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PRESO 
em Piúma acusado de 
MATAR GRÁVIDA

A Polícia Civil - PC de Cachoeiro de Itapemirim com o apoio da Policia 
Militar - PM prendeu na manhã deste sábado, 30, no bairro União, em Piúma, 
PAULO HENRIQUE ADÃO DA SILVA, 28 anos, acusado de assassinar a grávida, 
Florência Aparecida e balear um policial civil durante uma tentativa de assalto a 
um ônibus da Viação Real, em Cachoeiro, no último dia 20.

A PC e a PM chegaram cedo a casa alugada por Paulo e uma mulher em Piúma. 
Durante a abordagem Paulo Henrique pulou a janela tentando fugir do local, mas 
não se dava conta que havia um cerco no entorno da residência, ele acabou preso. 
No chão ele se batia como se estivesse sofrendo uma crise de epilepsia, quando 
um cão lambeu a boca dele e ele acabou chutando o cachorro. 
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Preso em Piúma acusado de 
matar grávida em Cachoeiro
Paulo Henrique na hora da prisão simulou sofrer uma crise de epilepsia, foi levado ao Hospital 
Nossa Senhora da Conceição e depois foi direto para o camburão da PC

PRESO

Arquivo pessoal

A Polícia Civil - PC de 
Cachoeiro de Itapemirim 
com o apoio da Policia 
Militar - PM prendeu na 
manhã deste sábado, 
30, no bairro União, em 
Piúma, Paulo Henrique 
Adão da Silva, 28 anos, 
acusado de assassi-
nar a grávida, Florência 
Aparecida e balear um 
policial civil durante uma 
tentativa de assalto a um 
ônibus da Viação Real, 
em Cachoeiro, no último 
dia 20.

A PC e a PM che-
garam cedo a casa 
alugada por Paulo e 
uma mulher em Piúma. 
Durante a abordagem 
Paulo Henrique pulou 
a janela tentando fugir 
do local, mas não se 
dava conta que havia 
um cerco no entorno da 
residência, ele acabou 
preso. No chão ele se 
batia como se estivesse 
sofrendo uma crise de 
epilepsia, quando um 
cão lambeu a boca dele 
e ele acabou chutando 
o cachorro. 

Segundo informa-
ções do delegado que 
comandou as investi-
gações, Dr. Guilherme 
Eugênio, a casa foi 
alugada dias antes do 
crime em Cachoeiro, no 
dia seguinte a tentativa 
de assalto ao ônibus, 
Paulo já teria vindo para 
o litoral, onde prova-
velmente passaria o 
réveillon. Mas os planos 
dele terminaram. “Foi 
apurado ontem que ha-
via um grande risco que 
ele fugisse para fora do 
estado, por conta disso 
foi necessária uma in-
tervenção imediata que 
contou com o apoio da 
PM e todo o efetivo dis-
ponível da PC. Durante 
a incursão, Paulo tentou 
fugir por uma janela, foi 

em março de 2016. Na 
ocasião, Murilo Felix 
Vieira teria sido empur-
rado de um barranco 
próximo a Faculdade 
de Direito de Cachoeiro 
de Itapemirim - FDCI, no 
Morro Grande e depois 
foi baleado na cabeça, 
vindo a óbito em 31 de 
março. Murilo residia 
no Morro Grande, em 
Cachoeiro.  

Paulo Henrique foi in-
terrogado pelo delega-
do Guilherme Eugênio 
e transferido para pre-
sídio de Cachoeiro de 
Itapemirim onde deverá 
ficar até o julgamento. 
Contra ele havia um 
mandado de prisão. 

