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A 
Cidade das Conchas é bonita por natureza, ga-
nhou de presente o Monte de Ver Deus erguido 
de frente para todos que podem contempla-lo. 

Tem praias magnificas e um povo abençoado por Deus. 
Entretanto, parece ter sido abandonada no tempo, 
com problemas que já eram para ter sido resolvidos. O 
próximo gestor (a) terá uma responsabilidade imensa 
para administrar os cofres com queda na receita e uma 
economia que sangra, após a pandemia do novo corona-
vírus. O jornal fez um balanço desses últimos trinta anos 
e traz nesta edição. Traz também um panorama político 
e outras manchetes. Não deixe de ler o editorial.  

PIÚMA: 30 ANOS DE 
PERDAS & DANOS
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L “E Daniel propôs no seu coração 

não se contaminar com a porção 
das iguarias do rei, nem com o vinho 
que ele bebia; portanto pediu ao 
chefe dos eunucos que lhe permitis-
se não se contaminar” – Daniel 1, 8.

Quando escolhemos coisas que 
agradam a Deus, Ele não nos deixa 
a mercê delas. Quando Daniel e 
seus amigos escolheram não se 
contaminar com as iguarias do rei, 
parecia, aos olhos humanos, ser 
uma escolha de pouca sabedoria. 
No entanto ela – a escolha – agra-
dou a Deus, e, por isso, Ele agiu. 
Observe-se: Deus não deixou que o 
homem encarregado de alimentar 
Daniel e seus amigos os forçassem 
a comer as iguarias – versículo 
9: “Ora, Deus fez com que Daniel 
achasse graça e misericórdia diante 
do chefe dos eunucos”. Deus não 
permitiu que Daniel e seus amigos 
definhassem – versículo 15: “E, ao 
fim dos dez dias, apareceram os 
seus semblantes melhores, e eles 
estavam mais gordos de carne do 
que todos os jovens que comiam 
das iguarias do rei”. 

Trazendo para a política, você, 
eleitor, pode se contaminar ou não, 
pode decidir comer as iguarias do 
rei ou não comer. Não beber do 
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» EXPEDIENTE

mesmo vinho, ou beber e se embriagar. 
Deixar se levar por galanteios e promessas 
mentirosas. As metáforas são apenas para 
dizer que, você será responsável pela sua 
escolha. As promessas podem ser encan-
tadoras, o preço que uns estão dispostos 
a pagar para se tornarem o rei na sua 
cidade pode custar alto depois para toda a 
sociedade. 

Convém refletir sobre qual é a responsa-

bilidade de cada um na escolha pelo seu 
candidato. Observe a sua cidade, veja se o 
candidato que te seduz, tem compromisso 
com o fazer para todos, olhe o curriculum 
dele, analise bem as propostas, serão qua-
tro anos que todos os munícipes terão de 
ter saúde garantida para todos, remédios, 
exames, consultas, turismo,  educação de 
qualidade, segurança, são quatro anos que 
os agricultores precisarão de atenção, os 
pescadores, os ambulantes, os comercian-
tes, os estudantes, cada cidadão. A gestão 
é para todos e não para um grupo sedento 
pelo poder a qualquer custo. 

A edição do jornal faz um balanço das 
últimas décadas de administração de Piúma 
para que o cidadão possa tomar conheci-
mento das perdas do município e possa 
receber bem os candidatos em suas casas, 
e questionar: qual é o seu compromisso 
com todos? Não se deixe enganar com uma 
proposta à sua família, ou para você. Tem 
de ser para todos, ou nada!
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Ricardo disse o 
carro dele não 

tem adesivo de 
Samuel e se for 

colocar, fixa o 12 

PDT NEGA QUE APOIA SAMUEL, 
mas o braço direito de 

Ricardo está lá

Nas ruas de Pi-
úma, o assunto do 
momento é a pos-
sível junção entre 
o prefeito afastado, 
Professor Ricardo 
Costa – PDT, e o 
candidato a prefeito 
Samuel Zuqui, do 
PSDB, até então, 
rivais na política.

Há quem diga, 
pelas ruas da ci-
dade, que a torci-
da organizada de 
Samuel Zuqui não 
via a hora de gritar 
“pau na cara” para 
a torcida organi-
zada de Ricardo, 
mas, agora, eles 
terão de gritar para 
os apoiadores de 
Dona Mar tha se 
Samuel levar esta 
eleição com o apoio 
de alguns candida-
tos a vereadores 
e de ex-servidores 
comissionados que 
foram exonerados 
da prefeitura, após 
o afastamento do 
prefeito Ricardo.

A Reportagem en-
trou em contato com 
o presidente do PDT, 
o candidato a verea-
dor Matheus Mota, 
mas ele negou que 
o partido estivesse 
apoiando a candi-
datura de Samuel. 
Disse que estão li-
vres os candidatos 

Zezeco, que está 
em uma saia jus-
ta: um dos nomes 
muito cotados para 
a Câmara e braço 
direito de Ricardo, 
ex-secretário de Go-
verno, hoje, apoia 
Samuel, embora seu 
irmão seja candida-
to a vice na chapa 
do Patriota, de Dona 
Martha.

Sobre o carro que 
foi fotografado na 
ponte de entrada 
de Piúma, com um 
adesivo de Samuel 
Zuqui, que viralizou 
nas redes sociais, 
como sendo de Ri-
cardo, ele disse que 
não lhe pertence. 
Confessou que está 
usando o carro do 
filho, um preto, e o 
que é dele está em 
Vitória, consertan-
do. “Se o meu carro 
tivesse um adesivo 

da  Redação

Ricardo falou que os candidatos do PDT estão livres para apoiarem quem eles quiserem

ganhou o  p le i to 
com Dona Martha 
vice, contudo aca-
bou rompendo tão 
logo ela assumiu 
a prefeitura. Sem 
condições de se 
lançar candidato 
por conta do afasta-
mento, em outubro 
de 2019, Ricardo 
acabou montando 
uma chapa para 
concorrer à elei -
ção, com 13 nomes 
para vereadores. 
Até chegaram a tra-
balhar o nome do 
professor Leonardo 
Bourguignon para 
um possível vice, 
mas não colou. 

Ricardo assegu-
rou que o PDT vai 
priorizar a campa-
nha de vereadores, 
mas cada candida-
to está livre para 
apoiar quem dese-
jar, a exemplo de 

para escolherem em 
quem vão votar. “O 
PDT não tem candi-
dato a prefeito, os 
candidatos a verea-
dor estão liberados 
para apoiarem a 
quem eles quiserem 
apoiar. Não temos 
estreitamento nem 
alargamento com 
ele. Eu fui convida-
do a conversar com 
Paulo Cola, com Ju-
ninho Taylor e com 
G l a u c o ,  qu a n d o 
era pré-candidato, 
e com Samuel. Só 
pastor Moacir não 
me convidou para 
conversar. Se hou-
ver caminho aberto 
que ajude os nossos 
candidatos a verea-
dores, vamos cami-
nhar”, disse Ricardo.

A política é a arte 
da composição, afir-
mou Ricardo, que, 
na última eleição, 

de Martha, a gente 
seria incoerente. A 
turma que quer bo-
tar fogo na fogueira 
está espalhando 
que eu estou com 
Samuel. Eu vou co-
locar, no meu carro, 
um adesivo que voto 
no 12; nem o da 
minha sobrinha eu 
devo colocar para 
não gerar instabili-
dade com o grupo. 
Eu não tenho nada 
contra candidato ne-
nhum. Hoje a gente 
vê Samuel com a 
possibilidade de ga-
nhar Martha. Alguns 
candidatos nossos 
encostaram no Sa-
muel, pensando que 
ele vai ganhar. Tem 
uma quantidade de 
vereador que está 
doida para fechar 
com ele. O pesso-
al está com desejo 
muito grande de 
vencer dona Mar-
tha. Hoje, para mim, 
Piúma só perde se 
Martha ganhar”, fri-
sou Ricardo.

O QUE PENSA 
A POPULAÇÃO
Qual é projeto 

para Piúma de Ri-
cardo e Samuel Zu-
qui? “Oportunismo e 
manutenção do po-
der, sem considerar 
as necessidades do 
povo do município, a 
velha política de for-
ma escancarada”, 

disse uma advogada 
que preferiu não se 
identificar. 

Com a aproxima-
ção do grupo do PDT 
com o PSDB, fica ní-
tido que a manuten-
ção do poder é o que 
realmente importa 
para eles, acredita 
o presidente da As-
sociação Comercial, 
Alessandro Tirado. 
“Está mais do que 
provado o quanto a 
velha política é des-
trutiva para o nos-
so Município. Não 
importa o lado, os 
interesses pessoais 
dessa união esta-
rão sempre acima 
dos interesses co-
letivos. Não existe 
o bem comum para 
eles! Para Piúma 
crescer, não preci-
samos de simpatia, 
de políticos expe-
rientes e tal... só 
precisamos de um 
prefeito honesto, 
nada mais”, sinte-
t izou Alessandro 
Tirado.

