, 
quando apostou todas 
as fichas na sobrinha 
Amanda Quinta. Nas 
páginas de Reginaldo 
no Instagram e no 
Facebook, o link leva 
a página de Geovana.  

Reginaldo é pre-
sidente do DEM em 
Presidente Kennedy e 
sua sobrinha preside 
o PRB municipal.

MARQUINHOS ASSAD 
não tem impedimento

velório até o sepultamento, 
dando dignidade a família 
que perdeu um ente queri-
do.  Outra situação caótica 
que muito me incomodava 
era o déficit habitacional, o 
qual era alarmante. Muitas 
pessoas nos procuravam 
como vereador e como 
advogado para resolver 
questões de suas mo-
radias e até de despejo. 
Assim senti a dor daquelas 
pessoas e mais uma vez, 
quando tive a oportunida-
de de ser prefeito, desde o 
primeiro ano do mandato, 
em 2013 até dezembro 
de 2016 entregamos mais 
de 200 casas populares e 
reformamos mais de 650 
casas, totalizando mais de 
800 famílias atendidas, 
e tudo isso com dinheiro 
do município de Anchieta. 
Foi o maior programa ha-
bitacional da história da 
cidade.

BANDEIRA   
“A minha bandeira é 

povo de Anchieta. Sem-
pre lutamos pela redução 
da desigualdade social. 
Hoje, estamos no partido 
Podemos. 

UM BILHÃO 
“A prefeitura realmente 

vai arrecadar mais de R$1 
bilhão de reais. O próximo 
gestor deverá ter a capaci-
dade de investir no tripé do 
desenvolvimento susten-
tável (pesca, agricultura e 
turismo/comércio). Assim 
como fizemos na nossa 
administração, mas agora 
com um fator novo, a pan-
demia. Como contador, 
tenho acompanhado de 
perto o sofrimento dos 
empresários locais que 
precisam de uma atenção 
especial para terem a ca-
pacidade de investimento 
e gerar emprego e renda 
para nossa população”.

O Ex-prefeito de Anchieta Marquinhos Assad coloca o seu nome a disposição do Podemos 
como pré-candidato a Prefeito do município. O contador e advogado Marquinhos não tem 

impedimento para disputar a prefeitura neste pleito
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Victor Zetum

Vice-governadora promete 
APOIO À COOPERVIDAS

A vice-governadora 
Jacqueline Moraes 
(PSB) dando prosse-
guimento a agenda 
política dentro do Pro-
grama Agenda Mulher 
da Vice-governadoria 
visitou na manhã do 
último dia 28, a Coope-
rativa de Valorização, 
Incentivo e Desenvol-
vimento Agropecuário 
Sustentável – COO-
PERVIDAS, em Piúma, 
onde se comprometeu 
levar as demandas dos 
cooperados ao Palácio 
Anchieta.

Oportunamente Jac-
queline se comprome-
teu ainda no percurso 
de volta a Vitória entrar 
em contato com a dire-
ção da Sejus e também 
com outras secretarias 
do Governo para forta-
lecer a solicitação da 
Cooperativa, na aquisi-

lutando para a melho-
ria da nossa fábrica, 
com nossa produção 
e aumentar a rendas 
para os produtores. 
Foi reforçado também 
a importância da im-
plantação da energia 
solar para a Coopera-
tiva e pedimos que ela 
nos ajude fornecer a 
polpa para saúde, o 
sistema prisional e a 
Marinha que já compra 
os alimentos secos que 
produzimos”. 

Destacou Maria 
Elisa que são 200 co-
operados em 11 mu-
nicípios no Sul do ES 
sendo 30 mulheres 
chefes de família.  

Jacqueline foi acom-
panhada do empresá-
rio Moacir Lima, ex-se-
cretário de Agricultura 
e Pesca de Piúma que 
também está compro-
metido com a causa 
do Agricultores fami-
liares e já que conhe-
ce o problema que a 

da  Redação

Vice-governadora visita Coopervidas, assina oficio e leva ao governo para buscar apoio aos 
produtores da agricultura familiar

isso, no estoque 35 
toneladas de polpa de 
acerola congelada se 
acumulam e não tem 
como dar vazão a esta 
produção. Além das 
outras frutas.   

A presidente da 
Coopervidas afirmou 
que a Cooperativa não 
tem como custear a 
conta de energia na 
sede, que fica em área 
urbana e, portanto, 
valor mais elevado, 
o armazenamento 
das frutas está sendo 
feito nas câmaras da 
Pulfruit que não tem 
mais capacidade para 
armazenarão.  

