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COMÉRCIO SANGRA

O 
comércio que trabalha 
a noite em Piúma está 
literalmente sangran-
do, no vermelho. As 

contas não fecharam. A temporada 
tão esperada depois de um ano de 
pandemia, praticamente foi um fias-
co. O carnaval não existiu e mesmo 
com sol e praias lotadas, os comér-
cios foram obrigados a fecharem 
mais cedo, a Polícia Militar, o Corpo 
de Bombeiros e a fiscalização da 
Prefeitura fizeram valer o decreto 
do governo estadual. Depois, 
veio o risco vermelho. Confira 
Reportagem especial na edição 
digital que volta ser semanal.
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AL Acordo ou transação? FLAGRANTE

As Escolas de Anchieta retornam as aulas, mas 
não há internet disponível para os professores 

nas salas de aula, eles teriam que se aglomerar 
em um único espaço para se comunicarem com 

os alunos que preferem ficar em casa. 

Piúma recebeu a visita do subsecretário de 
Educação do ES Aurélio Meneguele, nesta 5ª, 
11 com duas excelentes notícias: viabilização 
de recursos para a construção da quadra da 
escola Manoel dos Santos Pedrosa e constru-
ção da Escola Filomena Quitiba. 

Estado do Espírito 
Santo atingiu o recorde 
nesta quinta-feira (11), 
com 607 pacientes em 
UTIs por Covid-19; maior 
quantidade havia sido 
registrada em julho do 
ano passado

O país registrou 2.207 
mortes pela Covid-19 nas 

últimas 24 horas e totalizou 
nesta quinta-feira (11) 

273.124 óbitos. Com isso, 
a média móvel de mortes 

no Brasil nos últimos 7 dias 
chegou a 1.705, novamente 

um recorde

Afinal, quem defendeu 
o município de Anchieta na 
transação de cobrança de 
IPTU da Samarco?

O caso transação mi-
lionária realizada entre a 
Prefeitura de Anchieta e a 
Mineradora Samarco voltou a 
tona na sessão de terça-feira, 
09 de março pela vereadora 
do Podemos, Márcia Cypriano 
Assad que protocolizou um 
requerimento ao prefeito 
Fabricio Petri pedindo explica-
ções ao pagamento feito de 
honorários de sucumbência a 
Associação dos Procuradores 
do Município de Anchieta. 

O Jornal Espírito Santo 
Notícias trouxe com exclusi-
vidade na edição de número 
150 de outubro de 2019 o 
caso em destaque investi-
gado pelo jornalista Fabiano 
Peixoto que debruçou sobre 
o tema durante meses. 

Na ocasião o jornalista 
também procurou a sede da 
Associação e não a encon-
trou, foi em busca de toda 
documentação em cartório 
da Associação que recebeu 
a bagatela de um pouco mais 
de 4 milhões de reais e meio. 

Agora a vereadora 
Márcia requer explicações 
para a transação milionária 
realizada entre a Prefeitura 
e a Samarco, onde o muni-
cípio perdeu cerca de R$70 
milhões de reais. Em sua fala 
na sessão, o vereador, líder 
do governo, Serginho logo 

se manifestou em defesa 
dos procuradores, contudo, 
deixou pistas sobre a per-
gunta que sempre bateu a 
porta: ora, o vereador fala 
em transação, afinal, foi uma 
transação ou foi um acordo? 
Qual é a diferença? Para 
informar ao exmo senhor 
vereador, acordo é realizado 
entre as partes, tendo em 
conta vantagens mútuas, 
evitam o litígio ou colocam 
fim numa ação litigiosa. Ou 
seja, jamais houve decisão 
da justiça, ninguém perdeu o 
caso, foi um acordo.