INFORMAÇÕES 
CONTRADITÓRIAS

A Reportagem foi 
a Delegacia de Polícia 
Civil em Itapemirim e 
conversou com a mu-
lher que estava mo-
rando com Paulo em 
Piúma. Ela contou que 
o conheceu há dois me-
ses em uma marcenaria 
em Vila Velha – comér-
cio da família dela, ele 
teria trabalhado lá, e 

há duas semanas es-
tavam em Piúma. Disse 
também que não sabia 
que ele era procurado 
por esse homicídio e 
tentativa de assalto ao 
ônibus, sabia apenas 
que ele era foragido 
da justiça há cerca de 
três anos, porém não 
revelara a ela que cri-
me havia cometido. Em 
conversa informal com 
a Reportagem, a mulher, 
que não se identificou 
relatou que Paulo, quem 
ela chama de Paulinho 
estava decidido a mu-
dar de vida, havia in-
clusive vendido uma 
arma recentemente.  A 
casa onde morava havia 
sido alugada por ela 
que ainda acrescentou. 
“Ele estava decidido a 
procurar uma igreja, não 
acredito que ele esteja 
envolvido nesse crime”. 

Por  out ro  lado, 
Paulo na sua página 
do Facebook diz ser 
protegido por Pilintra do 
Terreiro e que com ele 
nada acontece, aliás, 
quando comete algum 
crime, não seria ele e 
sim a entidade a que 
serve que empossa 
nele e determina as 
ações.

O CRIME
Uma mulher de 30 

anos morreu e um po-
licial civil ficou ferido 
durante um assalto a 
um ônibus intermunici-
pal em Cachoeiro de 
Itapemirim, no Sul do 
Espírito Santo, por volta 
das 15h11 desta quarta-
-feira (20). A vítima es-
tava grávida. Os crimi-
nosos fugiram e ainda 
não foram localizados.

O coletivo havia saí-
do de Muniz Freire em 
direção a Cachoeiro. 
Segundo a Pol íc ia 
Militar, o cobrador do 
ônibus informou que 
dois suspeitos anun-
ciaram o assalto quan-

Por Luciana Maximo 

contido e no interior da 
casa dele foi encontra-
do um dos aparelhos 
levados de uma das 
vítimas que se encontra-
vam naquele veículo. A 
ação conjunta com a PM 
é o diferencial de outras 
investigações”, declarou 
o delegado Eugênio.  

O outro comparsa 
que estava na ação 
no dia 20, ainda não 
foi encontrado, mas a 
Polícia já sabe quem é 
e a prisão dele é uma 
questão de honra.  

OUTRO CRIME
Além do suspeito 

do crime que vitimou 
Florência e baleou 
o policial militar, em 
Cachoeiro, o delegado 
Guilherme Eugênio da 
Delegacia de Crimes 
Contra a Vida conduziu 
o filho da mulher de 19 
anos, usuário de drogas 
e ela a delegacia para 
prestarem esclareci-
mentos. 

O delegado co-
mentou rapidamente 
que Paulo Henrique 
também é suspeito de 
um latrocínio ocorrido 

tiroteio. Eu me abaixei, 
mas vi as balas passan-
do perto de mim”, disse 
uma passageira que 
estava no ônibus e pre-
feriu não se identificar.

O policial civil que 
estava no coletivo foi re-
conhecido e houve tro-
ca de tiros. Ele acabou 
atingido no abdômen 
e na perna. A mulher 
grávida também foi ba-
leada dentro do ônibus.

Após o tiroteio, os 
criminosos fugiram a pé 
com celulares de alguns 
passageiros

Paulo é suspeito de ter matado a 
grávida em Cachoeiro e atirado no 
policial civil. Ele foi preso em Piúma, na 
manhã deste sábado, 20 

do o ônibus passava 
em frente à Igreja São 
Francisco de Assis, na 
Linha Vermelha, local 
de muito movimento na 
cidade.

