
PIÚMA  •  ES  •  ANO I  
Nº 045  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
DOMINGO
31 DEZEMBRO 2017

Yuri Barichivich 

...que venha 2018!



Geral

EXPEDIENTE
CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 
Rua João Romão Farias, bairro Niterói, 
Piúma/ES. Em frente a Rodoviária
Cel.: (28)  98802-6536
Jornalista responsável: 
Luciana Maximo - DRT 2159/ES
Contatos Comerciais:  
Aline Cunha
Editora: Luciana Maximo - DRT 2159/ES
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Colaborador: José Alberto Valiatti
Revisão:  Silvia Magna
Articulista: Ilauro de Oliveira 
Fabiani Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: Rony Mothé
Fone: (28) 99924.2080
Repórteres:  Luciana Maximo, Aline Cunha  
e Ivny Matos (Frees lances)
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Os artigos são de inteira 
responsabilidade do autor, o jornal não 
responde pela opinião dos articulistas

Especial
Réveillon

DOMINGO
31 DEZEMBRO 2017

02

Em que acredita? Faça a sua 
simpatia

Lentilha, tender, farofa e salmão

Há quem vista branco, amarelo, azul, verde, vermelho. Há quem não dispensa jogar moedas no 
mar, há quem coma 12 uvas e 12 doses de champanha intercalada e há quem salte sete ondas

SIMPATIAS

Divulgação

É, hoje, domingo as 
0h00 é o momento de 
fazer a sua simpatia. A 
troca de anos é sempre 
um bom momento para 
limpezas, tanto espi-
rituais, quanto físicas, 
portanto é uma época 
com grande concentra-
ção de energia.

Você pode fazer 
diversos tipos da sim-
patia da virada, bus-
cando amor, felicidade, 
prosperidade, saúde, 
riquezas e uma série 
de coisas que sente 
que está em falta. O 
ano que termina pede 
encerramento, por isso, 
pode ser bom tomar um 
banho de descarrego, 
para deixar os males 
em 2017.

Não conseguiu o 
emprego dos sonhos? 
Ficou sem namorado 
(a)? Seus pais se di-
vorciaram? Sua conta 

Se aproximando da 
grande virada de ano, as 
cozinhas se movimen-
tam e em ação entram os 
chefes responsáveis por 
preparar a ceia para as 
famílias. Quem não tem 
chefe na família, a mamãe 
é quem conduz o fogão e 
no cardápio os pratos mais 
indicados. 

O chefe de cozinha 
Hamilton Martins falou rapi-
damente com a reportagem 
e destacou os pratos mais 
apropriados para a ceia 
de réveillon, entre eles, o 
tender, pernil assado, peru, 
lentilha que não pode falta, 
além de salmão. Para quem 

Entrar com pé direi-
to, vestir roupa branca 
ou uma lingerie de cor 
especial fazem parte da 
vida de todo o brasileiro 
na altura da passagem 
de ano. E na hora de 

O truque do salmão é in-
vestir na diversidade dos 
molhos. Ele ao forno pode 
ser acompanhado pelos 
sucos de limão, laranja, e 
até iogurte. 

O tender é o prato para 
os mais tradicionais, não 
pode faltar na ceia de ano 
novo. A sorte é que se você 
vai viajar sem uma cozinhei-
ra de mão cheia no grupo, 
não precisa se desesperar. 
Apesar de parecer difícil, é 
bem simples de fazer. 

A farofa além de bem 
prática é característico não 
só da mesa do réveillon. 
Na verdade, muitos bra-
sileiros não passam um 

virar o ano, tudo vale 
para acreditar que tudo 
mudará. E simpatia para 
o réveillon é coisa que 
não falta mesmo. 

Uma das maiores 
tradições brasileiras é 
passar o ano vestido de 
branco e todo isso se 
deve à influências dos 
rituais africanos e de 
Iemanjá. Branco é uma 
cor que traz paz, luz e 
um ano sereno.

Assim que começam 
a tocar as doze badala-
das, suba numa cadeira 
e quando bater a meia 
noite salte no chão ape-
nas com o pé direito. É 
ou não é um dos mais 
conhecidos rituais?