Convém ressaltar que, 
tanto no acordo ou na tran-
sação, uma coisa é certa, 
é obvio, só quem recebe 
honorário de sucumbência 
é a parte que perde o pro-
cesso. Ora ora, então surge 
outra pergunta: se foi tran-
sação ou acordo, ninguém 
perdeu o processo e como 
explicar o recebimento de 
4 milhões e meio de re-
ais para a Associação dos 
Procuradores do Município 
de Anchieta? Por hora, mais 
uma pergunta: afinal quem 
defendeu o município de 
Anchieta, no qual perdeu uma 
receita de R$70 milhões de 
reais, aqueles que recebem 
muito bem para realmente 
defenderem o município de 
Anchieta (procuradores), em-
bolsaram de honorário de 
sucumbência 4,5 milhões de 
reais?  Como explicar?
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O 
subsecretário de Educação do Estado do 
Espírito Santo, Aurélio Meneguelle esteve 
em Piúma na manhã desta quinta-feira, 11, 
onde se reuniu com a equipe do prefeito 

Paulo Cola, a secretária de Educação Maira Marcarini onde 
visitou as escolas, Manoel dos Santos Pedrosa no bairro 
Niterói e Escola Estadual Professora “Filomena Quitiba”, 
no centro. 

Em tempo, Aurélio se comprometeu buscar junto ao 

Da redação

Subsecretário de Educação visita escolas 
de Piúma e se compromete buscar 

recursos para reconstrução do Filomena e 
da quadra do Manoel

EDUCAÇÃO: visita positiva
Governo do Estado a viabilização de recursos para a cons-
trução da quadra da Escola Manoel dos Santos Pedrosa e 
a reconstrução da Escola Filomena Quitiba. 

O prefeito Paulo Cola e a secretária de Educação 
Maira Marcarini agradeceram a visita do subsecretário 
de Educação, uma vez que, a cidade de Piúma perdeu 
receita e o governo municipal busca incansavelmente 
parcerias para realizar obras importantes no município. 
“Com dificuldades estamos mantendo todos os serviços 
essenciais do município e estamos buscando convênios 
com estado e governo federal para que possamos fazer 
mais. A quadra do Manoel é uma obra importantíssima 
para a escola, onde os alunos podem realizar as ativi-
dades de educação física e a comunidade pode usar 
a mesma na inserção do jovem na prática do esporte. 
Na verdade Piúma merece uma escola estadual nova, 
e o anuncio do subsecretário em buscar recursos para 
a reconstrução do Filomena Quitiba muito nos alegra”, 
frisou o prefeito Paulo Cola.     

RECURSOS 
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ECONOMIA

Comércio noturno de Piúma fecha no vermelho 
na temporada e lamenta as perdas. Os decretos 

por conta da pandemia somaram na conta 

Comerciantes 
pedem 

socorro
cliente compre e retire na porta. “Esta conversa já deu. Delivery 
não dá. Não dar para viver de delivery, isso é folclore”, afirma 
um comerciante que preferiu não se identificar.

O prefeito atendeu o grupo de comerciante e incialmente 
ficou combinado que, enquanto Piúma estiver no risco mode-
rado eles podem abrir e fechar as 00h00, mas não podem 
oferecer música ao vivo.

O jornal Espírito Santo Notícias foi atrás de respostas 
da Prefeitura de Piúma para encontrar uma saída que vá de 
encontro aos empresários que investiram e tiveram prejuízos in-
comensuráveis. Questionou ao secretário de Desenvolvimento 
quais medidas serão adotadas urgentemente para fortalecer o 
comércio atingido pelos decretos e pela pandemia. Questionou 
também o funcionamento da Agência do Nosso Crédito que 
poderia ajudar os comerciantes neste momento de perda de 
receitas.

Os decretos vêm do governo
A Assessoria de imprensa da Prefeitura informou que os 

municípios seguem decreto do Governo do Estado, são obri-
gados a cumprirem a determinação. 

Em relação ao socorro aos comerciantes, a prefeitura infor-
mou que a Secretaria de Desenvolvimento está mantendo todos 
os programas de apoio aos empreendedores normalmente. 