A preocupação tam-
bém da Cooperativa 
é com a colheita da 
próxima safra que se 
aproxima agora em se-
tembro e não há onde 
conservar os frutos. 
“Senti um grande inte-
resse da vice-governa-
dora em nos ajudar no 
projeto que estamos 

ção das polpas de fru-
ta. “Vamos interceder 
junto ao governo para 
que possamos resolver 
a questão da energia 
solar e também ver o 
que pode ser feito para 
aquisição das polpas 
de fruta”, frisou. Jac-
queline ficou muito feliz 
em ver o trabalho que 
é feito na Cooperativa 
e mais feliz ainda de 
saber que 30 mulheres 
são cooperadas e sus-
tentam a família com o 
que plantam e colhem.

Durante a visita, 
a presidente da Coo-
pervidas, Maria Elisa 
Martins da Silva enfa-
tizou sobre dificulda-
des que a Cooperativa 
vem enfrentando com 
a pandemia do novo 
coronavírus. A produ-
ção não parou no cam-
po, mas as chamadas 
públicas que a Coope-
rativa havia vencido 
e atendia pararam de 
solicitar as polpas, com 

Coopervidas enfrenta 
e também já interce-
deu no governo por 
apoio aos cooperados. 
Também registraram 
presença o presiden-
te da Associação de 
Moradores do bairro 
Portinho, Mauro Vieira, 
o presidente do Projeto 
Alfa, pastor Luís entre 
outras importantes 
lideranças de Piúma. 

AGENDA
Jacqueline esteve 

em Iconha quinta-feira 
27 onde fez palestra 
sobre apresentação 
do Programa Agenda 
Mulher dentro do eixo 
político - o fortaleci-
mento da participação 
feminina. Em seguida 
passou por Rio Novo 
do Sul e discursou o 
mesmo tema. Seguiu 
para Kennedy onde vi-
sitou a comunidade de 
Cacimbinha e conver-
sou com a Associação 
Maraobart na mesma 

pauta. Na mesma tar-
de esteve em Marata-
ízes e Itapemirim.

Em Piúma, a vice-
-governadora tomou 
um café da manhã na 
casa do empresário 
Moacir do Ranchos 
dos  Que i jos ,  p ré -
-candidato a prefeito 
pelo PSB e conversou 
com um grupo de mu-
lheres onde reforçou 
o Programa Agenda 
Mulher  dentro  do 
eixo político - o for-
talecimento da par-
ticipação feminina. 
Em seguida visitou a 
Coopervidas. 

Em Anchieta, Jac-
queline esteve visitan-
do as obras da Praia 
de Castelhanos. No 
Hotel Tanharu conver-
sou com um grupo de 
mulheres também re-
forçando a importância 
do Programa Agenda 
Mulher e o papel da 
mulher no cenário po-
lítico. 
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Victor Zetum

Vice-governadora promete 
APOIO À COOPERVIDAS

Vice-governadora visita Coopervidas, assina oficio e leva ao governo para buscar apoio aos 
produtores da agricultura familiar

por Tiago Rocha

A pompa com que o atual pre-
feito de Itapemirim, Doutor Thiago 
Peçanha, administra o município 
vai custar muito caro para a po-
pulação. A cidade, uma das que 
mais faturam com royalties no 
Estado do Espírito Santo, passa 
por dificuldades financeiras, 
ocasionadas por uma gestão que 
prometeu e não fez e que gastou 
e não entregou.

Na manhã desta quinta-feira 
(3), ocorre na cidade uma ação 
da EDP Escelsa, empresa conces-
sionária de energia elétrica, que 
cortou o fornecimento de energia 
de diversos prédios públicos 
pertencentes a Prefeitura de Ita-
pemirim, por falta de pagamento 
das contas há vários meses.

Mas, esse problema com o 
não pagamento das contas de 
energia não é único que o Muni-
cípio enfrenta durante a gestão 
desastrosa de Doutor Thiago.

A dívida atual da Prefeitura 
com fornecedores, empreiteiros 
e prestadores de serviços ultra-
passa a casa dos R$ 50 milhões, 
segundo uma fonte do Da Hora 
ES, e tem ocasionado problemas 
para a administração pública e 
o prefeito se sustenta no cargo 
devido a liminares judiciais, alcan-
çadas a um custo muito alto com 
advogados renomados.

Somente no Vale Alimentação 
dos servidores do município, o 

conhecido Face Card, o comércio 
local amarga um prejuízo próximo 
de R$ 6 milhões, que não foi pago 
pela empresa que presta o servi-
ço para a Prefeitura, que alega 
não ter recebido os repasses da 
Prefeitura para manutenção do 
ticket.

Muitos são os problemas en-
frentados pela Prefeitura de 
Itapemirim, que já esqueceu a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
há bastante tempo para focar na 
eleição de Doutor Thiago, e, pelo 
visto a máquina pública só tra-
balha pensando nesta hipótese.