LINGERIE PARA 
ATRAIR O QUE 

VOCÊ QUER
Este é um dos rituais 

mais comuns da virada 
do ano. Seus objetivos 
podem ser alcançados 
através da cor de sua 
lingerie. Atraia o amor 
com uma lingerie ver-

fim de semana sem a fa-
rofa para acompanhar a 
feijoada, o churrascão e 
até alguns frutos do mar. 
Como é tempo de festa, 
dá para caprichar sem ter 
que ter trabalho, afinal o 
preparo não tem misté-
rio. Tem a clássica, feita 
basicamente com farinha 
de mandioca, manteiga; a 
de ovo e a de dendê, que 
usa farinha de trigo com o 
azeite do fruto, uma ótima 
pedida para acompanhar 
com peixes e outros tipos 
de frutos do mar. Para os 
paladares amantes de 
doce, tem até receita com 
banana e coco.

Da redação

bancária está em crise? 
Quem sabe o ano de 
2018 não seja diferente. 
Tem fé, acredita, então 
faça a sua simpatia.

PÉ DIREITO

bebe a champanha é indis-
pensável e quem não faz 
uso de bebidas alcoólicas, 
o suco de uva é a bebida 
mais indicada, segundo 
Martins que administra o 
charmoso restaurante 235 
em Itaipava.

A lentilha é um dos in-
gredientes que não pode 
faltar na ceia de ano novo. 
Segundo a sabedoria 
popular ele atrai sorte. A 
receita pode ser mais incre-
mentada ou simples, o que 
importa é incluir o grão em 
algum dos pratos. 

Já o Salmão é versátil, 
saboroso e ainda mole de 
fazer. Quer mais o que? 

SETE ONDAS
To d o  o  m u n d o 

conhece este ritual. 
Quando você passa a 
virada do ano novo na 
praia, o mais comum é 
entrar no mar e pular 
sete ondas seguidas 
e em cada uma delas 
você deve fazer um de-
sejo. Depois, faça uma 
oferenda a Iemanjá. 
Esta é uma simpatia 
para o réveillon muito 
conhecida e que qual-
quer carioca conhece 
e acredita.

Milhares de pessoas saltam sete 
ondinhas na virada fazendo um 
pedido para o próximo ano

melha ou saúde com 
uma calcinha azul. Mas 
não se esqueça, seja 
qual for a cor, você 
deve usar calcinhas 
novinhas.

12 UVAS COM 
DESEJOS

Em cada badalada, 
coma uma uva entre 
goles de champanhe 
e em cada uma delas 
peça um desejo e uma 
intenção para o próxi-
mo ano. Saúde, união, 
amor… Tudo vale nestes 
pedidos.

O Jornal não estará veiculando nesta segunda-feira 01, voltamos no dia

02, mas a qualquer momento ao vivo pelo Facebook.

COMUNICADO
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Amarelo e branco prevalecem 
no Réveillon

O réveillon é uma 
palavra de origem 
francesa usada para 
denominar a passa-
gem de um ano para 
o outro. Em muitas 
culturas, a virada do 
ano é festejada e sim-
boliza o recomeço, 
renovação, renasci-
mento.

No ca lendár io 
gregoriano, o ano 
novo se inicia no dia 
1.º de janeiro. Nas 
culturas ocidentais 
que seguem o ca-
lendário gregoriano, 
o réveillon é come-
morado no dia 31 de 
dezembro, último dia 
do ano.

O ano novo chinês 
é usado como uma 
referência para várias 
culturas orientais. No 
calendário chinês, 
cada ano se inicia 
numa data diferente, 
definida de acordo 
com os movimentos 
da lua e do sol.

A véspera do ano 
novo é uma cele-
bração que envolve 
uma série de simpa-
tias e superstições. 
A cor da roupa e a 
alimentação são os 
principais elementos 

“Eu vou vestir bran-
co. Este ano optei pelo 
branco para atrair mais 
paz, um ano mais leve, 
mais branco. Eu es-
pero de 2018 muita 
prosperidade, muita 
paz, um ano melhor, 
sem tanta violência 
como esse de 2017”, 
comentou a professo-
ra Brunele Miranda. 

O  pub l i c i t á r io 
Maycon Guimarães 
Alves escolheu usar 
verde no Réveillon. 
“Eu vivo a esperança 
que é Jesus. Já es-
colhi. Eu espero um 
futuro melhor, mais 

Jesus no coração das 
pessoas, as pessoas 
precisam se achegar 
a Jesus”.