Para implementação de vários projetos que vão de encon-
tro ao empreendedor entre eles, está em estudo de viabilidade 
a criação de um fundo de microcrédito.

Informou ainda que a Agência Nosso Crédito está em 
funcionamento, mas não está liberando crédito que, só será 
possível a partir de abril assim que o agente responsável rece-
ber o treinamento da Agência de Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas e do Empreendedorismo – Aderes.  

da Redação

S
obrou aos comerciantes de Piúma a expecta-
tiva de apostar as últimas fichas no carnaval 
para tentar recuperar parte dos investimentos 
feitos nos estabelecimentos na alta tempo-

rada.
Contudo, foi um tiro no pé da maioria dos comercian-

tes que tem empreendimentos que trabalham a noite. 
Os decretos assinados pelo prefeito Paulo Cola de 

Piúma para o carnaval e durante o risco alto foram os tiros 
que faltavam para derrubar no chão os comerciantes e 
empreendedores que trabalham a noite.

A revolta dos comerciantes da noite é que de dia 
tudo funciona normalmente e eles não puderam durante o 
carnaval e pós carnaval funcionar, nem mesmo seguindo as 
medidas sanitárias. O grito de um é de todos. “Queremos 
apenas trabalhar e honrar nossos compromissos”.

Os comerciantes estão se organizando para tentar 
encontrar uma solução para o problema, querem trabalhar. 
Foi feito um grupo no WhatsApp com 25 proprietários de 
estabelecimentos da cidade e, terça-feira, 06, pelo menos 
20 dos participantes do grupo foram até o gabinete do 
prefeito Paulo Cola para pedirem que seja repensado o 
decreto e eles possam trabalhar até um pouco mais tarde. 
Eles afirmam que, abrir o comércio às 18 e fechar às 22h00 
não vende nada e não adianta sugerir delivery ou que o 

COLAPSO 
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Comerciantes foram obrigados a fechar 
os comércios as 20h00
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ESPECIAL

Comerciantes 
amargam 

prejuízos

Comprou mais de 20 mil em bebidas e mercadorias para o verão e 
carnaval. E agora não sabe o que fazer. Os shows foram cancelados, 
as bebidas estão armazenadas e o verão acabou, praticamente. A 
cidade está vazia, só os boletos e os impostos restam. 

Dispensamos os colaboradores
“Acreditamos no verão achando que mesmo com a pandemia 

o veraneio viria para a Cidade das Conchas, fizemos a contratação 
de 7 novos colaboradores com a expectativa que batêssemos a 
meta dos anos anteriores, aumentando o estoque para conseguir 
atender a demanda do verão. Inicialmente a Prefeitura flexibilizou o 
verão, mais sem a agenda de shows não tivemos bons resultados, 
então tivemos que dispensar os colaboradores para não aumentar 
o prejuízo! Toda expectativa recaiu sobre o carnaval pensávamos 
que poderíamos trabalhar da mesma forma que foi durante o verão, 
a prefeitura de Piúma lançou um decreto de última hora impedindo o 
comerciante a trabalhar, beneficiando alguns e prejudicando outros”, 
salientou um comerciante.

Coronavirus só pega a noite
“Estamos passando por um momento bem crítico, bem com-