A criação recente de 200 
cargos comissionados na véspera 
do período eleitoral, mostra o 
quanto a eleição é priorizada pelo 
atual chefe do Poder Executivo 
Municipal, que tem uma folha 
de pagamento dos servidores na 
casa dos R$ 15 milhões mensais, 
bem acima do limite prudencial 
determinado pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

E, a estratégia para a reeleição 
de Thiago Peçanha, estaria no 
rumo certo, se não houvesse 
pandemia e as eleições não 
tivessem a data alterada. A cada 
dia que passa, seu prestígio na 
cidade derrete como manteiga 
no fogo, e até a data da eleição 
pode não sobrar mais gordura 
para queimar.    

Desta forma, o maior adver-
sário de Thiago Peçanha é ele 
mesmo.

ITAPEMIRIM, UMA BOMBA 
PRESTES A EXPLODIR

LUCINÉIA  ANTÔNIA 
FARDIN GRILLO, CPF n° 
558.721.157-68, torna público 
que obteve da SEMMA, através 
do processo n° 0063/2011, a 
Licença Ambiental de Regula-
rização (LAR) n° 001/2019, 
para LOTEAMENTO, na locali-
dade de Fruteiras Nova, s/n, 
Vargem Alta-ES.

COMUNICADO
AMAURY JOÃO FELIPPE, 

torna público que obteve da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente 
– SEMMA de Vargem Alta, através 
do processo nº 213/2012 a Licen-
ça Ambiental de Regularização nº 
004/2018 para descascamento, 
despolpamento e secagem de 
café, na localidade de Capivara, 
Vargem Alta - ES.

COMUNICADO
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MEI’S CALÇAM 48 RUAS em Piúma em 9 meses

A contratação dos 
Microempreende-
dores Individuais 
-MEI’S pela Prefei-
tura de Piúma, tem 
movimentado a eco-
nomia da cidade em 
tempo de queda no 
setor da construção 
civil, somada à pa-
radeira pós verão e 
a pandemia do novo 
Coronavírus. A ideia 
da contratação dos 
MEI’S é pioneira e 
tem agradado em 

ais com recursos 
próprios do muni-
cípio que voltarão 
para a economia 
local, fomentando o 
comércio, uma vez 
que, pela primeira 
vez na história, o 
município contratou 
mão de obra de mi-
croempresários in-
dividuais para este 
serviço público. É o 
dinheiro que sai dos 
cofres da Prefeitura 
e volta para a cida-
de, para ser gasto 
no comércio. 

O processo de 
contratação dos mi-

Da redação

São 9.1 km ou 9.156 metros de ruas sendo calçados e entregues a população de Piúma. Um investimento de R$ 1.714.653,07 em mão de obra mais R$ 2.185.820,093 em material. Ao todo, são R$ 3.900,474,00

de contratação no 
município é que são 
45 microempreen-
dedores, mais 45 
funcionários, tota-
lizando 90 famílias 
tendo oportunidade, 
de trabalho e renda, 
em um momento 
difícil da economia 
mundial com a crise 
provocada pelo novo 
Coronavírus, que 
forçou o fechamen-
to das escolas, do 
comércio e muitos 
setores.

Um investimen-
to total de quase 
R$4 milhões de re-

cheio aos microem-
preendedores que 
par ticiparam das 
três chamadas pú-
blicas para calça-
mento das ruas. 

Em menos de um 
ano a Prefeitura de 
Piúma deverá en-
tregar à população 
mais de 48 ruas cal-
çadas, todas pelas 
mãos de Microem-
preendores Individu-
ais - MEI’S. São 9.1 
km ou 9.156 metros 
de ruas.

O que merece 
d e s t a qu e  n e s t a 
nova modalidade 

croempreendedores 
se deu através de 
chamadas públicas 
e gerou pelo menos 
100 contratações 
diretas, conside-
rando as próximas 
contratações que já 
foram homologadas 
na última chamada 
pública, com mais 
15 ruas que serão 
contempladas. 

A Prefeitura de 
Piúma realizou dois 
processos, o calce-
teiro 1 e calceteiro 
2, porém, o primei-
ro houve duas cha-
madas do mesmo 

processo, ou seja, 
ainda não houve o 
calceteiro 3, mas já 
existe a vontade de 
abrir este projeto.