A  repor tagem 
ouviu diversos em-
presários e comer-
ciantes, que são 
unanimes em afir-
mar que já “deu” 
para Piúma o mo-
delo de política que 
está instaurando na 
cidade, ou seja, o 
“toma lá dá cá” para 
favorecer, sempre, 
os mesmos grupos.

bilidade de cada um na escolha pelo seu 
candidato. Observe a sua cidade, veja se o 
candidato que te seduz, tem compromisso 
com o fazer para todos, olhe o curriculum 
dele, analise bem as propostas, serão qua-
tro anos que todos os munícipes terão de 
ter saúde garantida para todos, remédios, 
exames, consultas, turismo,  educação de 
qualidade, segurança, são quatro anos que 
os agricultores precisarão de atenção, os 
pescadores, os ambulantes, os comercian-
tes, os estudantes, cada cidadão. A gestão 
é para todos e não para um grupo sedento 
pelo poder a qualquer custo. 

A edição do jornal faz um balanço das 
últimas décadas de administração de Piúma 
para que o cidadão possa tomar conheci-
mento das perdas do município e possa 
receber bem os candidatos em suas casas, 
e questionar: qual é o seu compromisso 
com todos? Não se deixe enganar com uma 
proposta à sua família, ou para você. Tem 
de ser para todos, ou nada!
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Monica gravou 
um vídeo e 

deixou claro que 
não negocia a 

candidatura 
com ninguém

MONICA QUINHA manda um 
recado aos adversários

Mãe, avó, mulher 
e, com o nome “Limpo 
na Praça”, a candi-
data a prefeita do 
PT, Mônica Quinha, 
de Itapemirim, vem 
crescendo nas in-
tenções de voto, a 
campanha ganhando 
volume e adesão a 
cada dia e com isso, 
colocando muito 
marmanjo pra tre-
mer. Por conta desta 
ascensão a candida-
ta vem sofrendo algu-
mas perseguições, a 
ponto de ela gravar 
um vídeo e deixar um 
recado, não vai de-
sistir e não negocia 
nem com Dr. Antônio 
muito menos com Dr. 
Thiago Peçanha. 

A  C o l i g a ç ã o 
I tapemir im para 
Marias e Zés é em 
homenagem a Zé 
Mauro, Ex-gerente 
geral da Prefeitura 
assass inado co -
vardemente, muito 
amigo de Monica 
inclusive com so-
nhos semelhantes e 
Marias, para todas 
as pessoas comuns, 
seu nome está muito 
cogitado liderar as 
pesquisas rumo a 
Prefeitura Municipal.

Com muita cami-
nhada, visitas e uma 
ótima aceitação da 
população Mônica 
está cumprindo o 

mou uma proporção 
muito grande, eu tive 
que tirar meus filhos 
de casa, minha filha 
Júlia foi perseguida 
covardemente, ainda 
bem que minha neta 
não estava com ela”.

Pra proteger os 
filhos e netos Monica 
resolveu tira-los de 
Itapemirim. “Eu guar-
dei os meus filhos e 
netos e quero dizer 
pra quem for que está 
fazendo isso conosco 
que eu não vou parar. 
Eu vou até o dia 15 
e não adianta tentar 
nos coagir. Vamos 
intensificar nossas 
caminhadas e não 
adianta ninguém ten-
tar nos coagir. Tem 
alguém por trás disso 
tudo e os dois grupos 
que estão comigo na 
campanha sabem 
que eu não vou recu-

Por Aline Cunha

O município do sul do estado que ficou conhecido pelo assassinato covarde de políticos está em 
pé de guerra devido às proporções da candidatura de Mônica Quinha à Prefeitura Municipal

sido perseguidos. Os 
meus filhos estão 
sendo perseguidos 
pelas ruas. Os meni-
nos que trabalham 
pra mim na cam-
panha estão sendo 
parados e coagidos 
de todas as formas 
possíveis”, disse no 
vídeo que gravou.

De acordo com 
o depoimento de 
Mônica no Vídeo pos-
tados em suas redes 
sociais, não vem de 
agora as tentativas 
de intimidações a 
sua campanha. “As 
coações e persegui-
ções vem acontecen-
do desde a pré-cam-
panha e aconteceu 
por três vezes no 
Assentamento dos 
Sem Terra, no bairro 
Namitala e por aí foi. 
No final de semana 
passado, a coisa to-

que disse desde o 
início da campanha 
quanto a não com-
por com ninguém e 
quanto ao fato de 
seu compromisso ser 
com a população do 
município, a candida-
ta vem incomodando 
os adversários que 
tem descido o nível.

A candidata está 
fazendo tanto suces-
so na campanha que 
inclusive, vêm so-
frendo ameaças por 
conta da chapa que 
leva professor Jésus 
como vice.

Recentemente, 
Mônica postou em 
suas redes sociais, 
um desabafo sobre 
a pressão e ameaças 
que vem sofrendo. 
“A violência no muni-
cípio de Itapemirim 
é recorrente, minha 
equipe e família têm 

ar. Parem com isso 
e com a conversi-
nhas de bastidores 
porque eu não vou 
compor nem com A 
nem com B. Eu já 
havia dito desde o 
primeiro vídeo que fiz 
na pré-campanha”.

Mônica promete 
não deixar barato, 
já foi a Polícia e re-
gistrou os fatos. “Já 
tomei as devidas 
providências, mi-
nha equipe já fez 
boletim de ocorrên-
cia e já acionamos 
a  Secretar ia  de 
Estado porque eu 
não vou achar que 
não vai acontecer 
nada comigo como 
o Zé Mauro acha-
va inocentemente 
e aconteceu. Tem 
muita gente que 
saiu impune em 
Itapemirim e eu não 
sei se foi o grupo que 
assassinou Júnior 
ou o que assassinou 
Zé Mauro, mas esse 
grupo está me perse-
guindo. Não adianta 
porque eu não vou 
parar, não vou me 
calar. Nem eu nem 
minha equipe está 
sozinha e muito me-
nos os meus filhos 
estão sozinhos. O 
povo quer paz, chega 
de covardia, basta 
de parar os meus 
meninos e tirar foto, 
ir atrás das pessoas 
que tiram foto comi-
go induzindo que me 

processem. Vocês 
são tão covardes que 
não tem coragem de 
me encarar, de me 
chamar pra briga. 
Vocês não têm nada 
contra mim porque 
eu sou limpa, pa-
rem de perseguir as 
pessoas que eu vou 
nas casas, parem 
de ficar contando 
historinha em grupos 
do WhatsApp. Vão 
falar dos seus proje-
tos, dos seus planos 
de governo porque é 
isso que eu falo pras 
pessoas que eu visi-
to. Eu esqueço que 
vocês dois existem, 
eu mostro pro povo 
a realidade e as três 
opções e mostro o 
meu lado”.

Curta, elegante 
grossa quando ne-
cessário. “O recado 
está dado, eu só 
tenho uma coisa a 
dizer, vão passar 
vergonha porque se 
eu tiver que chamar 
os dois pra falarem 
na minha cara que 
eu estou compon-
do com A ou B eu 
vou chamar ao vivo, 
nas redes sociais. O 
meu acordo é com 
o povo, olhem para 
trás e vamos ver 
quem tem história 
e quem não tem. 
Vamos ver quem 
pode construir uma 
história diferente 
para Itapemirim”, 
desabafou Mônica.
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FAVORITISMO DE VICTOR 
é constante em todas as pesquisas

Dizem os espe-
cialistas que não se 
deve comparar pes-
quisas de diferentes 
institutos, pois as pe-
culiaridades na ma-
neira como são feitas 
podem comprometer 
a análise. Se for para 
observar a linha tem-
poral e a evolução 
dos candidatos, o 
ideal é utilizar suces-
sivas pesquisas da 
mesma fonte.

Entretanto,  dá 
para analisar tendên-
cias sem se apegar 
na exatidão dos nú-
meros em si. O leitor 
que viu mais de uma 
das pesquisas já pu-
blicadas percebeu 
uma constante: em 
todas - mesmo aque-
las encomendadas 
por grupos contrários 
-, a liderança folga-
da de Victor Coelho 
(PSB) ante os de-
mais candidatos em 
Cachoeiro.

Victor se beneficia, 
além dos próprios 
feitos na gestão mu-
nicipal, da divisão da 
oposição em outras 
10 candidaturas e 
a fragmentação dos 
votos. E, apesar de 
tantos concorrentes, 
não há um opositor 
muito claramente de-
finido, nem ação ou 
omissão inconteste 

pela pandemia, o 
eleitor tem se mos-
trado reticente em 
fazer apostas. E, a 
bem da verdade, a 
maioria dos candida-
tos é desconhecida 
da maior parte da co-
munidade. Ou já foi 
rejeitada nas urnas 
em diversas ocasiões 
diferentes. Não há 
padrinho político que 
mude isso.

Estrategicamente, 
o prefeito se apre-

Por Vagner Santos / Fato

Victor se beneficia, além dos próprios feitos na gestão municipal, da divisão da oposição em 
outras 10 candidaturas e a fragmentação dos votos

Em Cachoeiro, 
desde que a ree-
leição começou a 
valer, apenas o ex-
-prefeito Rober to 
Valadão (MDB) não 
conseguiu e, ainda 
assim, prejudica-
do por escândalos 
que fizeram derreter 
suas intenções de 
votos. Não houve 
nada parecido na 
atual gestão.

Ante tantas incer-
tezas provocadas 

em administração 
que façam crescer o 
desejo por mudança. 
Há outros elementos, 
mas nos concentre-
mos nestes, por ora.

