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AL Empatia FLAGRANTE

O mato está invadindo o Caminho da 
Santa em Piúma. A Prefeitura precisa 

dar uma atenção a Praia Doce, o nascer 
do sol lá é belíssimo, mas passar pelo 

caminho, não dá. O mato tomou conta. 

A atleta de Piúma Thamella 
Coradello mais uma vez enche a ci-
dade de orgulho e traz para Piúma 
a medalha de bronze do Circuito 
Sul-Americando de Vôlei de Praia 

A aposentada Gelcira Marinho recebeu a primeira 
dose da vacina contra Covid-19. Na unidade de 

Saúde de Niterói ela elogiou toda equipe

O aposentado Jailson Marinho também já está 
imunizado e agradecido. “Não demorei nem dois 

minutos para tomar a vacina”

A matéria de capa 
desta edição nem 
era para ter toda 
esta repercussão 
d iante  de  temas 
tão mais urgentes 
como a pandemia 
da Covid-19 e a falta 
de leitos. Entretanto, 
a falta de empatia 
e o oportunismo de 
muitos sem noção 
acaba por merecer 
uma manchete de 
capa.

Mui tos envolv i -
dos com a pauta da 
pandemia esquecem 
principalmente de 
serem pessoas me-
lhores. E melhores 
para sua própria evo-
lução. Se alguns in-
felizes, proprietários 
de animais não têm 
alma e abandonam 
os bichos nas ruas, a 
própria sorte, alguns 
têm amor a causa e 
os alimentam.

Contudo, na Terra 
do Santo José de 
Anchieta, a ordem 
de quem deveria in-

vestir e cuidar dos 
animais de rua, é 
retirar os potes que 
a população de bom 
coração coloca com 
comida e água e jo-
gar no lixo.

Não, não podemos 
concordar com ta-
manha crueldade e 
maldade. Sugerimos 
a empresa que re-
cebe para fazer lim-
peza da cidade que 
faça uma doação de 
potes, personalize 
com a sua logomar-
ca, doe comida para 
ajudar o município 
no que ele deveria 
fazer. E não, pedir 
aos seus funcioná-
rios que recolham 
os potinhos e jogue 
no lixo.

M a i s  u m  p o u -
co de empat ia  e 
amor aos animais. 
Aproveitamos esta 
pauta e pedimos 
a  P r e f e i t u r a  d e 
Anchieta que tome 
para ela essa causa. 
Fica a dica!     



P
ois é, em Anchieta os bichinhos que foram 
abandonados pelos donos estão encon-
trando dificuldade para beber água e comer 
nos potes que as pessoas de bom coração 

doaram para ficar nas calças e cantos de rua para eles se 
alimentarem.  A ordem é jogar todos os potinhos no lixo. E os 
garis, é claro, tem feito o que ordenam os seus superiores.

A revolta chegou ao jornal que entrou em contato com 
a empresa Fort quem cuida da varrição em Anchieta para 
saber se esta ordem partiu de lá. Eduardo, encarregado 
da varrição negou tudo e disse que estaria pedindo aos 
funcionários que não mexessem mais nos potinhos dos 
cães de rua.

A denúncia foi feita na manhã desta quarta-feira pela 
GM Beatriz Forsch que chegou a enviar um áudio ao pre-
feito Fabricio Petri pedindo a ele que interfira na empresa 
contratada para fazer a limpeza das ruas para que deixe 
os potinhos dos animais para que eles continuem sendo 
alimentados e bebam água. “Chegamos ao absurdo total 

Por Luciana Maximo

Em Anchieta a ordem é recolher os potes 
de ração e água dos animais abandonados 

das ruas em Anchieta 

em Anchieta! Eu já tinha feito um vídeo sobre isso e ainda 
continua? Funcionários que varrem as ruas, dois deles me 
falaram que seu “superior” manda tirar sim os potes da rua!  
E inclusive quando eu estava  ( no Carnaval ) no centro, o 
funcionário , na minha frente jogou a água fora. Ele alegou 
cumprir ordens.