Na Loja  Moda 
Jovem voltada ao pú-
blico masculino ven-
deu muito amarelo e 
branco para a virada. 
A proprietária Neline 
Ferreira disse que o 
movimento esse ano 
superou até o do ano 
passado. “As pesso-
as só querem paz e 
dinheiro, muitas opta-
ram por vestir amarelo. 
Hoje as vendas foram 
ótimas, aliás melhor 
que o ano passado”.

Na noite da véspera de ano novo, 
as cores são usadas como símbolos 
daquilo que se deseja para o ano novo.

Branco
O branco é uma das cores mais 

usadas no réveillon e simboliza paz, 
equilíbrio, harmonia, simplicidade e 
pureza.

Amarelo
O amarelo simboliza sorte, riqueza, 

dinheiro, energia.

Vermelho
O vermelho é usado para simbolizar 

paixão, conquistas, energia, amor, 
força e vitalidade.

Rosa
O rosa representa amor, perdão, 

ternura e serenidade.

Azul
Usar azul no réveillon atrai saúde, 

renovação, vitalidade, serenidade, 
família e espiritualidade.

Dourado
O dourado simboliza luxo, sucesso, 

dinheiro, poder, exuberância, nobreza 
e prosperidade.

Prateado
O prateado simboliza equilíbrio, 

estabilidade, prosperidade, sucesso 
e riqueza.

da Redação
simbólicos da festa 
de réveillon.

LOJAS LOTAM 
EM BUSCA DE 

AMARELO E 
BRANCO

E m  P i ú m a ,  a 
Reportagem foi a al-
gumas lojas e conver-
sou com vendedores 
e clientes, eles afir-
maram que o branco 
sempre prevalece no 
Réveillon, seguido 
pelo amarelo. Que a 
escolha pelo branco 
é para atrair a paz e o 
amarelo para chamar 
o dinheiro, fortuna. Na 
Lidi Modas o movimen-
to era constante neste 
sábado, 30. Muitas 
peças na promoção e 
muito look belíssimos 
a espera dos clientes 
que sempre deixam 
para a última hora. 

“Branca e amarela. 
As pessoas esperam 
muita paz e muito 
dinheiro.  Hoje as 
vendas foram ótimas, 
bem melhor que os 
outros dias. Bem na 
véspera do ano novo, 
muita gente deixou 
para escolher a rou-
pa na última hora. A 
Lidi tem muita coisa 
bonita, bons preços 
e estilos”, disse a ven-
dedora Marcela Cristo 
Miranda.

Nas lojas do Centro de Piúma, os clientes estavam optando por vestir amarelo e branco, as 
vendas giraram em torno dessas duas cores

Significado da cor da 
roupa no Réveillon

SÍMBOLOS DO RÉVEILLON
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Devotos de Iemanjá hoje farão 
oferendas na beira do mar

Evite

O Réveil lon se 
aproxima e na virada 
do ano muitas pes-
soas manifestam os 
diversos tipos de fé 
e devoção a santos 
e orixás. As praias lo-
tam na virada de ano, 
milhares de pessoas 
se deslocam para o 
litoral em todo país 
para curtir a grande 
a virada de ano. E os 
devotos de Iemanjá 
estão lá com suas 
oferendas a orixá 
encantadora e mãe-
zona. 

Pa r t i c ipa r  das 
oferendas especiais 
do final de ano para 
quem acredita ajuda 
a abrir os caminhos 
econômicos para o 
ano que inicia, tra-
zendo mais prospe-

Evite confronto no trânsito, nas partidas de futebol, na rua, em casa,
evite confusão, brigas, desentendimentos, evite levar problemas para o
outro, evite se embriagar e comer demais. Evite a preguiça, o
comodismo; evite fofocas, evite geral mal-estar no outro, evite a
ganância, rejeite a corrupção. Ame mais, seja mais solidário, opte
pelo diálogo, o acordo, a tolerância. Quer um ano de 2018 de
prosperidade? Capacite-se, estude, se dedique, trabalhe, construa
pontes, saia da zona de conforto. Nossa mensagem é que o ano de 2018
seja melhor para todos, mas que cada um de nós possamos nos permitir
ser melhor, a lei do retorno é certa. Que tal respeitarmos as escolhas
individuais, rejeitarmos a ilegalidade, e partilharmos o amor?
Comecemos esse ano abençoando o nosso semelhante. Feliz 2018!

recidos a Iemanjá 
também: rosas bran-
cas, palmas bran-
cas, colares imitação 
de pérolas, brincos 

prateados, pulseiras 
em forma de argola 
prateadas, pentes, 
escovas para cabelo, 
perfumes femininos, 

talco. etc…
Conta a lenda, 

que a Rainha das 
Águas leva consigo 
para o fundo do mar 

da Redação
ridade financeira, 
saúde, além de paz 
nos relacionamentos 
sociais e amorosos.