O eleitor é, na 
maioria das vezes, 
conservador. E con-
servar significa man-
ter. Embora vez por 
outra ocorram ondas 
de renovação, essa 
não tem se desenha-
do como uma eleição 
de mudança.

senta como porto 
seguro, ao mostrar 
o antes e depois de 
sua gestão nas obras 
que fez, os projetos 
já encaminhados 
para os próximos 
anos, e a esperança 
por mais realizações 
sem a sucessão de 
crises que permea-
ram seu mandato.

Porém, mesmo 
neste cenário fa-
vorável, a eleição 
ainda pode ser per-

dida se o mandatá-
rio relaxar. As mes-
mas pesquisas que 
consistentemente 
o apontam Victor 
como favorito, lhe 
dão doses genero-
sas de rejeição. Algo 
comum para quem 
está no poder, mas 
que, ainda assim, 
merece atenção.

Ainda faltam 25 
dias até as elei -
ções. E há quatro 
anos, quem estava 
em desvantagem a 
esta altura, era o 
próprio Victor. O fi-
nal da história, todo 
mundo sabe, saiu 
consagrado  das 
urnas pela maior 
votação na história 
do município.

Em resumo: o ce-
nário aponta para 
que Victor se ree-
leja? Sim. Mas isso 
é definitivo? Ainda 
não. Além de salto 
alto na reta final, o 
imponderável, um 
acontecimento mui-
to grave, ainda pode 
mudar o rumo das 
coisas.

Pesquisas apon-
tam tendências, 
mas não dá para 
contar com os votos 
antes de serem digi-
tados. Em Cachoeiro, 
os favoritos das elei-
ções de 2008, 2012 
e 2016 cometeram 
esse erro. E foram 
derrotados.

MONICA QUINHA manda um 
recado aos adversários

O município do sul do estado que ficou conhecido pelo assassinato covarde de políticos está em 
pé de guerra devido às proporções da candidatura de Mônica Quinha à Prefeitura Municipal
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Em Iconha Gedson e 
Fernando conquistam 
cada vez mais aliados 

e eleitores

A candidata a vice-
prefeita de Geovane 

Meneguelle é a professora 
Márcia Gonçalves

Iconha abraça a CAMPANHA DE 
GEDSON E FERNANDO

Vice de Geovane Meneguelle é professora Márcia

O candidato a pre-
feito do Republicanos 
em Iconha Gedson 
Paul ino e o v ice-
-prefeito, Fernando 
Volponi do PSB estão 
muito animados com 
a largada rumo ao dia 
15 de novembro. Na 
sede e no interior a 
dupla ganha mais e 
mais adesão a cada 
caminhada e, eles 
não param e nãos e 
cansam de andar e 
conversar de porta 
em porta.

É cer to que Ge-
dson se capitalizou 
politicamente com a 
experiência de vere-
ador e de assessor 
parlamentar, nasceu 
para a política e sabe 

O nome da pro-
fessora Márcia Gon-
çalves foi aprovado 
na convenção para 
concorrer ao cargo 
de vice-prefeita, dei-
xando a educadora 
bastante emocionada 
com o convite, que 
foi prontamente acei-
to. “Aceitei o desafio 
porque Geovane tem 
uma visão diferen-
ciada e vejo nele a 
capacidade de juntos 
construirmos uma 
educação moderna, 

população a partici-
par da elaboração do 
seu plano de governo. 
Deu certo, deu tão 
certo que agora, ele 
está indo de casa 
em casa ao lado de 
Fernando fazendo 

neceu por um ano e 
em 2018 assumiu o 
cargo de Secretária 
Municipal de Edu-

da  Redação

Por: Fabiano Peixoto

Gedson e Fernando ganham a simpatia em Iconha e percorrem toda a cidade levando 
propostas e sonhos a população que já sofreu muito com as últimas tragédias

tando a pandemia do 
novo Coronavírus que 
colocou dentro de 
casa a população, Ge-
dson desenvolveu um 
aplicativo de celular 
e disparou nas redes 
sociais convidando a 

colar pela Faculdade 
Espírito-Santense de 
Administração. Na-
tural de Vitória, em 
1990 Márcia Gonçal-
ves tomou posse para 
o cargo efetivo de pro-
fessora de matemáti-
ca da rede estadual e 
em 1994 foi nomeada 
para atuar no municí-
pio de Anchieta. De 
2006 a 2014 esteve 
na direção da EEEFM 
“Coronel Gomes de 
Oliveira”, onde atuou 
por nove anos. No ano 
de 2015, assumiu a 
direção da EMPSG 
“Amarílis Fernandes 
Garcia”, onde perma-

como ninguém com-
por e multiplicar alia-
dos. Por outro lado o 
candidato a vice tam-
bém tem experiência 
e gingado na política.  

De uma forma su-
per moderna aprovei-

eficiente, dinâmica e 
que valorize sempre 
todos os profissionais 
da área. Além disso, 
estarei representando 
todas as mulheres na 
construção de uma 
nova história em An-
chieta”, disse Márcia.

Márcia Gonçalves 
atuou por 34 anos 
na área da educação 
do município de An-
chieta e foi escolhida 
vice-prefeita na con-
venção dos partidos 
Avante e PP. Márcia 
é graduada em  Uni-
versidade Federal do 
Espírito Santo e, ain-
da, em Educação Es-

a apresentação do 
Plano de Governo aos 
eleitores. 

Contando com o 
apoio incondicional 
do governador Re-
nato Casagrande, 
Gedson Paulino e 
Fernando Volponi 
trouxeram para a 
campanha também 
a vice-governadora 
Jacqueline Moraes e 
o presidente da As-
sembleia Legislativa, 
Erick Musso, contam 
ainda a dupla com 
o apoio do coorde-
nador da bancada 
Federal do deputa-
do Da Vitória e de 
vár ios Deputados 
Estaduais. 

Com toda esta ba-
gagem política no 
bojo, os candidatos 
estão transitando 
bem e dialogando 

cação de Anchieta. 
Sua experiência em 
sala de aula durou 
23 anos, além de 10 

com a sociedade em 
busca de soluções 
para os inúmeros pro-
blemas que assolam 
a cidade pós saída da 
BR 101, a destruição 
da enchente do dia 
17 de janeiro que 
lambeu a cidade dei-
xando um rastro de 
destruição na sede e 
no interior. 

Em Iconha a espe-
rança é de dias me-
lhores e a confiança 
no trabalho de Ged-
son e do Fernando 
que estão permitin-
do que muita gente 
reflita sobre o futuro 
da cidade. 

Os eventos da cam-
panha têm mostrado 
a força do Gedson e a 
baixa rejeição ao seu 
nome que conta com 
grande apoio popular 
e de empresários. 

anos à frente e de 
direção escolar, que 
somado ao tempo 
em que esteve como 
Secretária de Edu-
cação, totalizam 34 
anos atuando dire-
tamente na Educa-
ção do Município de 
Anchieta. Durante a 
convenção entre os 
partidos Avante e PP, 
Geovane Meneguelle 
disse viver um mo-
mento especial por 
ter a oportunidade 
da escolha e a certe-
za do melhor nome 
para vice-prefeita em 
Anchieta, Márcia Gon-
çalves.
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GEDSON E FERNANDO

Vice de Geovane Meneguelle é professora Márcia

Gedson e Fernando ganham a simpatia em Iconha e percorrem toda a cidade levando 
propostas e sonhos a população que já sofreu muito com as últimas tragédias

Arquivo

No site da 
Câmara de Piúma 

está zerada a 
produção do 

vereador

No site da 
Câmara de Piúma 

está zerada a 
produção do 

vereador

INCOERÊNCIA: 
vereador cobra transparência e se cala 

“Ajuda eu” promete ajudar aos pobres

O site da Câmara 
Municipal de Piúma faz 
um demonstrativo das 
atividades dos verea-
dores. A reportagem 
fez uma pesquisa e 
detectou que dos 11 
eleitos para fiscalizar 
o Executivo de Piúma 
recebendo um salário 
de R$5.351,18, ape-
nas quatro utilizaram 
o portal para mostra-
rem a suas atuações 
nestes quatro anos 
de mandato. O que 
demonstra incoerência 
no discurso por parte 
de alguns que exigem 
transparência de um 

Todas as eleições 
os partidos políticos 
laçam candidatos em 
todas as cidades, al-
guns são pessoas mui-
to conhecidas, como 
em Piúma o “Ajuda Eu” 
para vereador

Todos o conhecem 
em Piúma, ele anda 
a cidade toda de bici-
cleta e sempre com o 
mesmo grito de guer-
ra, “Ajuda eu”. Com 
toda esta populari-
dade o Solidariedade 
viu a possibilidade de 
Uciel Almeida Pereira, 
67 anos, residente 
no Porto ser um forte 
candidato a vereador 
na legenda.

por parte do Executivo, 
mas no nome do edil 
encontra-se zerada a 
produção legislativa.