Então Sr. Prefeito, recolham e deem um lar, alimentem 
e regem esses animais, já que fazemos isso de graça e com 
amor, eximindo a municipalidade da responsabilidade pelos 
animais nas ruas! Peço providências para essa covardia 
contra os animais de Anchieta”!

Muito indignada com a situação está Monica Freire que 
defende a causa animal em Anchieta. “Queria muito entender 
os secretários, gerentes... (sei lá quem manda) das secretárias 
de Anchieta - ES. Esses dias soube por uma funcionária que 
ela estava proibida de colocar comida para os animais de 
rua, ontem soube por outra pessoa que também foi proibida.  
A Prefeitura precisa assumir a responsabilidade do cuidado 
com os animais. Cuidar dos animais de rua é questão de 
saúde pública. Portanto, dever e responsabilidade, por Lei, 
do poder executivo municipal.

Para Mônica os animais não estão na rua porque 
gostam. “Se eles estão em condições de rua, é porque não 
tem projeto de castração em massa. Não entendo essa falta 
de amor. Quem está alimentando, comprou a ração com o 
dinheiro próprio. Quem cuida de animais na rua, usa o seu 
tempo para isso”.

Empresa nega que retira os potes dos animais
O encarregado da Fort falou ao Jornal que não sabe 

porque da repercussão do assunto nas redes sociais. Ele 
reconheceu que a GM Beatriz já havia pedido que não fossem 
recolhidos os potes com água e ração dos animais no centro, 
e ele disse enfatizou que não era para recolher os que estives-
sem com comida e água, mas os vazios sim. “Eu pedi que eles 
recolhessem os potes que estão largados na rua. No centro 
tem bastante potes jogados na rua. Vou entrar em contato com 
a GM para identificarmos os potinhos. Hoje eu tornei a reforçar 
com eles, acredito que não vai acontecer mais”.

Porém, esses potes ficam em cantinhos e lugares 
estratégicos e não “jogados“, afirma Beatriz. “Enfatizamos 
que algumas pessoas na postagem também reclamaram de 
colocar potes e serem retirados”. 
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Faltou oxigênio no PA domingo e pacientes 
entraram em desespero. Em sessão 

ordinária do dia 30 de março, a vereadora 
questiona a falta de oxigênio e sonda no P.A. 

na noite do dia 28 de março a qual deixou 
pacientes em dificuldades

AGONIA 
NO PA

Covid-19. “Eu recebi ligações familiares de pacientes 
que ficaram em pânico quando faltou o oxigênio. Eu 
estou preocupada sim com as pessoas que estão me 
ligando. As pessoas ficaram ofegantes com dificuldade 
para  respirar porque acabou o oxigênio. Por que ela 
se preocupou com os marmitex, se preocupou com as 
cortinas, e com o outdoor? Por que não se preocupou 
também em ter bastante oxigênio para este período de 
pandemia. Ela viu que os números estão crescendo, 
ela viu o decreto do governador, estamos vivendo um 
colapso hospitalar”, indignou Márcia.  

Secretária de Saúde nega que faltou oxigênio no PA
Em contato com a Secretaria de Saúde de Anchieta a 

informação é que não falta nada no PA. “A fala da vereado-
ra dessa situação é equivocada, pois não há falta desses 
materiais no Pronto Atendimento de Anchieta. Inclusive 
hoje, (31), a Saúde realizou, via web, uma reunião com os 
vereadores para informá-los sobre a situação epidemio-
lógica do município, a assistência e a organização dos 
serviços, além do aporte de insumos, e ela não participou. 
A Secretária de Saúde se coloca à disposição da verea-
dora e desse respeitável jornal para esclarecimentos de 
qualquer assunto ligado a saúde municipal”.