plicado para o comércio noturno. Foi feito um investimento para eu 
abrir o meu comércio, tem que fazer, porque se começar a pensar 
no contra, no que pode dar errado, a gente acaba desistindo. Eu 
trabalho com cinco funcionários, eu e meu sócio. Diretamente são 
sete famílias que vivem deste ganha pão aqui no bar. A expectativa, 
apesar de estar em pandemia, foi muito maior do que a gente espe-
rava. Veio um verão ruim de outros verões. Vieram os decretos do 
governo. Algumas prefeituras trabalham de uma forma, outras de 
outro e a gente fica dia a pós dias sem saber o que vai acontecer 
na semana. A gente fica trabalhando com medo. Recentemente 
15 comércios foram multados em R$1.700.00 porque estavam ten-
tando trabalhar no risco vermelho. Mas como vamos fazer? Como 
vamos fechar as portas? Como vamos comer, beber, pagar água, 
luz, telefone? A gente só tá brigando para poder trabalhar, só isso. 
A gente quer achar uma maneira de provar para as pessoas que o 
coronavírus não pega somente de noite. Isto é uma hipocrisia. Pode 
se fazer um planejamento para trabalhar durante a noite, com todas 
as restrições que se trabalha no supermercado, uma loja de calçados, 
uma loja de roupas. Isto é simples de se fazer. Os comerciantes da 
noite estão pagando este pato sozinhos. Esta é nossa maior revolta. 
Eles querem abaixar os números só na conta de quem trabalha de 
noite”, reclamou outro comerciante do bairro Jardim Maily.

da Redação

“O mundo não pode parar, não dá. A gente vai 
quebrar. O pessoal que trabalha de noite serão 

os primeiros a quebrar. Tem alguns que já 
fecharam portas e não dar mais para abrir”.

O
s comerciantes que trabalham no ramo de bar, 
quiosques, lanchonete e botecos estão sem saber 
o que fazer para quitar as dívidas contraídas na alta 
temporada. 

Um quiosqueiro falou com a reportagem que ele chegou a pagar 
shows antecipados para ter a exclusividade com o grupo de samba. 

PERDAS 

Os fiscais da Prefeitura multaram pelo menos 15 comerciantes que estavam abertos 
após às 20h00 durante o decreto

Empoderadas 
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OSSADAS 
NO SANTUÁRIO

pelo piso a descoberta das ossadas chamou atenção dos 
arqueólogos. 

Após estudos e supervisão de arqueólogos integran-
tes do projeto de restauro do Santuário, concluiu-se que 
alguns dos corpos são recentes (datam entre 1918 e 1920) 
e, por terem sido enterrados sem lápides, urnas funerárias 
ou registros, indicam serem de pessoas muito humildes da 
comunidade na época.

Importante ressaltar que nesse período, o Santuário 
não estava sob a gestão dos Jesuítas. A ordem só reassumiu 
em Anchieta alguns anos depois. 

Além do acompanhamento permanente de profissio-
nais de arqueologia, o trabalho teve supervisão do reitor do 
Santuário Padre Nilson Morástica e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

“Considero que a presença da arqueologia e dos res-
ponsáveis pelo monumento foi muito importante, afinal, este 
episódio registra momentos desconhecidos e relevantes da 
nossa história”, afirma Erika Kunkel Varejão, presidente do 
Instituto Modus Vivendi, responsável pelo restauro.

Segundo Erika, o monitoramento arqueológico, além 
de ser obrigatório em obras como essa, especialmente 
em trabalhos em solos como esse, é importantíssimo, pois 
contribui para compreender e certificar o passado das 
sociedades e tudo que ocorreu no entorno dela, desde o 
modo de viver, às doenças, os fatos ocorridos. “Tudo pode 
ser certificado e validado”, frisou.

A preocupação de estudar e documentar cada passo 
da obra de restauro do Santuário Nacional de São José de 
Anchieta se traduziu em um avançado centro interpretativo 
religioso, que vai narrar para as gerações futuras como era 
a vida do povo daquela época, o uso religioso, civil, público 
e particular que faziam dele, bem como dos que habitavam 
em seu entorno. Um registro documental que fica para as 
gerações futuras sobre a sociedade que ali vivia.

da Redação

Ossadas humanas encontradas embaixo 
do piso do Santuário São José de Anchieta 

serão sepultadas no mesmo local

U
m fato inusitado ocorreu durante a retirada 
de 40 cm de areia sob o piso da igreja do 
Santuário de São José de Anchieta, que está 
em restauração. Foram encontradas dezenas 

de ossadas humanas. Outras foram localizadas, ainda, no 
pátio da residência jesuítica onde será o instalado o Centro 
de Interpretação de São José de Anchieta.