“Dois caras bem 
vestidos pagaram a 
passagem, vi quando 
entregaram dinheiro 
para o cobrador. Mas 
depois, anunciaram o 
assalto e começaram a 
recolher os celulares de 
todo mundo. Falaram 
prá ninguém reagir, mas 
um deles levantou a 
arma e começou um 
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Luciana Maximo

Pálio estoura o pneu, roda na pista
e motorista quebra o braço
A vítima contou que seguida de Cariacica para Presidente Kennedy. O carro ficou no local 
lotado de mercadorias

ACIDENTE 

Um acidente ocor-
rido na tarde deste 
sábado, 30, na locali-
dade de Alto das Pitas, 
próximo ao Camping 
do Siri, em Marataízes 
deixou um homem 
com ferimentos leve 
e um braço quebrado. 

O  a m b u l a n -
te Alair Marcelo do 
Nascimento, 62 anos, 
seguia de Cariacica 
p a r a  P r e s i d e n t e 
Kennedy pela Rodovia 
do Sol quando o pneu 
traseiro estourou e 
ele perdeu o controle 
do Pálio, placa JEN 

Por Luciana Maximo
1558 de Cariacica. O 
veículo rodou na pista, 
invadiu a contramão e 
acabou destruindo a 
vegetação no entor-
no do asfalto, o carro 
ficou completamente 
destruído.

Uma equipe de 
Socorro da Prefeitura 
de Marataízes passava 
na hora no local, pres-
tou os primeiros so-
corros e o conduziu ao 
Pronto Atendimento 
Médico da Barra de 
Itapemirim. O passa-
geiro que estava com 
Alair não teve ferimen-
tos, ficou apenas mui-
to nervoso e pelo que 
parece nem sequer 
conhecia a vítima.

Alair rodou na pista e bateu as margens da pista, quebrou o braço e foi socorrido por 
uma equipe ao Pronto Atendimento da Barra

Preso em Piúma acusado de 
matar grávida em Cachoeiro
Paulo Henrique na hora da prisão simulou sofrer uma crise de epilepsia, foi levado ao Hospital 
Nossa Senhora da Conceição e depois foi direto para o camburão da PC

tiroteio. Eu me abaixei, 
mas vi as balas passan-
do perto de mim”, disse 
uma passageira que 
estava no ônibus e pre-
feriu não se identificar.

O policial civil que 
estava no coletivo foi re-
conhecido e houve tro-
ca de tiros. Ele acabou 
atingido no abdômen 
e na perna. A mulher 
grávida também foi ba-
leada dentro do ônibus.

Após o tiroteio, os 
criminosos fugiram a pé 
com celulares de alguns 
passageiros



Apenas uma cadeira de rodas para ficar perto do filho

Neste momento, 
Regiane quer ganhar 
apenas uma cadeira de 
rodas, a dela está que-
brada e não tem mais 
condições de uso. Ela 
entrou em contato com 
o Jornal e narrou a histó-
ria, que certamente fará 
você repensar a sua vida. 
Ela necessita de uma 
cadeira para ficar mais 
perto do filho, imagina, 
quem não poderia jamais 
engravidar, depois de fi-
car tetraplégica, teve um 
bebê de parto normal. A 
história é fascinante.

Até aos 14 anos, era 
uma adolescente se-
melhante a todas de 14 
anos. No final do ano de 
2009 passando as férias 
na casa da em Vitória, 
exatamente no dia 17 de 
janeiro de 2010 a vida 
dela tomou outro rumo. A 
irmã residia no segundo 
andar aonde tinha uma 

fazer o exame, foram 
me virar para colocar na 
maca e me conduzir a 
outro hospital para reali-
zar exame viram que eu 
estava com três escaras 

varanda, quando ela su-
biu para convidá-la a ir 
igreja, sentou-se ao chão 
da varanda e quando 
levantou os tijolos da 
lateral da laje caíram, 
consequentemente ela 
caiu também. “Caí de 
barriga para baixo e um 
tijolo inteiro caiu na mi-
nha nuca amassando 
todos os ossos da minha 
coluna cervical, causan-
do uma lesão chamada 
C5, fui socorrida para o 
hospital, fizeram todos os 
exames, porém fiquei 7 
dias do mesmo jeito que 
o SAMU me socorreu, 
no leito do hospital, pois 
tinha que esperar uma 
vaga para fazer o exame 
que definiria se eu so-
breviveria ou não, para 
medicina, porque para 
Deus, já sabia o que iria 
acontecer”...