Não fui
Cypriano Assad que disse ao jornal que “não 

participou da reunião porque a secretária foi convoca-
da a ir à Câmara para dar explicações à população e 
até a presente data, ela esquiva-se. A convocação foi 
há quase um mês quando foi feito o requerimento. A 
resposta que obtive, por um ofício encaminhado pela 
secretária, não responde aos anseios da população. A 
realidade é crua: é só ir ao P.A ou, pela manhã, passar 
umas horas na Vila Olímpica e ver como está o atendi-
mento”, finaliza a vereadora.

da Redação

A 
vereadora Márc ia  Cypr iano Assad 
(Podemos) de Anchieta recebeu reclama-
ções de familiares que estão com pessoas 
internadas no P.A, na ala da Covid-19 que 

faltou oxigênio e sonda domingo, 28. E, diante destas 
reclamações ela usou a Tribuna e fez mais um questio-
namento na Câmara de Vereadores, na sessão ordinária, 
desta terça-feira, 30, no Plenário Urias Simões. 

Márcia quer saber por que a Prefeitura de Anchieta 
consegue licitar e pagar Outdoor com recursos da saúde 
e não consegue comprar lençóis para o PA. Por que a pre-
feitura compra cortinas para o PA e deixa faltar oxigênio, 
sonda e agulhas em plena pandemia.

“São insumos que não podem faltar para combater 
a pandemia. E o que não pode faltar: oxigênio, sonda, 
agulhas, soro, os medicamentos. Materiais de proteção, 
máscaras, jalecos, luvas e outros. A secretaria de Saúde 
de Anchieta gastou R$135.000 com licitação para a 
compra de marmitex para funcionários do PA, ótimo, uma 
ótima iniciativa, porém, os funcionários recebem tíquete 
de alimentação. Em pleno dezembro ela se preocupou 
com a pandemia e por inexigibilidade, ela contratou um 
restaurante para servir R$135 mil em marmitex durante um 
certo período. Belas atitudes, gastar R$22 mil na compra 
de cortinas, também conseguiram fazer uma licitação para 
veiculação de outdoors, no valor global de R$161.250,00, 
tudo bem, mesmo eles tendo tíquete de alimentação ela 
se preocupou com eles, então, por que não se preocupou 
com itens que tem que dar para os pacientes?”, interrogou 
a vereadora.

Nos questionamentos ela diz que a secretária usa o 
recurso do Fundo Municipal de Saúde, mas, infelizmente, 
itens básicos para assistir à população ou estão em falta 
ou deixam a desejar. 

Na sessão da semana anterior Márcia denunciou 
a falta de lençóis no Pronto Atendimento de Anchieta, 
disse que alguns pacientes entraram em contato com ela 
falando que tiveram de levar de casa, cobertores e lençóis. 

Informações de um socorrista que atua no PA dão 
conta de que domingo foi preciso ir a Cachoeiro buscar 
oito cilindros de oxigênio para abastecer o PA devido 
ao aumento elevado de pacientes acometidos pela 

ANCHIETA 
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Doação 
de leitos

Assessoria de Comunicação

Governo do Estado recebe doação de 
60 leitos pós-UTI para recuperação de 

pacientes da Covid-19

O 
Governo do Estado vai receber a doação de 
60 leitos pós-UTI destinados a recuperação de 
pacientes do novo Coronavírus (Covid-19) feita 
pelo movimento empresarial Espírito Santo em 

Ação. Os leitos serão instalados nos hospitais Dório Silva e Dr. 
Jayme Santos Neves, na Serra, e no Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares, em São Mateus. O anúncio foi realizado nesta quarta-
-feira (31), durante solenidade virtual com a presença do gover-
nador Renato Casagrande e representantes das empresas EDP, 
Suzano e Águia Branca.

As estruturas, que serão modulares (pré-fabricadas) e pro-
visórias, começarão a ser montadas nos próximos dias. Os leitos 
ficarão à disposição do sistema de saúde por um período de 90 
dias e, após este prazo, todos os equipamentos doados perma-
necerão nos hospitais. Esse tipo de leito é fundamental para a 
recuperação dos pacientes e colabora ainda para desafogar o 

Estamos prontos 
para lhe atender!