Os esqueletos encontrados foram guardados em urnas 
apropriadas para, posteriormente, serem enterrados no 
mesmo local.

Durante o trabalho, que prevê a instalação de moderno 
projeto de climatização – ainda raro em patrimônios históri-
cos nacionais, pois, além de oferecer conforto térmico aos 
visitantes e fiéis e preservar bens materiais do ambiente, 
não agredirá a estética do monumento, por ser executado 
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As ossadas encontradas nas 
escavações serão sepultadas 
novamente em urnas próprias

Assessoria de Imprensa



TRANSAÇÃO 
MILIONÁRIA 
DA SAMARCO

servidores efetivos ou comissionados. Requereu também 
os nomes dos procuradores contemplados, a data e o 
valor recebido por cada um e a data de admissão de cada 
procurador na prefeitura. 

Márcia exigiu também no requerimento que seja for-
necida a ata de fundação da Associação de Procuradores 
do Município de Anchieta - APMA, isto é, da associação que 
recebeu os honorários e todas as alterações se houver. 
Por fim, requereu o endereço e o telefone, atualizados, da 
Associação de Procuradores do Município de Anchieta.

O requerimento da vereadora foi todo baseado numa 
reportagem especial do Jornal Espírito Santo Notícias vei-
culada na edição 150 de outubro de 2019, cuja manchete: 
“O cerco está fechado”.

O jornal exibiu na primeira página a transação milio-
nária feita entre a Prefeitura e a Mineradora Samarco com 
o aval da Associação de procuradores de Anchieta que 
recebeu a quantia vultosa em honorários.  

De acordo com a vereadora, o requerimento se faz 
necessário para que o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri 
explique a sociedade e dê publicidade ao acordo firmado 
entre a Prefeitura e a empresa Samarco que, em decor-
rência do acordo de dívida de IPTU, foram transferidos 
R$ 4.255.679,48 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e 
cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e 
oito centavos) para os procuradores da prefeitura, por meio 
da Associação de Procuradores do Município de Anchieta 
- APMA. 

Por Luciana Maximo

Vereadora Márcia requer 
explicações a transação milionária entre 

Prefeitura e Samarco

A
vereadora de Anchieta Angela Márcia 
Cypriano Assad (Podemos) fez um reque-
rimento nesta terça-feira, 09, na Casa de 
Leis requerendo ao prefeito Fabrício Petri 

(PSB) informações sobre o acordo feito entre a Prefeitura 
de Anchieta e a empresa Samarco referente as dívidas de 
cobrança de IPTU relativas aos anos de 1999 a 2018.

No mesmo documento, a vereadora quer saber se os 
procuradores que receberam a quantia de R$ 4.255.679,48 
(quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscen-
tos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) são 

Vinicius Assad
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A vereadora questiona a 
transação feita entre a Prefeitura de 

Anchieta e a Samarco



O 
requerimento da vereadora do Podemos em 
Anchieta, Márcia Cypriano Assad protocolizado 
nesta terça, 06, sacudiu a sessão, no Plenário Urias 
Simões, os vereadores da base aliada do prefeito 

defenderam a transação e a legalidade da mesma afirmando que 
o acordo era necessário. 

O presidente da Casa, Edson Vando, o Edinho É D+ no uso da 
Tribuna tentou defender a transação milionária para o recebimento 
dos impostos da Samarco devidos a municipalidade justificando 
que serviços são ofertados na cidade graças ao valor vultuoso re-
cebido. “É fato, ela devia muito mais do que ela pagou, mas nós só 
conseguimos sobreviver no serviço público atendendo a contento 
por conta desta negociação feita com sucesso. Pode não ter sido o 
sucesso desejado na quantia, mas foi o ideal”, defendeu.