Regiane ficou 7 dias 
sem mexerem com ela 
para nada, sem tomar 
banho, sem trocar fralda, 
nada, nada. “Quando 
consegui uma vaga para 

Por Luciana Maximo

de decúbito, havia ficado 
muito dias sem se mexer 
em cima da prancha de 
plástico do SAMU, no 
calor do verão, na certa fiz 
o exame, deu tudo certo, 

pude fazer a cirurgia no 
pescoço, fiquei 4:h30m 
na sala de cirurgia, sem 
saber se iria resolver o 
meu problema ou não, 
pois o médico disse que 
seria apenas uma tenta-
tiva, graças a Deus deu 
tudo certo, a cirurgia foi 
um sucesso, coloquei 9 
parafusos e duas placas 
de platina para segurar 
o meu pescoço porque 
sem eles não teria como 
sustentar”...

A história de Regiane 
é de desafios. Depois da 
cirurgia o problema pas-
sou a ser as três escaras. 
“Uma em cada ombro e 
uma no bumbum, que foi 
tão profunda que davam 
de ver os ossos,  as duas 
dos ombros fecharam 
sozinhas e a do bumbum 
foi um sofrimento, passei 
por três procedimentos 
cirúrgicos até poder fa-
zer minha cirurgia plás-
tica, nisso já tinham se 
passado quatro meses 
dentro de um hospital, 
sem sair para nada, to-

mando banho de gato, 
como eles chamavam 
pois era apenas um pano 
húmido passado no cor-
po, mas isso não era 
nada em comparação 
ao que eu havia escu-
tado dos médicos logo 
após a cirurgia da minha 
coluna cervical, que eles 
viraram e me disseram 
que nunca mais eu iria 
poder voltar a andar, iria 
poder somente mexer 
com os olhos, imagina 
uma adolescente com 
seus 14 anos de idade, 
que andava para cima e 
para baixo não dependia 
de ninguém, receber 
uma notícia dessas que 
não iria mais andar, nem 
sequer mexer com os 
braços, depender de 
terceiros para tudo, com-
pletamente tudo”...

MAIS UMA CHANCE
Contudo, Regiane 

tinha muita fé e acre-
dita em um Deus de 
milagres. “Deus tinha me 
dado mais uma chance 

de tudo, mas sempre 
sonhei em ser mãe, os 
médicos após o acidente 
disseram que isso seria 
impossível, os morreria, 
eu e meu filho, isso me 
deixava muito triste, havia 
um vazio dentro de mim”. 

A GRAVIDEZ
Regiane engravidou 

e contrariando comple-
tamente as orientações 
médicas, gerou e deu a 
luz em parto normal. “Fiz 
o exame de sangue, deu 
positivo, oito semanas 
de gravidez, foi uma mis-
tura de muita felicidade, 
quando mostrei o meu 
exame ao médico, ouvi 
que eu era doida de ter 
deixado isso acontecer, 
pois iria morrer, eu e meu 
filho e ninguém quis as-
sumir a responsabilidade 
de acompanhar minha 
gravidez. Mais uma vez 
Deus põe um anjo na 
minha vida, o médico que 
cuidou de mim, me deu 
forças para seguir em 
frente, a gravidez não foi 
fácil, fiquei praticamente 
oito meses no hospital, 
tive tudo infecção urinária 
muito forte, infecção no 
sangue, anemia, pneu-
monia. Enfim, tudo e mui-
to mais...” 