Não resta dúvi-
da que a cidade de 
Piúma ganha com 
esse serviço que 
vem sendo realiza-
do pela Prefeitura. 
Indiscutivelmente, 
há o fomento para o 
setor imobiliário, ga-
rantindo dignidade 
e aumento da auto-
estima dos cidadãos 
que se despedem 
da poeira e da lama, 
em dias de chuva. 
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MEI’S CALÇAM 48 RUAS em Piúma em 9 meses
São 9.1 km ou 9.156 metros de ruas sendo calçados e entregues a população de Piúma. Um investimento de R$ 1.714.653,07 em mão de obra mais R$ 2.185.820,093 em material. Ao todo, são R$ 3.900,474,00

Há ruas em que a 
água ficava empo-
çada de um lado a 
outro quando cho-
via um pouco mais. 
Além da melhoria na 
urbanização.

Quem está fe-
liz da vida com a 
opor tunidade de 
trabalho é o Micro-
empreendor Dídimo 
Matos de Melo, 32 
anos, residente no 
bairro Niterói. Dídi-
mo contratou o pai 
para ajudar no cal-
çamento da rua Adir 
Gomes. “Essa inicia-
tiva foi boa pelo fato 

de Piúma estar fra-
ca no momento, na 
construção civil, por 
conta do verão que 
foi muito comprome-
tido com as chuvas. 
E aqui, tudo gira em 
torno do verão, se 
o comerciante ga-
nha, ele investe, e 
assim vai. O grande 
forte da economia 
de Piúma é o turis-
mo, mas anda fraco, 
consequentemente, 
o desenvolvimen-
to da construção 
se desvaloriza e 
há pouca oferta de 
trabalho. Esta opor-

tunidade 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 be-
neficia a economia 
local”, disse.

Joedson Almeida, 
33 anos, residente 
no Bairro Nova Es-
perança também 
está satisfeito com 
a oportunidade que 
está tendo.  “Foi 
muito bom essa ini-
ciativa, pois abre 

oportunidades para 
pequenos empreen-
dedores e não só as 
grandes empresas. 
Tem gerando servi-
ço para pessoas do 
próprio município, 
onde a renda e as 
movimentações do 
dinheiro ficam na 
cidade”.

ATÉ R$81 MIL 
POR ANO

O microempren-
dedor  indiv idual 
pode faturar até 
R$ 6.750,00 (seis 
mil  setecentos e 
c inquenta reais) 

por  mês ,  ou  R$ 
81.000,00 (oiten-
ta 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 
a esse limite algu-
mas ruas ultrapas-
sariam esse valor, 
então contornados 
o problema div i -
dindo certas ruas 
em lotes ,  o  que 
possibilita serem 
exe c u t a d a s  a t é 
por 02 calceteiros 

cada qual com 01 
ajudante. O valor 
médio a ser pago 
por metro quadra-
do calculado fo i 
baseado em orça-
mento prévio com 
alguns calceteiros 
da cidade. Graças 
ao projeto pensado 
para gerar oportu-
nidade de renda 
para quem é de 
casa, as escolas 
também estão sen-
do reformadas com 
a contratação de 
MEI’s com um cus-
to bem menor aos 
cofres públicos.
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 A pandemia que parece não ter fim atingiu a 
sociedade em cheio e um dos setores que foi bastante 

prejudicado foi o cultural e, pensar logo que, os artistas; 
que adoram provocar aglomeração, toda a classe 

silenciou-se e deixaram os palcos. Porém, longe da 
multidão, com muita criatividade eles se reinventaram 

para ajudar quem precisa mais neste momento. 

BANDA MC6
Quem emocionou os fãs no último dia 30 foi a Banda MC 6 com a Live 
Nossa História. Além de ter arrecadado doações que foram revertidas 
ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. MC6 relembrou os 
tempos áureos da Cidade das Conchas na década de 90. Foi Emocionante!

TIAGO LUCAS
O compositor Tiago Lucas 
emocionou os fãs em sua 
Live solidária, no dia 21 de 
junho, no Espaço de Eventos 
Camp Bar no Céu Azul. Ele 
cantou músicas autorais 
e interpretou grandes 
composições da MPB e 
mesclou com o Funk, sua 
ex-professora Fabiani Taylor 
fez a apresentação do show 
beneficente ao jovem locutor 
Uilliam Rodrigues que 
sofreu um acidente e ficou 
com diversas sequelas. As 
doações foram para ajudar 
o custeio do tratamento. 
Lindo gesto, Thiago!

BANDA KS10 
A KS10 mandou super bem na live 100% Axé Show que rolou no YouTube 
no canal da Banda no dia 21 de agosto. Melhor anda que também foi 
solidária. As doações foram revertidas para os bichinhos que Associação 
Amor Fiel cuida em Piúma. 

BETO KAUÊ
O rei de Piúma, Beto Kauê não é rei por acaso. Foi um dos primeiros artistas 
a fazer lives solidárias. Dia 09 de maio ele fez a Live Vem Viver Piúma e 
arrecadou duas toneladas de alimentos. Com um coração que não cabe 
no peito ele doou tudo para famílias em situação de vulnerabilidade social. 
Aplausos!!! 