No tom das críticas 
do vereador ao Execu-
tivo, ele tem se mos-
trado insatisfeito em 
relação à falta a trans-
parência dos atos da 

crianças me chamam 
de “Ajuda Eu”. O povo 
que pediu que eu visse 
candidato a prefeito, 

da  Redação

Vereador Eliezer tem produção zerada no site da Câmara de Piúma

Após a busca reali-
zada pela Reportagem 
do jornal foi enviado ao 
vereador Eliezer Dias 
um e-mail para que 
ele falasse sobre a 
sua produção na Casa 
de Leis, uma vez que 
ele tem cobrado trans-
parência nas sessões 

e separado. Há três 
anos está de volta a 
Piúma. “Sempre fui 
vendedor no Rio. As 

poder e se abstêm de 
ser transparentes em 
suas ações. 

Somente os verea-
dores Jonas Miranda, 
Negão da Colônia, Dr. 
Gustavo e Pretinho 
Piúma usaram o site 
para postarem as suas 
produções legislativas. 

Trabalhador e in-
cansável “Ajuda Eu” 
é vendedor percorre 
pela Estrada Velha de 
Piúma Rio Novo do Sul 
em sua bicicleta.  Ven-
de tudo que dão para 
ele vender, galinha 
caipira, galo, varie-
dade e decorações e 
tudo mais. É cria de 
Piúma, nasceu atrás 
da Pracinha no Cen-
tro, onde antigamente 
amarravam éguas, 
residiu 45 anos em 
Nova Iguaçu, no Rio 
de Janeiro onde sem-
pre trabalhou como 
vendedor e 11 anos 
em Rio das Ostras. 
É pai de dois filhos 

prefeita. Porém, cabe 
destacar que as críti-
cas ao Executivo sur-
giram somente após 
a exoneração da sua 
esposa do cargo de 
Gerente Administrati-
vo do quadro da pre-
feitura no dia 17 de 
junho de 2020. 

A esposa do vere-
ador, Fabiana Lírio 
de Siqueira, esteve 
no cargo de Gerente 
Administrativo rece-
bendo R$ 3.511,96 
mensais no período 
de 01/11/2019 até 
17/06/2020. Se for 
feita uma busca nas 
sessões que ficam 
gravadas no Youtube, 
vê-se que durante o 
período que Fabiana 

mas eu quis vim para 
vereador. Eu ganhan-
do para vereador eu 
vou doar a maioria 

esteve empregada na 
Prefeitura, o vereador 
se manteve calado.  

O jornal solicitou 
que o vereador en-
viasse ao e-mail do 
veículo no período de 
01 de novembro de 
2019 a 17 de junho 
de 2020 os requeri-
mentos de denúncias 
realizadas na Casa 
de Leis em relação 
ao Executivo e  os 
pedidos de informa-
ções.  O prazo para 
resposta do vereador 
às sol icitações do 
jornal expirou no dia 
08 de outubro às 
18h00. Ele se re-
cusou a prestar os 
esclarecimentos ao 
Jornal e à sociedade.

do meu dinheiro ao 
povo. Eu ajudei muito 
o povo com cabeças 
de peixe, de Dourado, 
de Baiacu, Peroá. O 
povo me pedia e eu 
levava, até hoje eles 
me pedem. Eu enchia 
a bicicleta de cabeças 
de peixe e levava. To-
dos gostam de comer”, 
frisou.

Uma figura folclórica 
para concorrer a vere-
ador em Piúma, com 
possibilidade de garan-
tir uma cadeira, “Ajuda 
Eu” disse que vai aju-
dar ao povo primeiro 
e depois os cachorros 
de rua que é muito 
perigoso eles soltos.
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ORLA 

Jornal ES Notícias 

PIÚMA: convênios perdidos, obras abandonadas e frota destruída

O município de 
Piúma, nas três úl-
timas décadas, tem 
perdido receitas, 
convênios e recursos 
para obras importan-
tes, para o desenvol-
vimento da cidade. 
Mais de 10 milhões 
de reais já foram de-
volvidos nestes últi-
mos anos. Só para a 
construção do Centro 
de Educação Infantil, 
no bairro Lago Azul, 
Ricardo e Samuel 
deixaram voltar, aos 
cofres federais, mais 
de 2 milhões, sem 
contar uma emenda 
para a construção da 
nova sede do Cras, 
na casa de 1 milhão, 
recurso do Fundo de 
Combate à Pobreza 

A orla de Piúma 
assemelha-se a uma 
novela mexicana: en-
tra prefeito, sai pre-
feito e nada. São pro-
messas que o povo 
já não aguenta mais 
ouvir. O problema é 
político como disse 
o governador do ES. 

A tão sonhada 
construção do muro 
de contenção é um 
nítido exemplo de 
falta de competência 
administrativa e de 
picuinhas políticas. 
Iniciada há um ano, 
acabou abandonada 
pela empresa, que 
teve o contrato rescin-
dido pela Prefeitura, 
que, posteriormente, 
convocou a segun-
da colocada. A nova 
responsável, entre-
tanto, fez cálculos, 
atualizou a planilha e 
informou que precisa 
aditivar para concluir 
a obra. Até o momen-
to, não se tem nenhu-
ma notícia. 

ambos tomados de 
mato. Foram mais 
de 3 milhões de re-
ais de recursos para 
calçamento de ruas 
perdidos. A Prefeitura 
de Piúma não utilizou, 

transmissão ao vivo. 
“Concordo plena-
mente! É fundamen-
tal investir para avan-
çarmos”. Na fala, o 
governador cita Pi-
úma e deixa claro 
que, por problemas 
políticos, a obra da 
orla não ficou pronta. 
“Só nós, piumenses, 
sabemos o quanto 
perdemos com tudo 
isso”, disse o presi-
dente da Associação 
dos Moradores do 
bairro Jardim Maily e 

Por Tiago Rocha

Nesses últimos 20 anos, Piúma coleciona fotos deploráveis, e tudo por conta de má gestão dos recursos públicos e da falta de fiscalização. O município registra abandono de obras e 
perdas de convênios que ultrapassam a soma de 10 milhões de reais. Problemas a perder de vista. 

teve no bairro Lago 
Azul e fotografou os 
terrenos já desapro-
priados para a cons-
trução do Pró-Infância 
e para a construção 
da sede do Cras, 

nho deste ano, o 
governador Renato 
Casagrande, duran-
te solenidade vir-
tual que inaugurou 
as obras de cons-
trução de muro de 
contenção e de pa-
vimentação de rua 
no bairro Ponta dos 
Castelhanos, em An-
chieta, lamentou o 
problema em Piúma. 
“Sem infraestrutura, 
o turismo não avan-
ça”, disse o governa-
dor Casagrande, em 

(Funcop). O prazo era 
de dois anos para o 
município construir o 
Cras, mas não cons-
truiu, e o recurso foi 
devolvido.

A Reportagem es-

O recurso não foi 
perdido, contudo o 
Governo do Estado 
está insatisfeito com 
essa instabilidade 
política que se ins-
taurou no município 
e que vem prejudi-
cando a população.

O  Gove rnador 
Renato Casagrande 
assinou o Convênio 
para a construção do 
muro de contenção 
e para a recupera-
ção de calçadas e da 
ciclovia na Avenida 
Beira Mar. No dia 
15 de março de 
2019, ocasião que 
o prefeito afastado, 
Professor Ricardo 
Costa, convidou os 
ex-prefeitos Samuel 
Zuqui e Valter Luiz 
Potratz para assina-
rem como testemu-
nhas do fato, Piúma 
ficou feliz, porém a 
obra parou com me-
nos de 100 metros 
de construção. 

No dia 30 de ju-

ainda, verba na casa 
de 300 mil reais, 
para a construção de 
um mirante, na Ilha 
do Gambá e de um 
píer, que iria valorizar 
a pesca na cidade. 

presidente da Comis-
são de Acompanha-
mento das obras da 
praia, Carlos Alberto 
Delaroli.

REGISTRO
O Jornal vem acom-

panhando os fatos 
em Piúma, desde a 
sua implantação, em 
2011. Nesses nove 
anos, muitas maté-
rias foram registradas 
e estão disponíveis 
no arquivo e no por-
tal online. Quem se 

São inúmeras ver-
bas que deixaram 
de ser investidas 
como, por exemplo, 
o recurso para a 
construção da Casa 
de Passagem.

lembra onde foi a 
jornalista Luciana 
Maximo atrás de 
uma sede de uma 
empresa que havia 
ganhado uma lici-
tação para calçar 
ruas e sequer tinha 
endereço ou sede? 
A companhia foi 
banida da cidade, 
após a reportagem 
investigativa do 
Jornal, e a jorna-
lista passou a ficar 
na mira do então 
gestor da época. 
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RECURSOS DE SETE CASAS POPULARES NO RALO

ESCOLA, QUADRAS

FROTA

FECHAMENTO DA BIBLIOTECA

PIÚMA: convênios perdidos, obras abandonadas e frota destruída

Em 2018, o mu-
nicípio de Piúma, 
mais uma vez, per-
dia, e, na ocasião, 
quem perdeu fo-

Durante esta última 
década, o Jornal regis-
trou o fechamento da 
Biblioteca Pública e o 
acervo sendo levado 
para a antiga sede da 
Delegacia de Polícia, 
na Rodovia do Sol, no 
bairro Niterói, bem 
como o abandono de 
diversas obras como: 
a Reforma da Praça 
do Tamarindo,  da 
Escola Itaputanga, a 

A frota do município 
também foi esquecida 
pelos últimos gestores 
que administraram Pi-
úma. Recentemente, 
a Prefeitura conseguiu 
fazer uma licitação 
para a manutenção 
dos veículos.