Com a entrega do 
“Barco de Iemanjá” 
no dia 31 de dezem-
bro (réveillon)  todos 
os devotos da um-
banda podem ga-
rantir um ano novo 
cheio de axé e boas 
energias para que 
tudo se realize con-
forme seus sonhos.

Os barquinhos 
com presentes para 
a Rainha das Águas 
Iemanjá são os mais 
vendidos nessa épo-
ca do ano nas lojas 
de artigos religiosos. 
No dia 31, é comum 
ver muitos devotos 
indo às praias, vesti-
dos de branco, e ofe-
recendo os barcos 
carregados de flores 
e presentes ao mar.

Podem ser ofe-

Conta a lenda, que a Rainha das Águas leva consigo para o fundo do mar todos os 
problemas, aflições e traz sobre as ondas a esperança de um futuro melhor

todos os problemas, 
aflições e traz sobre 
as ondas a espe-
rança de um futuro 
melhor.

RAINHA DO MAR

A Rainha do Mar leva consigo os problemas e aflições e traz esperança de um 
futuro melhor
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RETROSPECTIVA 2017 - mulheres que perderam a vida por nada

O CRIME DA 
GAMBOA

C l a u d i a n a  B o m 
Macota, de 35 anos, foi 
encontrada morta no 
meio de uma vegetação 
na Praia da Gamboa, 
em Itapemirim, no Sul 
do Estado, no dia 9 de 
outubro. O motorista 
Admilson de Souza Cruz, 
43, confessou ter assassi-
nado a esposa. O acusa-
do contou que esganou 
a vítima na casa onde 
moravam juntos e levou o 
corpo de carro até a mata 
que fica a cerca de dois 
quilômetros de distância 
da residência do casal. 
Apesar de ter confessa-
do, Admilson não ficou 
preso pois o corpo ainda 
não foi identificado. A 

a polícia, o homicídio teria 
relação com a pensão da 
médica e com a divisão 
do patrimônio do casal 
após a separação.

A UNIVERSITÁRIA
A  u n i v e r s i t á r i a 

Fernanda Costa Beber, 

identificação será feita 
após exame de DNA. 
O resultado deve ser 
divulgado em um prazo 
de 15 a 30 dias.

A MÉDICA MILENA
A médica Milena 

Gottardi Tonini Frasson, 
de 38 anos, morreu no dia 
15 de setembro após ter 
sido baleada na cabeça 
em um suposto assal-
to no estacionamento 
do Hucam, em Maruípe, 
Vitória. O policial civil 
Hilário Frasson, ex-marido 
da médica, é acusado de 
ser um dos mandantes 
do crime. O sogro da 
vítima, Esperidião Carlos 
Frasson, 71, também 
foi um dos mandantes. 
Hilário e Esperidião con-
trataram dois intermedi-
ários, que indicaram o 
pistoleiro Dionathas Alves 
Vieira para realizar o servi-
ço por R$ 2 mil. Segundo 

Da Redação 

30 anos, foi morta a 
tiros quando chega-
va em casa após a 
faculdade, no dia 17 
de agosto, no bairro 
Paraíso, em Cachoeiro 
de Itapemirim, no Sul do 
Estado. A estudante de 
Psicologia foi surpreen-

dida pelo assassino na 
garagem da casa onde 
morava de aluguel. 
Na ocasião, a polícia 
informou que o crime 
não tem indícios de ser 
“patrimonial”, uma vez 
que nenhum pertence 
da vítima ou da casa 
dela foi levado.

NO PORTA MALAS
O corpo de uma 

mulher de 43 anos 
foi encontrado dentro 
de um Hyundai HB20 
prata, no dia 22 de 
outubro em uma es-
trada no interior de 
Rio Novo do Sul, no 
Sul do Espírito Santo. 
Valdineia Rebonato 
estava desaparecida 
e a família estava em 
busca de informações 
depois que sua bolsa 
foi encontrada próximo 
à casa onde morava, 
em Jaciguá, distrito de 

Vargem Alta. 