KETELY BOURGUIGNON 
A musa piumense Ketely Bourguignon além de muito estilo próprio e 
personalidade de palco, encantou o seu público no último dia 15 na sua 
live. O axé invadiu as telinhas além do melhor sertanejo e claro, MPB. A 
simpática cantora tem feito altas participações especiais em outras lives. 
Todo valor doado foi transformado em cestas básicas Famílias carentes 
já cadastradas, por meio da Ordem dos Vicentinos. 

NANA NUNES
Com samba e muita 
alegria, Nana Nunes deu 
um show na sua live, no 
Instituto 90Graus em 
Marataízes. Toda produção 
estava top e traduzia a sua 
personalidade leve e de 
bem com a vida. Beijo 
para Phelippe Verdan 
que a recebeu de braços 
abertos neste show super 
intimista. A live rolou no 
dia 26 de julho e toda 
a doação foi revertida a 
Apae de Marata e o Lar 
Vovó Izalina em Piúma.  

“
SDGSDGSDSDGS
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AS CAT GIRLS
Deu crônica

Fui criança na década 
de 1980. Nessa época, o 
Xou da Xuxa era o sucesso 
da garotada. Ficávamos des-
lumbrados com o figurino, 
tínhamos o sonho de sermos 
paquitas. Como não era 
possível, dávamos nossos 
pulos. A imaginação corria 
solta. Se nos era negada 
a realidade, a concretiza-
ção de estarmos ao lado 
da Rainha dos Baixinhos, 
então, criávamos nossos 
próprios “grupinhos” e bola 
pra frente.

Mas, não pensem que 
era de qualquer jeito. Ti-
nha que saber dançar, ser 
desinibido e ter os trejeitos 
necessários pedidos pela 
coreógrafa. É importante 
frisar também que, além de 
passos muito bem ensaia-
dos, era necessário termos 
uma roupa que marcasse o 
grupo, todas com o mesmo 
figurino para que quando 
chegássemos num lugar, 
fôssemos a atração da festa.

Contudo, tínhamos que 
batizar esse “conjunto” (era 
assim que nos referíamos 
aos grupos, bandas...) com 
um nome bem artístico. 
Afinal de contas, ninguém 
sabia quem era Maria das 
Graças. Foi com o nome 
Xuxa que ela entrou para 
o hall da fama. Então, con-
cluímos que seríamos cha-
madas de Cat Girls. Assim, 
criamos o nosso “grupinho” 
que dançava em tudo quan-
to é festa e não tínhamos 
preconceito em relação ao 
gênero musical. Do nacional 
ao internacional, do axé ao 
forró, estávamos lá, seja 
num palco ou numa sala 

LI E GOSTEI

VI E GOSTEI

O Assobiador é 
uma novela que nar-
ra a história de uma 
pacata aldeia que tem 
sua rotina alterada 
com a chegada de um 
misterioso forasteiro, 
cujo assobio provoca 
reações epifânicas em 
quase todos os mo-
radores. A atmosfera 
luminosa e ampla da 
aldeia contribui para 
a essência fantástica 
da obra. O Assobiador, 
personagem princi-
pal, envolve a todos 
os moradores com 
seu assobio. O tom 
do assobio mexe com 
as pessoas (e tam-
bém com os animais), 
desperta sentimentos, 
desejos, ansiedades, 
coragens, e faz as 
coisas acontecerem 
neste aglomerado de 
personagens esquisi-
tos, que constituem “a 
aldeia” desta novela: o 
padre, dono da igreja e 

C a r a  g e n te 
branca é baseada 
num filme de 2014. 
A série conta a his-
tória de Sam White 
e outros jovens 
negros numa uni-
versidade majori-
tariamente branca, 
nos EUA. Depois de 
uma festa blackfa-
ce organizada por 
um grupo de alu-
nos brancos, várias 
tensões raciais se 
desenrolam no am-
biente acadêmico. 
São 10 episódios, 
cada um sobre um 
personagem (o 
melhor da primei-
ra temporada foi 
dirigido por Barry 
Jenkins, que tam-

de estar para comemorar 
algum aniversário ou nas 
festas dos bairros.

Como éramos unidas! 
Como nos divertíamos assu-
mindo papéis, interpretan-
do os verdadeiros cantores 
como se fôssemos artistas. 
E assim, lembro-me de que 
fui Xuxa, Paquita, Michael 
Jackson... Nossa! Imitá-lo 
nos passos era um sonho, 
principalmente quando fala-
va “Who’s bad”. O meu auge 
foi quando imitei a Rosana, 
tinha o cabelo igual. Dublar 
“O amor e o poder” entrou 
para a minha história.