Faça agora mesmo o seu 
pedido na SuperGasbras!

Piúma (28) 3520 1243
Anchieta (28) 3536 1721
Itaipava (28) 3529 1454

Marataízes (28) 3532 2067

LEITOS
O Governador Renato Casagrande 

agradeceu a doação a EDP

sistema de saúde do Estado, que hoje está pressionado pelo 
aumento da taxa de ocupação de leitos.

Em sua fala, o governador destacou que ações deste 
tipo representam uma grande ajuda no combate à pandemia. 
“Estamos praticamente todos os dias abrindo leitos para que 
possamos oferecer atendimento e dignidade a todos os capixa-
bas. Ver uma ação como esta, por parte de empresas parceiras 
que atuam no Espírito Santo, demonstra a preocupação de 
todos nesse momento crítico em que vivemos. Necessitamos 
do esforço de todos”, pontuou Casagrande.

“Mais uma vez, a EDP se coloca ao lado do estado do 
Espírito Santo e de sua população. Neste período, que vem se 
revelando o mais duro em termos de crescimento do número 
de casos, queremos sinalizar novamente nosso apoio ao povo 
capixaba. Estamos seguros de que, juntos, poderemos superar 
mais este capítulo da pandemia”, afirmou o presidente da EDP 
no Brasil, João Marques da Cruz.
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Artistas à 

deriva

SOS ao Setor de eventos

seremos os últimos a voltarmos a trabalhar! 
Um ano, de alto-estima baixo, sem contar que muitas fa-

mílias hoje vivem dessa profissão que é muito desvalorizada! O 
setor artístico envolve muita gente! Então estamos sangrando e 
morrendo aos poucos!

E nesse um ano de pandemia sem contar prejuízo financeiro, 
o que é mais triste e jogarem em nós a culpa somos os principais 
causadores de “aglomerações”. Nesse verão e carnaval pude ter 
a certeza que não podemos deixar isso cair em nossas costas! 

ônibus cheios, igrejas cheias, supermercados cheios, Metro 
cheios, Praias cheias, Praças cheias. Isso tudo sem música. Nossa 
classe pede socorro”!

Por Luciana Maximo

O 
depoimento de hoje é do proprietário da Banda 
Santaréns, Biloxa. Mas o grito dede é o de todos 
os artistas não globais

“Meu nome é Alexandre Adão conhecido 
como Biloxa, 40 anos, casado, pai de João Paulo, morador de 
Piúma há 40 anos, músico há 28 anos! Dono da Banda Santarens 
há 12 anos! 

Os prejuízos causados nessa pandemia não foram poucos, 
todos nós sabemos, que fomos os primeiros a parar e sem dúvida 

SOCORRO

operado pelo @bandes_es, desburocratizado e que chegue a todo 
o Estado de maneira equilibrada e acessível”.

da Redação

E
mpresas de turismo e eventos estão sofrendo forte-
mente os impactos da pandemia, que obriga a todos 
a cumprirem protocolos de distanciamento social. 
Para entender as demandas desse setor e buscar 

caminhos para uma solução em conjunto, o presidente do Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, Munir Abud participou 
de uma live  com representantes das empresas e do Governo. “Este 
é o momento de sermos suporte para os setores de turismo e even-
tos, com alternativas de crédito do Fundo de Proteção ao Emprego, 

Munir Abud é o presidente 
do BANDES



Apoio & 
Assistência

Assessoria de Comunicação
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Assistência e Desenvolvimento Social em 
Piúma caminham juntos

E
m meio a tantos desafios neste período 
crítico da Pandemia, a Prefeitura de 
Piúma através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social iniciou as entregas dos 

produtos da Agricultura Familiar através do “Projeto da 
Compra Direta de Alimentos (CDA)”. O Projeto, fruto 
de uma parceria junto ao Governo do Estado, prevê 
a aquisição de produtos da Agricultura Familiar local, 
de 15 produtores e a entrega simultânea dos produtos 
aos serviços e entidades da Rede Socioassistencial 
do município.