No final de 2016, o 
município foi notificado 
de risco de multa caso 
mantivesse a Biblio-
teca Municipal aberta 
sem o profissional bi-
bliotecário.

Em 2017, quando 
constatado o risco 
de multa, também se 
constatou não existir o 
profissional bibliotecá-
rio entre os servidores 
municipais, ocasião 
em que o então prefei-
to pensava em extin-
guir o cargo do quadro 
da prefeitura por meio 
de um projeto enviado 
à Câmara, que foi re-
provado. 

“À época, ainda ha-
via necessidade de 
não se ampliar gastos 
com folha de paga-

Federa l  (M inha 
Casa Minha Vida), 
que funciona para 
cidades de até 50 
mil habitantes.

o constrangimento. 
Optamos pela Unap 
funcionar na Unidade 
de Saúde do Balneário 
do Aghá.

No prédio de Nite-

Nesses últimos 20 anos, Piúma coleciona fotos deploráveis, e tudo por conta de má gestão dos recursos públicos e da falta de fiscalização. O município registra abandono de obras e 
perdas de convênios que ultrapassam a soma de 10 milhões de reais. Problemas a perder de vista. 

Elas haviam sido 
beneficiadas no 
Programa Sub 50, 
do Ministério das 
Cidades – Governo 

viável para o funcio-
namento da Unap. 
“Não compreende-
mos a parte central 
de Niterói ser o melhor 
local para Unap, de-
vido à delicadeza da 
situação das pessoas 
que, ali, procuram aju-
da. Vemos, como de 
boa iniciativa, um lo-
cal mais reservado de 
forma a fazer com que 
a necessidade vença 

não podem ser cum-
pridas por conta do 
Decreto de Situação 
de Calamidade assi-
nado pela prefeita em 
exercício, limitando, 
inclusive, a contrata-
ção e a realização de 
concurso público.

tava fazendo parte 
do projeto a criação 
da Casa da Cultura, 
que abrigaria, pos-
teriormente, a Sala 
de Leitura central. 
A Casa da Cultura 
estava planejada 
para onde é a Secre-
taria de Educação, 
antiga prefeitura. 
Outras salas de Lei-
tura seriam implan-
tadas nos bairros, 
depois, como forma 
de incentivar a po-
pulação à leitura. 
As Salas de Leitura 
não precisariam de 
Bibliotecário. No 
Concurso Público 
que queríamos fa-
zer, no início deste 
ano, iríamos incluir 
bibliotecário”, disse.

ram sete famílias 
economicamente 
desfavorecidas, 
r e s i d e n t e s  n o 
bairro Lago Azul. 

construção da quadra 
da Escola Scherrer, 
a reforma do posto 
de Saúde do bairro 
Itaputanga e a caóti-
ca situação em que 
se encontra a sede 
da Unap, que se tor-
nou um espaço para 
usuários de drogas 
pernoitarem.

Segundo o prefei-
to afastado, Ricardo 
Costa, o local não era 

Existem diversos 
problemas na Cidade 
das Conchas e, com 
a queda da receita, 
somada à pandemia, 
o próximo prefeito tem 
um desafio muito gran-
de pela frente, muito 
além de propostas que 

mento, optando-se por 
permanecer com a Bi-
blioteca fechada sem 
o risco de multa e por 
um estudo para uma 
Biblioteca mais ade-
quada aos tempos de 
hoje e de acesso mais 
popular”, explicou Ri-
cardo. Com o levanta-
mento feito, chegou-
-se à necessidade de 
atualizar o acervo e de 
modernizar a forma de 
atendimento na Biblio-
teca, democratizando 
seu espaço. A opção 
foi  t rabalhar pela 
criação de Salas de 
Leitura. “Foi realizado 
levantamento do acer-
vo existente e, como 
opção, seria, na antiga 
delegacia, a primeira 
Sala de Leitura. Es-

Uma avalanche 
de incompetên-
cia fez com que 
a  c o n t r a p a r t i -
da  do  Governo 

rói, já estávamos com 
material comprado 
para promover a re-
forma. Ali, funcionaria 
o NDS, Núcleo de De-
senvolvimento Social, 

São inúmeras ver-
bas que deixaram 
de ser investidas 
como, por exemplo, 
o recurso para a 
construção da Casa 
de Passagem.

do Estado do 
Espírito Santo 
deixasse de ser 
repassada ao 
município.

local para presta-
ção dos serviços 
da Assistência So-
cial junto ao bairro, 
mais próximo do 
cidadão”.
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Usucapião extrajudicial já é uma 
realidade em Piúma-ES desde 2019

Qual a importân-
cia da regularização 
de um imóvel?

Primeiramente é 
de suma importân-
cia esclarecer que 
a propriedade só é 
determinada atra-
vés do registro do 
imóvel, assim, aque-
le que constar no 
registro de imóveis 
como proprietário 
deterá todos os di-
reitos sobre o bem, 
não abrindo brechas 
para que esteliona-
tários se aproveitem 
das fragilidades de 
mera posse para 
vender tais imóveis 
a terceiros.

Como é feito o 
procedimento?

O procedimento é 
realizado em quatro 
fases, sendo neces-

sário a presença de 
um advogado.

A usucapião ex-
t ra judic ia l  surgiu 
como uma forma de 
desafogar o Poder 
Judiciário, visando 
atender, com cele-
ridade, a demanda 
de usuár ios  que 
necessitam regula-
rizar seus imóveis, 
essa modalidade foi 
implantada através 
do artigo 1.071 do 
Código de Processo 
Civil.

Antes de vigorar 
essa nova modali-
dade os processos 
se arrastavam entre 
cinco e dez anos 
para terem uma de-
cisão favorável ou 
não, hoje podemos 
contar com uma re-
gulação que pode 
ser finalizada em até 

Por Thiago Rocha

O processo foi realizado no início do ano 
de 2019 pelos Advogados da MARTINS & 
SCHERRER ADVOGADOS, e o imóvel está 

localizado no Bairro Portinho, é um marco na 
evolução do direito a regularização do direito de 
propriedade.

O advogado especialista Magno Martins Teixeira 
comentou que a primeira usucapião extrajudicial se 
deu em razão de um trabalho conjunto realizado 
em parceria com seu sócio Rafael Scherrer, a tabeliã 
do Cartório de Notas e o tabelião do Cartório de 
registro de imóveis de Piúma.

“Por ser algo muito novo a época, tivemos a 
sutileza de estudar minuciosamente cada detalhe, 
todos os documentos exigidos para uma usucapião 
extrajudicial foram devidamente colacionados para 
alcançar o resultado, hoje o escritório está traba-
lhando na regularização de mais 25 (vinte cinco) 
imóveis incluindo cidades vizinhas” comentou o 
advogado.

Por fim o complementou que a usucapião 
extrajudicial é um grande avanço para a regulari-
zação da propriedade principalmente em Piúma. É 
importante notar que, sem a escritura e o registro, 
o terreno perde um seu valor.

O jornal bateu um papo com os advogados 
Magno sobre o tema, confira na entrevista na 
integra.

90 dias por via extra-
judicial. 

O segundo passo 
é a realização de 
plantas e memorial 
descritivo do imóvel 
devidamente assi-
nado por profissio-
nal, com as devidas 
anotações e recolhi-
mentos perante ao 
CREA.

Já em posse de 
toda documentação, 
será lavrada a ATA 
NOTARIAL no car-
tório de registro de 
Notas, onde será re-
conhecido a veraci-
dade dos documen-
tos com respectivas 
consultas “in loco”, 
ou seja, no local do 
imóvel.

Na próxima eta-
pa, toda documen-
tação será preno-
tada no Cartório de 
Registro de Imóvel 
do Município, onde 
passará por minu-
c iosa anál ise de 

documentos e fará 
a cientif icação do 
Município, Estado, 
União e publicação 
em jornal de grande 
circulação para ma-
nifestação de tercei-
ros interessados.

Por fim, cumprida 
todas as etapas a re-
gularização poderá 
ser deferida ou rejei-
tada pelo Tabelião, 
em caso posit ivo 
será registrado em 
nome do requerente.

Quanto tempo de 
posse preciso para 
requerer a usuca-
pião?

Existe cinco mo-
dalidades de usu-
capião e cada caso 
terá especificações 
diferenciadas, que 
deverão nortear o 
processo de acordo 
com orientação do 
advogado contrata-
do, são elas:

Ordinária: Posse 

continua de 10 anos 
no imóvel, boa-fé e 
justo título.

Extraordinária: 
Posse contínua de 
15 anos no imóvel, 
independe de título 
e boa-fé, com redu-
ção do prazo para 10 
anos caso o possui-
dor estabeleça sua 
moradia habitual e 
benfeitorias.

E spec ia l  ru ra l : 
Posse por 5 anos 
de imóvel em zona 
rural, área não supe-
rior a 50 hectares e 
produtiva através do 
trabalho próprio ou 
da família, tendo nela 
sua moradia.

Especial Urbana: 
Posse por 5 anos em 
imóvel na zona urba-
na, área não superior 
a 250 m². 

Especial familiar: 
Posse exclusiva e 
contínua por 2 anos 
em imóvel urbano de 
até 250m².