A nossa amizade era 
tão grandiosa que em um 
determinado dia de apre-
sentação, uma amiga ficou 
doente, mas antes de irmos 
para o local, fomos todas 
à casa da adoentada dar 
um abraço e acabamos em 
prantos, sentiríamos falta 

da colega na apresentação. 
Ela não foi nesta, porém 
esteve presente nas demais.

Seguimos em frente e 
aproveitamos todas as opor-
tunidades que surgiram para 
que pudéssemos estar lá 
brilhando em algum palco. 
Que tempo bom! Tenho cer-
teza de que a infância de 
muita gente foi repleta de 
brincadeiras que ajudaram a 
crescer, a passar cada fase 
da vida, com o gostinho de 
tarefa cumprida.

Nosso “grupinho” de 
dança Cat Girls não foi pra 
frente. Cada uma descobriu, 
com o passar do tempo, as 
verdadeiras vocações e cada 
uma trilhou o seu caminho. 
Mas, permito-me dizer que 
colecionamos muitas lem-
branças e hoje temos muitas 
histórias para contar aos 
nossos filhos, netos..., pois 
éramos felizes e sabíamos.

sempre apto a tomar 
um gole, KoTimbalo, 
o coveiro desempre-
gado há anos, Dissoxi, 
a dona do sal, e Ka-
Lua, que anda sempre 
equipado de papel hi-
giênico, porque gos-
tava de fazer as suas 
necessidades” ao ar 
livre. É uma história 
emocionante. Fonte: 
Amazon.

bém assinou a dire-
ção do vencedor do 
Oscar Moonlight). 
Dear White People 
é sobre racismo. 
Mas também é 
muito mais. Fonte: 
SuperInteressante.
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POESIAS ENCANTAM 
Alfredo Chaves

Em Alfredo Cha-
ves os professores 
de Língua Portu-
guesa da Escola 
Municipal de En-
sino Fundamental 
– EMEF “Ana Araú-
jo”, Ana de Claret 
Lucas  e  Marc io 
Fávero Fiorin ultra-
passam as propos-
tas metodológicas 
e produzem aulas 
super bacanas, le-
vando os estudan-
tes a produzirem 
textos que mexem 
com o sentimento 
deles e de todos 
que estão tendo a 
oportunidade de 
degustar na Página 

da  Redação

Em época de pandemia alunos de Alfredo Chaves traduzem sentimentos em poesia que 
acabam emocionando 

do Facebook da 
Escola.

As  produções 
s ã o  c a d a  u m a 
mais linda que a 
outra, garante a 
professora Ana de 
Claret Lucas. “Fi-
quei emocionadís-
sima ao receber 
cada texto. Como 
eles são incríveis, 
além da produção 
textual eles são 
pequenos cineas-
tas, estão usando 
todos os recursos 
tecnológico e fa-
zendo altas pro-
duções em vídeo.  
A  p ro p o s t a  fo i 
lançada para seis 
turmas de 6º e 7º 
anos. A maioria fez 
e os pais podem 
cur tir, comparti-

lhar e comentar, 
alguns trabalhos 
estão disponíveis 
na rede”.

E d u c a ç ã o  é 
reinventar, educar 
é encantar e os 
mestres alfreden-
ses como todos os 
outros professo-
res estão sofrendo 
com o distancia-
mento e as aulas 
remotas, mas, nem 
por isso deixam 
de propor aulas 
interessantes.   

Os professores 
propuseram temas 
diversos, entretan-
to, a maioria esco-
lheu retratar um 
assunto bem atual: 
a pandemia. Con-
fira na página da 
EMEF Ana Araújo.

a professora levou 
um kit com uma car-
tinha, álcool em gel, 
máscara, massa de 

CARTINHAS 

modelar, docinhos 
entre outros mimos. 
O resultado? Só emo-
ção.

A professora Ana 
de Claret, além de 
lecionar no ensino 
fundamental II, na 
EMEF “Ana Araújo” 
em Alfredo Chaves, 
também atua na 
Educação Infantil no 
Grupo 3, da Creche 
Pequerruchos. Ela 
resolveu quebrar a 
monotonia do iso-
lamento e das ativi-
dades domiciliares, 
saiu de casa em 
casa visitando seus 
alunos de três anos. 
Com uma autoriza-
ção prévia das famí-
lias que se propuse-
ram a ser visitadas, 

divulgação 

um encontro em sua 
casa. Convidou al-
guns alunos da mes-
ma sala e, aqueles 
que os pais permiti-

PIQUENIQUE 

ram, passaram uma 
parte da tarde ma-
tando a saudades da 
Tia Aninha e também 
dos colegas.