Assessoria de Imprensa

Trata-se de um dos programas mais interessantes 
oferecidos pelo município, proporciona uma cadeia 
de benefícios: ao produtor, que tem a garantia da co-
mercialização dos seus produtos, fortalecendo assim a 
agricultura familiar; fortalecimento do comércio local, uma 
vez que normalmente os produtores gastam os recursos 
no próprio município; e principalmente aos usuários da 
Rede Socioassistencial, que recebem produtos frescos, 
diversificados e de qualidade, melhorando assim a qua-
lidade da alimentação ofertada.

Beneficiadas
Serão beneficiadas a APAE, Lar Vovó Izalina, Casa 

de Passagem Bem-te-vi, CREAS e o CRAS. Está sendo 
avaliada a possibilidade de no futuro serem atendidas 
famílias através da ampliação do programa, com entrega 
de Cestas Verde.

ALIMENTOS

Ganham as instituições e os 
agricultores de Piúma



DIA DA 
VERGONHA

subversão. Utilizada pra acusar, prender, torturar. Todos 
eram subversivos.

Teve a geração de filhos desse tempo, da coragem 
e do protesto sobre esse tempo, da superação desse 
tempo. De “ousar lutar, ousar vencer” esse tempo. De 
ser guardião pra não mais haver “aquele tempo”. E que 
se indigna ao menor sinal.

Dia incomemorável, de triste memória. DITADURA 
NUNCA MAIS!

PELA PAZ, JUSTIÇA E LIBERDADE. E POR MAIS 
VACINAS JÁ.

Por Odmar Péricles

Que não vai mais acontecer.

OpiniãoQUINTA
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P
useram tanques e baionetas nas ruas, 
exibindo força pra impor medo. Em 
seguida, golpearam a nação, as leis, 
a constituição, a práxis democrática, a 

justiça e a liberdade.
Impuseram à força, o silêncio, censura e perse-

guição. Destituíram e cassaram mandatos, titularidades 
sindicais e universitárias. Prenderam, espancaram, 
torturaram. Exilaram e mataram.

Usurparam o poder e se sucederam com suas 
fardas e coturnos por longos 25 anos. Instalaram a cor-
rupção e conluio com capital espoliativo internacional. 
Paraíso do capitalismo norte americano. 

Anos de chumbo. Massacraram trabalhadores, 
estudantes, artistas e intelectuais. Bastava discordar do 
general. Era a subversão da ordem. Aliás, essa palavra: 

INCOMEMORÁVEL



O bronze é nosso

L
á estavam elas, às 10h00, nesta terça 
(31), na arena montada no Parque 
Peñalolen, na capital chilena, as brasi-
leiras, capixabas, Thamella Coradello, 

de Piúma e a Vila Velhense, Elize Maia brigando 

da Redação

A dupla brasileira Thamella Coradello e Elize 
Maia garantiram a medalha de bronze no Sul-

Americano de Praia que rolou no Chile

pelo bronze no Circuito Sul-Americano de vôlei 
de praia 2021.

E deu bom para nós, elas garantiram a meda-
lha do Sul-Americano de Vôlei de Praia que rolou 
no Chile. Os ventos sopraram a nosso favor e as 
nossas meninas que deram duro pra cima das 
rivais.

 A conquista é tão grande e tem o mesmo 
valor da medalha de ouro, pela determinação, 
dedicação, garra e vontade de vencer para 
hastear a nossa bandeira verde amarela. 
Piúma, Vila Velha e o Brasil se orgulham de 
vocês, campeãs! 

Divulgação
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Thamella Coradello e 
Elize Maia 



InformeQUINTA
1º DE ABRIL 2021

10