Anderson Cunha

Os dois jovens 
advogados 

estão felizes 
com a vitória 

em Piúma
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NOVAS ÁRVORES PARA NOVOS 
FRUTOS: POLÍTICA EM PAUTA

Desde que 
me entendo por 
gente, ganha as 
eleições em Piú-
ma quem mais 
promete empre-
go, o que gerou 
por  décadas 
graves prejuízos 
a cidade. Basta 
olhar para a in-
fraestrutura de 
Piúma e compa-
rar com demais 
as cidades do 
Espírito Santo. 
Piúma parou no 
tempo. Não foi 
por falta de re-
cursos; parou 
porque elege-
mos aqueles 
que já se prova-
vam incompe-
tentes. 

Você sabia 
que Piúma teve 
uma oportuni-
dade de ouro 
desperdiçada? 
Desperdiçamos 
entregando a 
prefeitura nas 
mãos de quem 
já  hav ia  de -
monstrado ser 
incompetente. 
Essa oportuni-
dade ocorreu 
entre 2013 e 
2016, quando 
Samuel Zuqui 
foi prefeito. Pi-
úma recebeu a 
maior receita 
anual de sua 
história. Foram, 
entre 2013 e 
2016, mais de 
R$307 milhões. 
Se comparar-
mos o quanto 
Piúma recebeu 
em gestão an-
terior, em 2009, 
com o que rece-
beu em 2014, o 
aumento foi de 
quase 42.9%. 

Em 2009 a 
receita dispo-

nível nas mãos 
do prefeito era 
menor que R$39 
milhões. Zuqui 
teve, só em 2014, 
quase de R$91 
milhões. Esses 
recursos eram 
repasses dos Go-
vernos Federais e 
Estaduais e não 
havia nisso mé-
rito de nenhum 
agente político 
local. O fato é 
que essa opor-
tunidade foi des-
perdiçada pela 
incapacidade de 
gestão do prefei-
to da época e de 
sua equipe “téc-
nica” que batia 
cabeça e pouco 
fazia.

Se tivéssemos 
tido na época um 
gestor eficiente, 
muita coisa teria 
mudado. O ca-
minho escolhido 
pelo então prefei-
to foi torrar maior 
parte dos recur-
sos com folha de 
pagamento: nun-
ca tivemos tantos 
cargos comissio-
nados; gente des-
preparadas em 
funções estraté-
gicas. Eram tan-
tas as suspeitas 
de irregularida-
des que um grupo 
chegou a produzir 
um dossiê com 
dezenas de de-
núncias e entre-
gar à Câmara dos 
Vereadores para 
ser analisado. 
Nunca tal dossiê 
foi apreciado pe-
los vereadores. 
Na gestão ante-
rior a Samuel, 
em 2012, a Câ-
mara recebeu da 
Prefeitura R$1,6 
milhão. Samuel 

repassou qua-
se o dobro em 
2013, cerca de 
$2,4 mi lhões. 
Uma forma de 
comprar apoio? O 
fato era que esse 
“agrado” dado à 
Câmara construi-
ria cerca de 200 
casas populares 
nos quatro anos, 
seriam 200 fa-
míl ias e cerca 
de 800 pessoas 
beneficiadas. Os 
quatro anos se 
passaram e a ci-
dade continuou 
a mesma. Depois 
disso, outro velho 
político, Ricardo 
Costa, assumiu 
e, ainda que os 
recursos não fos-
sem tão grandes, 
também se mos-
trou incompeten-
te.

Mas todos os 
vereadores se 
calavam? Não, 
claro. Uns “ga-
tos  p ingados” 
de vereadores 
realizavam cons-
tantes denúncias 
de suspeitas de 
irregularidades e 
a falta de infor-
mações. Há ví-
deo no YouTube 
que demonstra o 
então presidente 
da Câmara reali-
zando denúncias 
de desvios de 
recursos na saú-
de, apontando o 
envolvimento da 
esposa do então 
prefeito.

Em 2010 Piú-
ma teve gasto de 
R$23,3 milhões 
com pessoal. Já 
em 2015 esse va-
lor foi de R$41,8 
milhões. Não foi 
uma ampliação 
por motivos de 

ARTIGO

Por 
Cristiano 
Bodart

concursos, tra-
tava-se de pro-
messas de cam-
panhas sendo 
cumpridas. Bas-
tamos recordar 
quem eram os 
secretários mu-
nicipais e quem 
ocupava outros 
cargos comissio-
nais para juntar 
os pontinhos. Sa-
lários de Secretá-
rios e de Prefeito 
foram aumenta-
dos de forma es-
candalosa. Mui-
to dinheiro nos 
cofres públicos 
e a cidade suja, 
greves de profes-
sores, de garis, e 
de profissionais 
da  Secretar ia 
de Obras. Teve 
funcionários e se-
cretários denun-
ciados nas redes 
sociais por supos-
tos usos indevi-
dos dos carros da 
municipalidade. 
Manifestações 
de estudantes 
universitários 
que ficavam sem 
ônibus. Denún-
cias dos gastos 
exorbitantes com 
bandas de mú-
sicas durante o 
verão. A gestão 
2013-2016 tor-
rou fortunas com 
shows enquanto 
muitos atendi-
mentos de saúde 
precisavam ser 
realizados em Ca-
choeiro por falta 
de condições de 
atendimento no 
hospital  local. 
Tínhamos recur-
sos em caixa, 
mas não tínha-
mos um prefeito 
competente para 
mudar a história 
de Piúma.

Enquanto se 
gastou R$41,8 
milhões em 2015 
com folha de pa-
gamento, apenas 
R$13,2 milhões 
foram investidos 
em equipamentos 
e obras. Mesmo 
sem tantos recur-
sos, em gestão 
anterior a de Sa-
muel, em 2011, 
haviam sido in-
vestidos cerca de 
R$10 milhões em 
equipamentos e 
obras.  É bom es-
clarecer que só 
em 2015 Piúma 
recebeu mais de 
R$23,2 milhões 
d e  r e a i s  e m 
Royalties, sendo 
o 4ª município 
que mais recebeu 
esse recurso. Em 
2010 esse valor 
era praticamente 
3 vezes menor. 
Deveríamos ter 
tido, ao menos, 3 
vezes mais obras 
real izadas. Só 
com os Royal -
ties Samuel teve 
e m  m ã o s  u m 
valor superior a 
R$69 milhões. 
Nunca isso havia 
acontecido na 
história piumen-
se. Perdemos o 
bonde...

Erramos por 
reeleger velhos 
políticos que não 
foram capazes 
de promover o 
desenvolvimento. 
Precisamos fazer 
outras escolhas. 
Não se colhe fru-
to diferente plan-
tando as mesmas 
árvores! 

A  mudança 

deve partir da 
consciência 
de cada um 
de nós. Vamos 
p e n s a r  n o s 
nossos filhos, 
sobr inhos e 
netos que vi-
vem e viverão 
em Piúma. Se 
hoje as pes-
soas trocam 
seus votos por 
promessas 
de emprego 
foi porque no 
passado vota-
mos nos que 
hoje voltam a 
pedir votos. Se 
novamente vo-
tarmos nesses 
velhos políti-
cos, no futuro 
próximo serão 
nossos filhos, 
sobr inhos e 
netos que pre-
cisarão trocar 
votos por em-
prego ou favo-
res. Pelo bem 
de Piúma deve-
mos quebrar o 
círculo vicioso 
da política lo-
cal. Vamos dei-
xar para trás 
o passado e 
àqueles que o 
representa.

Cristiano 
das Neves 
Bodart é 
cientista 
Social, 
mestre em 
Planejamento 
Regional e 
Gestão de 
Cidades e 
doutor em 
Sociologia 
pela 
Universidade 
de São Paulo. 

Pelo bem de Piúma devemos quebrar o círculo vicioso da 
política local: chega de ver o “bonde passando”
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ENQUANTO HOUVER SOL...
Deu crônica

por Fabiani Taylor

Mês de outubro sempre 
chega com um cheirinho de final 
de ano: o sol já nasce com cara 
de verão e os canais de TV co-
meçam a passar aqueles filmes 
de Natal que marcaram uma 
geração ou os mais recentes, re-
cheados com histórias de amor. 
Porém, especificamente em 
2020, depois de tantos meses 
em casa, saindo apenas para o 
necessário, percebo que mesmo 
com a calmaria proporcionada 
pela primavera, clima oscilando 
entre temperaturas elevadas e 
friozinho chamativo para um co-
bertor, a natureza nos dando de 
presente o colorido das flores e 
um magnífico amanhecer ou um 
esplendoroso entardecer, ainda 

LI E GOSTEI

VI E GOSTEI

Um romance poderoso, baseado 
em uma incrível história real de uma 
linda mulher, atriz de estrondoso su-
cesso e cientista brilhante, responsá-
vel pela invenção que revolucionou os 
sistemas de comunicação modernos 
Hedy Kiesler é uma mulher de sorte. 
Com sua beleza estonteante, consegue 
um papel de destaque em um filme de 
relativo sucesso. Segue-se, então, o ca-
samento com um poderoso comercian-
te de armas austríaco, o que a permite 
escapar da perseguição nazista na 
Segunda Guerra Mundial, ainda que 
pese sobre seus ombros a ascendên-
cia judaica. Fonte: Submarino.