Os pais gostaram 
tanto da visita da 
professora que uma 
mãe acabou pensan-
do em algo maior, 
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Assessoria de Comunicação

O diretor/
fotógrafo e 
roteirista é 

Lucas Carvalho 
de Piúma

O pregão foi realizado 
nesta quarta-feira, 02 

na Prefeitura 
de Piúma

ECO É FINALISTA 
no festival de Curtas

Motivo de emoção, 
de alegria que nem 
cabe dentro do peito 
traduzir este momento 
que vive o fotógrafo/ 
diretor Lucas Carvalho. 
Ele que é filho de Piúma 
e atualmente reside 
em Vitória, ele está na 
final de dois grandes 
festivais de cinema: o 
15º Festival de Cinema 
de Taguatinga e o 10º 
CineFantasy, com o 
Curta Eco.

Lucas falou com ex-
clusividade ao Jornal 
Espírito Santo Notícias 
sobre o Curta que 
dirige, o mesmo que 
cuidou do roteiro, da 
direção de fotografia, 
da direção de arte, da 
montagem, da colori-
zação e desenho de 
som. “Nasceu no ano 
passado. Os últimos 
anos foram extrema-
mente pesados para 
mim, o ano passado 
eu fui muito sufocado 
e precisei achar meios 
para não me afogar, 
então investi muito em 
mim, no meu autoco-
nhecimento para en-
tender o que eu sentia 

vencedor do Festival in-
ternacional, mas no Ta-
gautinga quem decide 
é o público: “agora que 
fomos selecionados 
vai rolar a mostra. No 

da  Redação

Festival de Curtas nacional e Internacional tem finalista de Piúma: ECO com Lucas Carvalho

ano passado. Cada ele-
mento que está lá tem 
seu motivo e seu signifi-
cado. Os personagens, 
o figurino, maquiagem, 
a relação entre eles, 
tudo. Todo aquele 
universo é um reflexo 
da minha jornada de 
autoconhecimento, li-
bertação e superação, 
mas que também pode 
ser interpretado dife-
rentemente por cada 
pessoa que assiste de 
acordo com sua própria 
jornada”, explicou o 
diretor.

O diretor do Eco 
assegura que são os 
jurados que decidem o 

e como poderia lidar 
com aquilo”.

Lucas contou que 
no ano passado en-
trou em um curso de 
teatro oferecido pelo 
Grupo Reriguitiba em 
Anchieta, foi lá que co-
nheceu a maioria da 
equipe que fez parte 
do projeto. Além disso, 
participou de algumas 
práticas terapêuticas e 
conheceu Jung que é a 
base do curta.

“A história foi criada 
por mim e ela ilustra 
de forma lúdica minha 
transformação ao lon-
go dos últimos anos, 
mas principalmente no 

Taguatinga já está ro-
lando, votação aberta 
ao público e quem tiver 
mais votos. Já no caso 
do CineFantasy, agora 
é com os jurados. É 
como se fosse um Os-
car, só que ao invés de 
ter só três indicados, 
tem todos os que foram 
selecionados”.

Cada festival tem 
seus próprios curado-
res. “Nós fomos esco-
lhidos a dedo por um 
dos curadores para 
fazer parte desse fes-
tival. Estamos concor-
rendo com filmes de 30 
países, se tudo der cer-
to nós trazemos esse 
prêmio para casa”.

Lucas perdeu a 
mãe, a professora Iva-
ne Ramos de Carvalho, 
sua maior referência e 

incentivadora na car-
reira profissional, no 
dia 15 de dezembro de 
2018, no ano seguinte 
mudou-se para Vitória 
onde atualmente faz 
trabalhos como free 
lance e participa de 
diversos projetos na 
área.

SINOPSE
A sinopse do curta 

é a seguinte: perdida 
e sem conhecimento 
de como foi parar no 
meio de uma floresta, 
uma jovem foge de-
sesperadamente de 
uma criatura miste-
riosa que a persegue. 
Durante a busca por 
uma saída, Micaela 
encontra alguns seres 
que a auxiliam em sua 
jornada.

ao programa de con-
trole populacional e 
a posse responsável 
de cães e gatos, em 
conformidade com a 
Lei nº 2.339/2019.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 
(SEMMA), será divul-
gado em breve mais 
detalhes de como 
funcionará o Pro-
grama de Castração 
Municipal, que tem 

ANIMAIS EM PIÚMA TERÃO 
TRATAMENTO ESPECIAL

o intuito de atender, 
principalmente, a po-
pulação de animais 
de rua e aqueles de 
famílias de baixa 
renda.