MORTA NA RUA
Uma mulher de 32 

anos foi assassinada 
pelo ex-companheiro 
no meio da rua, no 
bairro Monte Cristo, 
e m  C a c h o e i r o  d e 
Itapemirim, na região 
Sul do Espírito Santo, 
nesta segunda-feira (23). 
Testemunhas do crime 
contaram à Polícia Militar 
que Adriana Ornellas 
Carvalho pilotava uma 
Honda Biz, quando o 
ex, em um carro modelo 
Golf, de cor branca, atin-
giu a traseira da moto. 
Após Adriana cair, o 
acusado ainda a atro-
pelou. Em seguida, ele 
saiu do carro e agrediu 
Adriana, que já estava 
desacordada.

GABRIELA SILVA
A advogada Gabriela 

Cariacica. O vigilante 
Jean Carlos Nielsen 
dos Santos, 38, foi 
preso pelo crime de 
feminicídio.

MARIA HELENA
M a r i a  H e l e n a 

Andrade da Silva, de 
21 anos, morreu no 
Hospital Silvio Avidos, 
em Colatina, no dia 6 
de agosto, após ser 
baleada na cabeça em 
Alto Rio Novo, região 
Noroeste do Estado. A 
família de Maria Helena 
acusa um ex-namorado 
da jovem de entrar na 
residência e atirar con-
tra ela.

SABRINA
Sabrina de Oliveira 

Mendes, de 35 anos, 

O Espírito Santo está no topo da lista em morte de mulheres negras e é o quinto em assassinato de mulheres de modo geral, segundo o Atlas da Violência, 
divulgado este ano por meio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

foi assassinada com 30 
facadas na região do 
tórax e pescoço, em 
Boa Vista, Vila Velha, 
no dia 25 de janeiro. 
O ex-marido da dona 

de casa, Fábio Delvacy 
Meirelles Ferreira, foi 
preso. Segundo a polí-
cia, a vítima tinha uma 
medida protetiva contra 
o acusado.

da a tiros na comunidade 
de Águia Limpa, zona 
rural de Castelo, no dia 
26 de setembro. De 
acordo com a polícia, 
o corpo da vítima foi 
encontrado com duas 
perfurações de tiros, 
às margens de uma 
estrada que l iga as 
comunidades de Santa 
Justa a Água Limpa.

NA FRENTE DOS 
FILHOS

Foi na frente das 
filhas de 9 e 12 anos 
e  d o  m a r i d o  q u e 
dois cr iminosos as-
sass inaram,  a  san-
gue frio, a autônoma 
Deuseni da Conceição 
Nascimento,  de 33 
anos, no bairro Prolar, 
em Cariacica, no dia 16 
de julho. Os bandidos 
fugiram e não foram 
identificados pela po-
lícia. Segundo o pai 
da vítima, o vigilante 
Benedito Ribeiro, 60, 
não existiam motivos 
para que a filha fosse 
morta dessa forma.

JÉSSICA
A estudante Jéssika 

Nielsen dos Santos 
Lacerda, de 15 anos, 
morreu após discu-
tir com o tio, em ju-
nho deste ano,  em 

Mariano da Silva, de 23 
anos, foi encontrada 
morta dentro do banhei-
ro de uma lavanderia 
em Itapoã, Vila Velha, 
no dia 29 de junho. O 
corpo possuía marcas 
de agressões físicas e 
também de perfurações 
causadas por golpes de 
faca. Leandro Matheus 
Marins Silva, 28, confes-
sou o crime. Ele é marido 
de uma ex-funcionária 
da lavanderia. Segundo 
a polícia, o acusado teria 
ido ao local atrás do dono 
do estabelecimento para 
cobrar uma dívida da es-
posa referente à rescisão 
do contrato dela.

MARIA LUIZA
Maria Luciana Garcia, 

de 35 anos, foi assassina-

Silva, de 24 anos, foi 
assassinada pelo ex-
-noivo, o estudante de 
Direito Rogério Costa de 
Almeida, 34, no dia 24 de 
agosto, em Laranjeiras, 
na Serra. O acusado se-
questrou a vítima com 
a ajuda de um amigo, 
a manteve refém em 
um carro, a agrediu com 
socos e chutes, a estran-
gulou, e, para disfarçar a 
morte da jovem, a atro-
pelou. Rogério e o com-
parsa, Alexandre Santos 
de Souza, 31, estão pre-
sos. Segundo a polícia, 
o ex-noivo cometeu o 
crime por não aceitar o 
término da relação com 
a advogada.