Em A Maldição da 
Mansão Bly, a jovem Dani 
Clayton (Victoria Pedretti) 
é contratada por Henry 
Wingrave (Henry Thomas) 
para trabalhar numa enorme 
e antiga mansão, cuidando de 
seus dois sobrinhos órfãos. 
Mas tudo se complica quando 
os irmãos Flora (Amelie Bea 
Smith) e Miles (Benjamin Evan 
Ainsworth) começam a apre-
sentar um comportamento es-
tranho. Fonte: AdoroCinema.

continuo assustada com atitudes 
vindas de alguns seres humanos.

E foi bem no dia das crian-
ças, ao fazer minha caminhada 
diária, seguindo os protocolos de 
segurança, usando máscara e 
longe de aglomerações, percebi 
que a empatia está aquém de 
ser colocada em prática, pois, 
por incrível que pareça, sinto-me 
presa a um filme com o tema 
apocalíptico e a pandemia só 
existe nesse cenário onde me 
encontro, enquanto as outras 
pessoas estão se desfrutando 
de um paraíso, ignorando a 
existência do coronavírus: todas 
curtindo o feriadão na aglomera-
ção e sem máscara.

Mas ainda pensei que 
meu dia seria salvo ao ver uma 
família passeando feliz, com 

suas devidas bicicletas, só que 
o pai rebocava um carrinho de 
brinquedo com seu filho dentro. 
Contudo, aquele, ao fazer uma 
manobra para chegar ao asfalto 
e assim poder atravessar a rua, 
o pomposo carrinho tombou 
com a criança e esta bateu com 
tudo no canteiro que separa a 
rua da ciclovia. Nesse momento, 
esperava que rapidamente os 
pais fossem socorrer o menino. 
No entanto, não foi isso que 
aconteceu. Enquanto o garoto 
se esgoelava no choro, o pai caiu 
na gargalhada, achou graça da 
cambalhota do filho, e a mãe 
brigava com o pai, ignorando o 
estridente choro de sua prole. 
Feliz dia das crianças!

Como se não bastasse, 
terminei o dia com a notícia 

de que iríamos realmente 
voltar às aulas presenciais. 
Nosso excelentíssimo senhor 
governador, ignorando as ten-
tativas fracassadas de outros 
Estados que tentaram manter 
a normalidade, fazendo com 
que alunos e professores 
voltassem para as escolas, 
mas tiveram que regredir na 
decisão, já que vários docen-
tes foram contaminados pelo 
coronavírus. Assim, mesmo 
sabendo que os casos só 
aumentam no Espírito Santo, 
fazendo com que o mapa da 

Covid-19 fique incerto a cada 
semana, estaremos de volta, mais 
vulneráveis à doença e colocando 
em risco nossos familiares. Feliz 
dia do professor!

Queria tanto estar enganada 
e poder acreditar que a pandemia 
realmente seria um momento de 
reflexão entre as pessoas e estas 
pudessem ser tocadas pela gene-
rosidade e sensibilidade para esse 
momento tão difícil que estamos 
passando. Entretanto, vejo que o 
cuidado para com o próximo não 
é mais importante que o lazer, que 
ficou mais nítido que muitos gover-
nantes não se preocupam com as 
vidas, mas sim com lucros, que as 
pessoas estão mais aceleradas 
no trânsito, descuidadas com o 
meio ambiente, despreocupadas 
com seus familiares, enfim, cada 
vez que me deparo com um ato 
que deveria ser improcedente 
para a circunstância, fico angus-
tiada com o descaso que o ser 
humano tem com o seu bem 
mais precioso que é a vida. 
Mas, enquanto houver sol e 
ainda haverá, sigo na tenta-
tiva de compartilhar os bons 
exemplos, sempre levando no 
rosto o sorriso de uma criança, 
nas atitudes, a bravura de um 
professor que jamais desiste e, 
no coração, a esperança do es-
critor que afaga a Humanidade 
rabiscando suas palavras.
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VEM VIVER PIÚMA 
ganha um clipe com o Rei

Para celebrar os 
28 anos de relacio-
namento de amor e 
arte com a Cidade 
das Conchas, uma 
belíssima homena-
gem promete trazer 
muitos novos turistas 
a cidade depois das 
belezas marcadas nas 
cenas do clipe ‘Vem 
Viver Piúma’ gravado 
nesta semana pelo 
Rei de Piúma, o cantor 
Beto Kauê. O mesmo 
que arrasta multidões 
atrás dos trios elétri-
cos no verão e carna-
val escolheu lugares 
lindos para gravar o 
mais novo trabalho. 

Uma verdadeira 
declaração de amor. 
Vários foram os pon-
tos de gravação do 
clipe, pela manhã 
com o sol brotando 
Beto mostrou o espe-
táculo do nascer do 
sol no mar, da Praia 
do Acaiaca. No início 
da tarde a direção e o 
cantor gravaram num 
cenário mais verde do 
mangue margeado o 
Rio, na Praça das Gar-
ças, com um Ukulele 
e no barco, o cantor 
gravou o lado bucólico 
de Piúma por dentro 

trecho, ‘vamos abra-
çar o Monte Aghá, 
vamos lá, vamos lá... 
Lá em Piúma, vamos 
lá vamos lá. Esta é a 
segunda música que 
fala de Piúma, e a ter-
ceira música vem em 
2012, chama-se vem 
Viver Piúma”, contou 
Beto.

Em agosto de 2019 
o cantor decidiu vir 
morar em Piúma, mo-
mento em que desco-
briu muitas belezas 
que não conhecia tão 
bem, entre estas: a 
Praia Maria Neném, a 
Praia do Pau Grande, 
o Vale do Orobó, as 
Ilhas do Meio, a dos 
Cabritos e a do Gam-
bá.  “Subi o Monte 
Aghá, fiz voou sobre 

da  Redação

Beto Kauê grava clipe Vem Viver Piúma e traduz a beleza da cidade nos versos da 
canção, mostrando nos trechos lugares lindos que o encantou

que ele conhecia, do 
que conseguiu ver da-
quela cidade naquele 
momento, a Avenida 
Beira Mar, as Praias 
de Acaiaca e Coru-
jão, “depois eu vim 
saber que são bairros 
e o Monte Aghá, con-
seguia ver pela sua 
imponência, fiquei 
descobrindo que ele 
se chamava Lugar de 
Ver Deus”, contou. 

Em homenagem 
ao Bloco Agarrei Beto 
fez a segunda música 
para Piúma, “Vamos 
abraçar o Monte Aghá 
com a ideia de fazer 
as pessoas abraça-
rem o trio elétrico, 
abraçando simbolica-
mente o Monte Aghá. 
A música tem um 

da cidade. 
A Praia da Maria 

Neném onde Beto 
hoje reside e adminis-
tra uma bela pousada 
também foi cenário de 
parte do clipe. Mas, a 
visão do alto do Mon-
te Aghá o encantou 
completamente com 
o pôr do sol, lá de 
onde se avista Iconha, 
Itaipava, Itaoca, todo 
Vale do Orobó e outras 
belas paisagens. 

A relação do cantor 
com a Cidade de Piú-
ma é de 1992 pra cá, 
na época ele integra-
va a Banda Pizindim. 
Em 1994 ele fez a 
primeira música para 
a cidade que leva o 
título de “Piúma”. Esta 
canção foi feita do 

a cidade e aí decidi 
a partir daí que eu 
faria um clipe a partir 
da música Vem Viver 
Piúma por perceber 
que Piúma tem tan-
ta coisa bonita para 
oferecer e que isto 
precisa ser exaltado, 
que a natureza foi 
muito benevolente 
com a cidade e isso 
pessoa ser assistido, 
mantido, porque o 
tempo inteiro parecia 
que Piúma era um 
trio elétrico na Ave-
nida e nada mais”, 
emocionou-se. Para 
Beto o trio elétrico 
na Avenida é mui-
to importante para 
Piúma e parece que 
está no DNA da ci-
dade, cai muito bem, 
na modéstia opinião 
dele, mas, Piúma tem 
muita coisa para se 
curtir.  