35 semanas e 6 dias, 
chegou a hora de re-

“Hoje preciso muito da ajuda de vocês, necessito de uma cadeira de rodas para mim poder ser presente o máximo que eu puder na vida do meu filho, poder acompanhar juntamente com meu esposo...”
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ceber o milagre, a bolsa 
rompeu em casa, entrou 
em trabalho de parto, se 
ambulância demorasse 
cinco minutos para leva-la 
ao hospital iria ganhar o 
bebê em casa. “Quando 
cheguei ao hospital meu 
bebê já estava bem en-
caixado, os médicos fi-
caram doidos sem saber 
o que fazer, pois nunca 
havia atendido um caso 
como o meu, uma mulher 
tetraplégica dando à luz 
a um bebê... Por incrível 
que pareça, durante os 
oito meses de gestação 
o médico me disse que 
só poderia ter o meu 
filho de parto cesariana, 
pois eu não tenho forças 
e ele iria ter que ficar em 
uma incubadora, que 
nada, Deus faz a obra por 
completo, não pela me-
tade, ganhei meu bebê 
de parto normal, mes-
mo sendo prematuro, 
nasceu super saudável, 
meu esposo ficou ao 
meu lado o tempo todo, 
os médicos até chora-
ram, nunca tinham vivido 
uma cena daquela. No 
outro dia voltei para casa 
com o meu milagre nos 
braços, mostrei para o 
mundo através da minha 
vida, que Deus é Deus, 
quando ele promete, Ele 
cumpre”.

AJUDA
“Hoje preciso muito 

da ajuda de vocês, ne-
cessito de uma cadei-
ra de rodas para mim 
poder ser presente o 
máximo que eu puder na 
vida do meu filho, poder 
acompanhar juntamente 
com meu esposo, uma 
consulta médica levá-lo 
para brincar, sair levá-
-lo para a igreja, enfim, 
está sempre presente, 
minha cadeira está sem 
condições nenhuma de 
uso, está quebrada nas 
costas e quando eu me 
arriscar sair ela quebra 
mais ainda e eu quero 
estar presente na vida 
do meu filho, não ficar só 
dentro de casa trancada, 
pois ele precisa de mim, 
de uma mãe sempre ao 
lado dele, para ele ver 
que mesmo a mãe dele 
estando numa cadeira 
de rodas, está sempre ao 
lado dele para tudo, por 
favor, me ajudem, para eu 
poder ter esse privilégio 
de ser uma mãe mais 
presente, eu não tenho 
condições nenhuma de 
poder comprar uma ca-
deira de rodas, eu implo-
ro por ajuda, quem puder 
me ajudar, eu não vou ter 
como recompensar, mas 
Deus com certeza lhe 
dará em dobro”.

hospital, sempre sonhei 
em ter uma festa de 15 
anos, como toda ado-
lescente. Só que nunca 
imaginei que ela seria 
dentro de um hospital. O 
mais importante é poder 
comemorar com vida, 
graças a Deus, depois de 
quase 8 meses no hos-
pital, duas vezes quase 
morri por medicamento 
errado na veia. Chegou o 
grande dia, da minha alta, 
foi um dos dias mais feli-
zes da minha vida, voltei 
para casa, já cheguei em 
casa e vi que tudo havia 
mudado naquela casa, 
me deparei com a minha 
nova realidade”.

UM NOVO CAPITULO
“Deus já tinha tudo es-

crito, cinco meses depois 
de ter vindo embora do 
hospital, Ele coloca um 
anjo na minha vida, que 
é o meu esposo, pois no 
momento em que eu não 
aguentava mais aquela 
situação e pensei em me 
matar de alguma forma, 
Deus pois ele na minha 
vida, uma pessoa que 
cuida de mim e faz tudo 
por mim tudo.  Dependo 
dele para tudo, para co-
mer, para beber um copo 
de água, tomar banho, 
trocar minha fralda, pen-
tear meu cabelo, enfim, 