Márcia pediu uma parte ao vereador Edson e repetiu: “Eu 
não estou questionando o acordo, que eu tenho certeza que foi a 
melhor opção para o município de Anchieta, estou questionando 
a publicidade destes atos que ninguém sabe onde encontrar. As 
pessoas querem saber quanto cada procurador recebeu. Eu não 
tô questionando o acordo, queremos publicidade desta lei que au-
torizou o acordo. Cadê a publicidade da lei? Como eu entrei agora, 
as pessoas estão me cobrando, ninguém encontra nada no Portal 
de Publicidade”, retrucou Márcia. 

Edinho garantiu que a vereadora vai receber os documentos 
que ela continua, diz que quer conhecer a sede da Associação dos 

Da redação

A Vereadora Márcia acabou fazendo um 
requerimento verbal no final da sessão 

pedindo o relatório da CPI que teria 
sido aberta para investigar a transação 

milionária com a Samarco, mas não teve CPI

CPI 
não existiu

procuradores e visita-la.
O embate envolveu também o vereador Serginho de Jesus 

que pediu uma parte a Edinho para defender a transação. 
“Na realidade, não foi acordo. O que foi feito foi uma transação 

entre o Executivo, Legislativo na esfera judicial. O que estava se dis-
cutindo entre a Prefeitura e a empresa era a área que estava sendo 
cobrada o IPTU... Não teve uma lei de anistia. Foi feito levantamento, 
tudo dentro do processo. Quando foi feita a transação teve o amparo 
do judiciário e do Ministério Público. Deixou de cobrar em cima daquilo 
que não podia. O que a associação recebeu foi honorário de sucum-
bência. E, honorário de sucumbência não é pago pelo município, é 
pago da parte de quem perdeu. A Samarco quem pagou associação. 
Este dinheiro não entrou no cofre do município”, defendeu.

Márcia continuou exigindo a publicidade da transação entre a 
Samarco e a Prefeitura e Edinho, o presidente, continuou afirmando 
que a transação foi legal.

“Peço que o Prefeito Fabrício Petri explique qual o motivo dos 
procuradores da prefeitura terem recebido o supracitado valor a título 
de honorários”.

A vereadora, por fim, fez um requerimento verbal pedindo 
informações sobre o relatório de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (C.P.I) que foi divulgada à época da transação, porém, o 
vereador Serginho relatou que não houve C.P.I e, desta forma, a 
vereadora Márcia questionou o porquê, haja vista que foi divulgado 
nas mídias e a população a cobra, desde janeiro, pela publicidade 
de todos os atos que envolveu esse acordo em que a prefeitura de 
Anchieta deixou de arrecadar R$70 milhões.

Porém, o mais intrigante, é R$4.255 milhões ser rateado por 
procuradores da prefeitura e a população nem sabe quem são essas 
pessoas que ficaram ricos do dia para a noite.

O Jornal abordou o acordo 
entre Samarco e Prefeitura em 
edição especial mas o assunto 

estava adormecido 
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O 
assassino confesso do morador de rua 
Graciano Carvalho, morto a facadas no 
último dia 02, no bairro Nova Jerusalém, 
em Anchieta, Mauro César Fernandes 

Simões, 65 anos, o Zezim Camaradinha foi preso na manhã 
desta quinta-feira, 11 em casa.

O juiz da 2ª Vara Criminal em Anchieta, Carlos 
Henrique Cruz de Araújo decretou a prisão de Zezim 
Camaradinha após a delegada Maria da Glória Pessot 
entra com pedido. 

Mauro Cesar depois de matar Graciano a facadas se 
entrou à delegacia, levou a faca usada no crime, confes-
sou o crime dizendo que matou o morador de rua para se 
defender. Porém, após ser ouvido e liberado, gravou um 
vídeo dizendo que mata novamente quem invadir a casa 
dele, disse entre outras coisas que melhor a vítima no 
inferno do que ele. Debochou da justiça, afirmando que já 
cometeu outros delitos e sempre acaba solto. 