Vale ressaltar que, 
o programa não está 
ligado a Associação 
Amor Fiel, é uma ini-
ciativa exclusiva do 
poder público para a 
população geral do 
município.

Os animais de Pi-
úma terão um cuida-
do especial a partir 
desta quarta-feira, 
02. A Prefeitura re-
alizou um Pregão 
Presencial para con-
tratação de empresa 
especializada para 
execução de servi-
ços veterinários e 
procedimentos cirúr-
gicos de castração 
de animais domésti-
cos, em atendimento 
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FAKE NEWS É CRIME E NÃO SERÁ 
TOLERADO

A preocupação 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em 
conter as Fake News 
não vem de hoje. 
Já em 2018, numa 
campanha eleitoral 
marcada pela ba-
talha digital, com 
excessivo uso de 
mensagens ilegais, 
exigiu tomadas de 
posições da Corte 
Superior.

Mas o que é 
fake news? É a divul-
gação de notícias ou 
informações falsas, 
criminosas ou fanta-
siosas, com propósi-
to de pôr em dúvida, 
distorcer verdades 
ou tentar descredi-
bilizar fatos, mensa-
gens, de natureza 
pública ou privada. 
Disseminada nas 
redes sociais mais 
populares, como fa-
cebook, Instagram, 

Twitter e WhatsApp, 
incidem principalmen-
te nos meios políticos 
e eleitorais.

Órgãos governa-
mentais de controle 
e repressão, procu-
ram aplicar os mais 
tecnológicos meios 
para identificar fontes 
e responsabiliza-las, 
punindo com base na 
Lei de Crimes Ciberné-
ticos (12737/2012).

Hoje, com o recru-
descimento das posi-
ções políticas e ideo-
lógicas que tomaram 
conta do país, o uso 
indiscriminado das 
falsas mensagens, as 
fake news, projetam o 
risco de contaminação 
nas eleições próximas. 
Principalmente pelo 
fato de ocorrerem com 
interesses locais e em 
muitos casos distan-
tes da ação coercitiva 
da justiça eleitoral.

Vai longe o tem-
po dos comícios, com 
rivais se gladiando pu-
blicamente, portanto 
facilmente identificá-
veis. Mesmo a lei elei-
toral disciplina meios 
de respostas durante 
propaganda televisiva 
e radiofônica. Com o 
advento e a populari-
zação do uso da comu-
nicação instantânea, 
a fiscalização, controle 
e punição dependem 
muito dos próprios 
usuários, sendo eles 
próprios facilmente lu-
dibriados entre o que 
lhe pareça verdadeiro 
embora falso.

Pelas novas re-
gras divulgadas pelo 
TSE, candidatos que 
divulgarem notícias 
mentirosas nas redes 
sociais, se denuncia-
dos, sofrerão punições 
e seus adversários 
ganharão direito de 

ARTIGO

por Aline 
Jatobá

respostas. Inclusive 
tendo o ofensor que 
divulgar a resposta 
do ofendido no pra-
zo de 48 horas de 
sua notificação, e a 
mesma divulgação de 
impulsionamento do 
falso conteúdo even-
tualmente contratado.

É considerado 
crime, a contratação 
direta ou indireta de 
grupo de pessoas com 
a finalidade específica 
de emitir mensagens 
ou comentários na 
internet para ofender 
a honra ou denegrir a 
imagem de candidato, 
partido ou coligação. 
Com penal idades 
de detenção de 2 a 
4 anos e multa de 
R$15.000,00 (quin-
ze mil reais) a R$ 
50.000,00(cinquenta 
mil reais). E quando 
as postagens forem 
vinculadas a tercei-

ros a multa varia de 
R$5.000,00 (cinco mil 
reais) a R$30.000,00 
(trinta mil reais).

Na eleição de 
2018, candidatos 
contrataram empre-
sas que disparavam 
mensagens automá-
ticas, geradas por 
sistema robotizado, 
para diversos elei-
tores por whatsapp, 
sem a anuência dos 
proprietários das li-
nhas telefônicas. Tal 
mecanismo é que o 
Tribunal eleitoral bus-
ca proibir. Outra ini-

ciativa é que para 
configurar os fake 
news, a justiça 
cobrará a obriga-
ção dos candida-
tos confirmarem 
a veracidade das 
informações antes 
de utilizá-las em 
suas propagandas 
eleitorais.

A propagan-
da eletrônica das 
campanhas elei-
torais municipais 
terá início dia de-
zesseis de agos-
to desse ano em 
curso.

ALINE TOLENTINO JATOBÁ
Advogada. Pós Graduando em Direito 
Eleitoral (PUC). Membro da Comissão de 
Direitos Políticos e Eleitorais da OABES. 
Multiplicadora POLITIZE
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