acadêmicos que estava 
se formando em medici-
na e foi fazer o curativo 
da cirurgia, passaram um 
produto químico que es-
tourou todos os pontos, a 
carne saiu para fora e fi-
cou novamente em carne 
viva, mais uma luta para 
enfrentar. Deus me deu 
forças, consegui passar 
por isso, o tempo passou 
e completaram sete me-
ses e meio dentro de um 

de vida, os médicos dis-
seram que a minha vida 
tinha sido um milagre, 
que não era para eu ter 
sobrevivido ao acidente. 
Fiz minha cirurgia plástica 
na escara, no bumbum, 
estava tudo ok, em três 
dias eles iriam retirar os 
pontos pois tinha sido um 
sucesso e estavam tudo 
sequinho. Foram mais 
de 30 pontos até que 
vieram uma equipe de 
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GCM faz patrulhamento 
preventivo na Rodoviária 
Os passageiros que estiverem desembarcando em Cachoeiro estarão sendo observados 

DE OLHO

Assessoria De Comunicação

A Guarda Civi l 
Municipal (GCM) de 
Cachoeiro está pre-
sente na Rodoviária 
Gil Moreira, no bairro 
Gilberto Machado, 
para garantir mais 
s e g u r a n ç a  a o s 
passageiros neste 
período de intenso 
movimento na esta-
ção. Os agentes da 
corporação têm rea-
lizado patrulhamento 
preventivo nas áreas 
externa e interna.

Além de inibir a 

Assessoria de 
Comunicação

prática de crimes, a 
presença dos guar-
das possibilita a atua-
ção em casos como o 
ocorrido em fevereiro 
deste ano, em que a 
GCM apreendeu 9 
quilos de maconha 
com dois passageiros 
em um coletivo. 

A apreensão foi 
possível após uma 
denúncia, por isso, a 
Guarda orienta que 
qualquer fato sus-
peito seja comunica-
do ao Ciodes pelo 
telefone 190 ou a 
qualquer agente de 
segurança próximo 
ao local.

Os agentes da corporação têm 
realizado patrulhamento preventivo 
nas áreas externa e interna

Prefeitura faz mutirão de 
conscientização ambiental

A prefeitura de 
Presidente Kennedy, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente, está rea-
lizando nesta sexta-
-feira (28) e sábado 
(29) um mutirão de 
conscientização am-
biental, com panfleta-
gem e distribuição de 
sacolinhas de lixo.

A ação faz parte 
da abertura do Verão 
Ecológico 2018 que 
este ano vai contar 
com diversas ações. 
“Teremos caminhada, 
trilhas, ciclismo, entre 
outras atividades para 
explorarmos nossas 
belezas naturais, mas 

também mostrar para a 
população e o turista a 
importância de preser-
var a natureza”, comen-
tou o secretário munici-
pal de Meio Ambiente, 
Maycon Valpasso.

Na semana que 
vem, a prefeitura deve 
abrir um link on-line, 
com data e local, para 
os interessados em 
participar dessas ati-
vidades, poderem se 
inscrever.

Nesta sexta-feira, 
a prefeitura instalou 
também placas com 
mensagens de incen-
tivo a preservação nas 
praias das Neves e 
Marobá.
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Praias de Marobá e Neves 
ganham um toque especial
Muito bacana as placas instaladas nas praias de Neves e Maroba

PRESIDENTE KENNEDY 

Assessoria de Comunicação

A  S e c r e t a r i a 
Municipal de Meio 
Ambiente de Presidente 
Kennedy começou nesta 
sexta-feira, 29, a instalar 
placas com mensagens 
educativas e de incenti-
vo à preservação da na-
tureza. Coloridas, feitas 
em material reciclável, 
elas estão dando um 
charme a mais ao litoral.

Segundo o secretá-
rio municipal de Meio 
Ambiente,  Maycon 
Valpasso, a intenção é 
fazer o convite à refle-
xão. “O momento para 
a maioria das pessoas é 

Assessoria de 
Comunicação Prefeitura vai mudar horário de 

expediente a partir de janeiro
que apenas serviços 
essenciais e indis-
pensáveis ao aten-
dimento do interes-
se público e os que 
desempenham suas 
funções em regime de 
escala permanecerão 
como estão atual-
mente, sem qualquer 
alteração.