O vídeo caiu mal na cidade que cobrou da justiça 
uma posição. Nesta quinta-feira o “guerreiro nato” como 
se intitula o assassino foi preso com mandado de prisão e 
conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari 
onde deverá permanecer até o julgamento do processo.

Relembre o episódio  
Um homem que se autodenomina “Guerreiro Nato” 

confessa em vídeo que matou o guardador de carros 
Graciano Carvalho, na madrugada desta terça-feira, 02, em 
frente ao Parque dos Papagaios, no bairro Nova Jerusalém 
em Anchieta e a vida continua.

Da redação

 “A vida continua”, matou a facadas em 
Anchieta, se entregou a polícia, saiu e 

gravou vídeo confessando o crime. 
Acabou sendo preso e está à disposição 

da justiça no CDP

Debochou 
foi em cana

“Zezim Camaradinha” afirma que “se vagabundo tenta 
entrar em casa e tenta matar ele vai para o inferno e não eu. 
Eu estava preso, mas já estou solto, sou eu mesmo, Zezinho 
Camaradinha. Estou aqui pronto para novamente pintar o sa-
pato… que a vida é assim mesmo…”, confira o vídeo na integra.
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(Vamos refletir o dia 08 de março com 
textos baseados em fatos reais?)

Descobrira, na semana do casamento, 
que ele tinha outra. Banquete marcado, convites 
entregues, coração estraçalhado.

Tudo que sonhara, desmoronou véu de 
noiva abaixo. A outra deitara em sua cama, usa-
ra todo o enxoval que estava com o seu noivo. 
Anos de delicadas imaginações desenhadas em 
virgens lençóis brancos bordados.

Adiar o casamento? Como? O pai era rígi-
do, tradicional! Cabeças iam rolar!

Entrou na 
igreja, rumo ao 
desdito. Chorou... 
Chorou durante 
todo o casamen-
to. Foi bom assim. 
Todos achavam 
que a felicidade 
estava transbor-
dando em for-
ma de lágrimas. 
Porém, no íntimo da noiva, o fel sangrava o seu 
destino.

Deu CRÔNICAO DIA DO 
CASAMENTO

por Jordan Alves

FOGO NO 
PARQUINHO 

Nem clonazepam resolve a 

insônia que a decisão de Fachin 

causou em Bolsonaro. Com Lula 

na corrida presidencial de 2022, o 

inominável tem um concorrente à altura. 

Nem se esta coluna tivesse uma bola de 

cristal poderíamos prever os próximos 

capítulos dessa trama digna de uma 

novela mexicana. Aguardemos! 

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER 

No dia da Mulher, a vereadora 

Camila Valadão sofreu ataques de 

parlamentares em plena sessão na 

Câmara de Vitória. Segundo alguns par-

lamentares, a roupa que a vereadora 

usava não era formal. Só encontro uma 

palavra na nossa língua para definir o 

comportamento do vereador: ABJETO! 

É inadmissível que ainda hoje homens 

se sintam no direito de definir o que uma 

mulher pode ou não vestir.  

CONQUISTA  
A professora Márcia 

Araújo, doutora em Educação 

pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, coleciona mais 

uma vitória. A pesquisadora 

realizou o pós-doutorado, vin-

culado ao Programa de Pós-

graduação em Políticas Sociais 

da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense (UENF). 

Márcia, pessoa e profissional 

de primeira grandeza, é um 

exemplo aos seus alunos e a 

toda comunidade piumense. 

Em uma sociedade machista a 

conquista de uma mulher deve 

ser ovacionada por todos.

AMBIGUIDADE 
Ao mesmo tempo que o 

país bate recorde de mortes por 
COVID e o Estado impõe medidas 
restritivas, as escolas continuam 
funcionando a todo vapor. É con-
traditório, é falacioso, é mais do 
mesmo: o Estado fingindo que 
provém o básico, mas a verdade é 
clara: mesmo com todo esforço o 
ambiente escolar ainda é perigoso. 