“A minha relação 
com Piúma é tão bo-
nita e eu agradeço 
tanto a Deus porque 
através da música 
ter conhecido Piúma, 
que eu precisava 
registrar isso. Este 
registro já tinha acon-
tecido com música, 
só que hoje tudo é 
mais áudio visual. 
Houve um tempo que 
era só áudio, quando 
eu gravei a primeira 

música em 1994 era 
apenas áudio, o clipe 
hoje celebrar estes 28 
anos da minha arte 
com Piúma. O clipe 
é basicamente para 
marcar esta celebra-
ção. É uma grande 
declaração de amor. 
Quando eu fecho a 
música coma frase, 
‘Vem viver Piúma. A 
frase que você mais 
vai ouvir é Vem viver 
Piúma. Este é um lu-
gar realmente para se 
viver”, declarou o seu 
amor a Cidade das 
Conchas.,

Nas memórias de 
Beto Kauê uma visita 
a um apartamento de 
um amigo de Juiz de 
Fora em Piúma.  “Aqui 
é proibido ter pente, 
espelho e sandália. 
Meu amigo me disse 
isso, o cara convidava 
a viver Piúma da for-
ma mais intensa que 
era o mais natural. 
Ele tinha um fascínio 
por Piúma, que era 
o meu e o de um bu-
cado de pessoas que 
conhecem esta cida-
de. Isto precisava ser 
celebrado com uma 
música boa, estamos 
trabalhando para o 
clipe ficar muito bom 
também, se Deus 
quiser”, frisou o Rei 
de Piúma. 
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Divulgação

Paulo Cola e Ezequias 
foram vítimas de fake 
News em Piúma, mas 

não vão deixar barato

Candidato a 
prefeito de 

Piúma alvo de 
FAKE NEWS

O candidato a pre-
feito pelo Cidadania 
em Piúma, Paulo Cola 
foi alvo de fake News 
recentemente e o au-
tor está na mira da 
justiça. A resposta a 
este fato será na for-
ma da lei, assegura 
a coordenadora da 
campanha, Lenilce 
Carvalho que recen-

vidências nos dois 
casos. A justiça vai 
cobrar dos autores, 
hoje há mecanismos 
para chegar a quem 
comete este tipo de 
crime. Vamos pegar 
pesado, não vai ficar 

da  Redação

O candidato a prefeito de Piúma, Paulo Cola 
foi vítima de fake News que acabou também 
cometendo o crime de intolerância religiosa

Unificado, e a dele-
gada instaurou o in-
quérito e vai intimar o 
fake a prestar escla-
recimentos. No caso 
de Paulo ainda foi 
pior, houve o crime 
de intolerância reli-
giosa, o infrator usou 
as redes sociais para 
jogar as instituições 
uma contra a outra.  
Houve maldade. A 
assessoria jurídica 
da campanha já to-
mou as devidas pro-

temente foi algo tam-
bém de um fake. Um 
sujeito que não teve 
coragem de expor a 
calúnia contra ela e 
usou de um fake para 
se esconder.

Nos dois casos, 
os autores já foram 
identificados e serão 
intimados a prestar a 
prestar depoimento 
na Polícia Civil – PC. 
“No meu caso eu fui 
à delegacia de Polícia 
e registrei o Boletim 

barato para eles”, 
afirmou Carvalho.

O autor da fake 
News contra o can-
didato Paulo Cola 
fez uma postagem 
nas redes sociais fa-
zendo uma alusão de 

que Deus e o Diabo 
estariam juntos na 
mesma composição, 
pelo fato do candi-
dato a vice, o pastor 
Ezequias está aliado 
a Paulo que pertence 
a Maçonaria.
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FAKE NEWS - CRIME OU NÃO?
Fake News é 

um termo cria-
do em inglês e 
é utilizado para 
referir-se a falsas 
informações divul-
gadas, principal-
mente em redes 
sociais.  Nunca 
antes na história, 
t ivemos tantas 
pessoas logadas. 
É facebook, insta-
gram, whatsapp, 
twitter e tantas 
outras redes so-
ciais que perde-
mos as contas, e, 
qualquer pessoa 
pode se cadastrar 
e postar inúmeras 
informações, se-
jam elas verídicas 
ou não. 

De acordo com 
estudos como o 
The Spread of True 
and False News 
Online da revista 
Science, e docu-
mentários, como 
o Dilema das Re-
des da Netflix, as 
Fake News se pro-
pagam cerca de 
70% mais do que 
as notícias reais. 
Isso ocorre por-
que, geralmente, 
as notícias falsas 
são muito mais 
atrativas. 

Resta saber: é 
crime? Na verda-

de, ainda não existe 
uma legislação que 
caracteriza FAKE 
NEWS como crime. 
Sem lei penal, não 
temos crime. Pode-
remos estar diante 
de uma imoralida-
de, de um ilícito civil 
ou de um pecado 
grave, mas sem lei, 
no preto e no bran-
co, não há um crime 
punível. 

Observando 
nossa legislação 
penal doméstica – 
o Código Penal e sua 
legislação extrava-
gante – verificamos 
que, definitivamen-
te, “fake news” não 
se constitui em cri-
me no Brasil. Tanto 
pela ausência de 
previsão de seu tipo 
normativo, quanto 
pela ausência de 
qualquer cominação 
de pena. 

C o n t u d o ,  a s 
Fakes News não es-
tão longe de serem 
punidas. Notícias 
falsas podem ser 
apenadas com base 
em outros artigos 
do Código Penal, 
como por exemplo, 
os artigos que pune 
os crimes contra a 
honra como os de 
calúnia, difamação 
e injuria (art. 138 – 

140 CP). 
A l é m  d i s s o , 

quando o caso 
envolve intenções 
políticas, temos a 
lei nº 13834/2019 
que recentemente 
entrou em vigor e 
prevê pena de até 
oito anos de prisão 
e multa para quem 
fizer denúncia falsa 
com finalidade elei-
toral.

Felipe de Moura 
Palha, procurador 
regional eleitoral 
disse, em 15 de 
maio de 2020, que: 
“O enfrentamento 
à denunciação ca-
luniosa e às fake 
news certamente 
ganha força com 
essa inovação le-
gal, e a busca pela 
aplicação da lei 
13.834/2019, com 
a punição dos cri-
minosos, será uma 
das prioridades da 
Procuradoria Regio-
nal Eleitoral no Pará 
para as eleições 
deste ano”.

A tecnologia, as 
redes e a internet 
tem, a cada dia 
que passa, toman-
do mais conta do 
nosso dia e, infeliz-
mente, a legislação 
ainda não conse-
gue acompanhar a 
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evolução apressada 
da sociedade, por 
conta disso ainda 
não possuímos uma 
penalidade especifi-
ca para quem cria e 
compartilha notícia 
que sabe ser uma 
inverdade. 

Mas estamos 
no caminho. Este 
ano, o Senador Fe-
deral Alessandro 
Vieira apresentou 
o projeto de Lei 
2630/2020 que 
busca a transpa-
rência das redes 

sociais e serviços 
de mensagens pri-
vadas através da 
internet, no intuito 
de desestimular o 
seu abuso ou mani-
pulação com poten-
cial de dar causa a 
danos individuais 
ou coletivos. A lei 
segue em votação. 

Fica o alerta, 

esteja atento as 
notícias que re-
cebe e propaga 
em suas redes 
sociais, as Fake 
News estão em 
nosso dia-a-dia 
e ganham força, 
não faça parte 
disso. Comparti-
lhe apenas notí-
cias verdadeiras. 

15» OPINIÃO
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Arquivo

A Unidade do bairro Niterói 
recebeu as mulheres com 

bombons e os exames já 
foram realizados

OUTUBRO ROSA - Prefeitura de 
Piúma oferta exames

Desde o dia 14 
desse mês, a Prefei-
tura de Piúma vem 
ofertando uma sé-
rie de exames pre-
ventivos e palestras 
de conscientização 
sobre a importância 
do auto exame na 
detecção do câncer 
de mama. São eles: 
exames cito patológi-
cos de colo de útero 
(preventivo) e coleta 
de testes de DST’S 
(doenças sexualmen-
te transmissíveis). As 
atividades aconte-
cem nas Unidades 
Básicas de Saúde do 
Município.

Para a médica 
Thaynara Oliveira, o 
mês de outubro é um 

mo aquela que não 
tenha nada alterado 
no exame físico tem 
que fazer anualmen-
te, ou a cada dois 
anos, e, dependendo 
do histórico familiar e 
da idade para fazer a 
prevenção e evitando 

da  Redação

Outubro Rosa em Piúma: continuam os exames preventivos e palestras de Conscientização

própria paciente para 
se conhecer. Ao se 
tocar, sentir que está 
endurecido, ou uma 
alteração na pele, ou 
uma dor embaixo da 
axila, tem de autoe-
xaminar e procurar 
atendimento, e, mes-

símbolo para que não 
fique esquecido que 
é preciso ter cuida-
do com o câncer de 
mama e fazer o au-
toexame. “A mulher 
precisa ter o cuidado 
anual de se tocar, nin-
guém melhor que a 

este câncer que tanto 
mata aqui no ES”, 
frisou a médica da 
unidade de Niterói.    

Após o mês de ou-
tubro, a mulher que 
desejar fazer o exa-
me preventivo deve 
procurar a agente 
comunitária do bairro 
para que seja agen-
dado. “Tem que fazer 
o preventivo”.

A amamentação 
é uma grande aliada: 
estima-se que o risco 
de desenvolver câncer 
de mama diminui de 
4,3% a 6% a cada 12 
meses de duração da 
amamentação. Fazer 
atividades físicas com 
frequência, manter 
uma alimentação 
saudável, não ingerir 
bebidas alcoólicas e 
não fumar também 
são fatores que contri-

buem para o controle 
da doença. É reco-
mendado que mulhe-
res sem sintomas ou 
sinais de doença com 
idade entre 50 a 69 
anos façam o exame 
a cada dois anos.

Para ter acesso 
aos exames, as in-
teressadas devem 
agendar os atendi-
mentos previamente 
nas Unidades Bási-
cas de Saúde dos 
bairros, nos seguintes 
dias e horários:

UBS Portinho – 
08/10 e 29/10 das 
7 às 16 horas. TEL: 
35205963.

ESF Nova Espe-
rança 08/10, 15/10, 
22/10, 29/10 das 
7 às 11 horas.TEL: 
35202827. Os outros 
bairros já foram aten-
didos com os exames