Além disso, o ex-
pediente administra-
t ivo da Divisão de 
L i c i t a ç ã o ,  e xc e t o 

Pregão Eletrônico, 
e  d o  s e t o r  d e 
Protocolo, ocorre-
rá das 08h00 as 
17h00 nos dias 9, 
22 e 23 de janeiro e 
nos dias 6 e 20 de 
fevereiro.

O  e x p e d i e n t e 
administrat ivo da 
Divisão de Licitação/
Pregão Eletrônico 
será de 08h00 as 
17h00 nos dias 8 e 
9 de janeiro.

A prefeitura de 
Presidente Kennedy 
anunciou que a partir 
de janeiro vai mudar 
o horário de expe-
diente. Atualmente, 
o horário de aten-
dimento é de 8h00 
as 17h00. A partir 
do mês que vem, o 
funcionamento será 
de 12h00 as 18h00.

O decreto, publi-
cado nesta sexta-
-feira (29), esclarece 

as nossas praias limpas”, 
comentou o secretário.

Na manhã desta sex-
ta-feira, além da instala-
ção das placas, equipes 
da prefeitura faziam a 
limpeza das ruas e da 
orla, recolhendo lixo e 
entulho. 

de férias, relaxar e cur-
tir. Então, entendemos 
que essa é uma forma 
sútil de convidar todos a 
entrar nessa campanha 
pela sustentabilidade, 
além, é claro, de incen-
tivar cada um fazer a 
sua parte para manter 



Banda Tomaê, seis anos 
de estrada

R é v e i l l o n  e m 
Anchieta terá um 
toque bem espe-
c ia l  com a apre-
sentação da Banda 
Tomaê.  A  Banda 
promete agitar ge-
ra l  e levar  mui ta 
alegria, energia e 
mensagens de um 
ano novo repleto 
de expecta t ivas , 
sonhos,  metas e 
realizações.

Ainda mais ago-
ra que completa 
seis anos, Tomaê já 
está com um super 
repertório e uma 
performance bem 
descolada tocando 
vários sucessos e 
estilos do momento.

Num breve bate 
papo com o  vo-
calista da Banda, 
Dér ik  Ramos e le 

O révei l lon de 
Anchieta ficará por 
conta da banda que 
começa às  22hs 
e fará o show da 
virada. 

Para 2018 muitas 
novidades, vem aí o 
novo CD que já está 
sendo gravado, e 
ainda um DVD ao 
vivo para celebrar 
todo sucesso da 
super Tomaê! Quer 
contratar a Banda, 

entra em contato 
com o Fenomenal 

no fone: 28 /99999-
0909, ou entra na 

Da Redação 
adiantou que estão 
preparados para 
mais uma vez arras-
tar multidões neste 
verão e carnaval. 
“O repertório traz 
os sucessos da atu-
alidade e músicas 
que marcaram ou-
t ros verões.  Nos 
vocais os cantores 
que a galera ado-
ra, Dérik Ramos, o 
fenomenal e Manu 
Ferreira, dona de 
uma voz marcante”, 
comentou.

A banda come-
morou 6 anos no 
último dia 18 de de-
zembro, e de lá prá 
cá explodiu como 
a banda sensação 
do estado, conhe-
cida como a paixão 
capixaba a Tomaê 
é sem dúvidas um 
“s h o w z a ç o ”  p r a 
quem gosta de tirar 
o pé do chão e se 
divertir.

Acaba de completar seis anos a Banda Tomaê e para comemorar, vai arrebentar no 
Réveillon de Anchieta

página da Banda no 
Facebook. 

SHOW

Arquivo

A Banda Tomaê completa seis anos e promete fazer o show da virada em Anchieta
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