LUIZA
A universitária Luiza 

FEMINICÍDIO

Jéssica

Valdineia 

Adriana

Fernanda 

Deuseni

Gabriela

Claudiana

Milena

Luiza

Sabrina

todos os problemas, 
aflições e traz sobre 
as ondas a espe-
rança de um futuro 
melhor.
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Guarapari com todas as praias 
próprias para banho

Vereador comparece armado em sessão
assusta colegas na Câmara de Iconha

Dezenas de motos amontoadas 
em frente à Delegacia

O vereador Abel 
Fortuna (PRB) assus-
tou seus pares e as 
pessoas que acompa-
nhavam uma sessão 
extraordinária na ma-
nhã desta sexta-feira 
(29) ao comparecer 
armado no plenário. 
Além de parlamentar 
em Iconha, ele tam-
bém é Guarda Civil 
Municipal em Vitória. 

Segundo um parla-
mentar que não quis 
se identificar, Fortuna 
teria se alterado du-
rante o discurso para 
votação de um Projeto 
de Lei sobre aumento 
da taxa da iluminação 
pública do município.

Dezenas de mo-
t o c i c l e t a s  e s t ã o 
amontoadas em fren-
te à Delegacia de 
Itapemirim, com a falta 
de pátios autorizados 
pelo DETRAN para 
onde são levados os 

nhum momento Abel 
sacou a arma ou fez 
ameaças.

No fim da sessão, o 
presidente pediu para 
que o episódio não 
se voltasse a aconte-

parte de dentro do 
pátio da Delegacia 
também se amontoam 
motos de todas as 
marcas e modelos. O 
tempo deteriora com 
o sol e a chuva.  

D e n t r o  d a 
Delegacia, a situa-
ção também mere-
ce um pouco mais 
de atenção, sem um 
bebedouro para os 

cer, já que há lei que 
proíbe parlamentares 
armados em Câmara 
Municipal. O proje-
to teve sete votos a 
favor e dois contras. 
Fortuna votou contra.

cidadãos, neste calor, 
os próprios policiais 
é que acabam levan-
do garrafinhas com 
água para saciar a 
sede. E o cidadão que 
estiver à espera de 
atendimento tem duas 
opções, ou fica com 
sede, ou procura uma 
padaria mais próxima, 
nesse caso em frente 
à Prefeitura.

Ele negou que te-
nha se alterado e diz 
que acatou o pedido 
do presidente para 
guardar a arma, mas 
considera o regimen-
to que proíbe agentes 
da lei de portarem 
armas na Câmara 
Municipal e em outros 
departamentos públi-
cos um desserviço à 
segurança.

“Nunca precisei 
dar um disparo em 
serviço. Não sou lou-
co. Também não me 
alterei desta forma 
que dizem. Tenho 
porte de arma e para 
a minha segurança 
ando armado. Tenho 
que me proteger, en-
frento bandidos na 
Grande Vitória, não 
posso dar bobeira”, 

A lém desse re-
gistro, a Reportagem 
também flagrou um 
banheiro interditado, 
o que está disponí-
vel aos cidadãos é o 
sanitário reservado a 
pessoas com necessi-
dades especiais, mas 
está sem funcionar a 
descarga, e também 
não tem papel higiê-
nico. Fica o registro.   

Fonte Jornal Fato

Da redação 

 “Ele ficou nervoso 
e a gente percebeu a 
arma na cintura. O pre-
sidente da casa, José 
Antônio Marconsini, 
interrompeu a sessão 
e pediu para que ele 
guardasse a arma no 
carro. Ele guardou, 
voltou ao plenário e a 
votação foi retomada”, 
contou. 

A testemunha con-
tou que no momento 
em que a sessão foi 
interrompida, alguns 
parlamentares ten-
tavam o convencer 
para guardar a arma 
e os demais saíram 
do plenário e se reu-
niram fora do local. 
“Ficamos com muito 
medo”. 

Ainda segundo 
testemunhas, em ne-

veículos apreendidos 
com alguma irregula-
ridade.  

O  acos tamen to 
em frente a unidade 
de polícia acabou se 
tornando um estacio-
namento permanente. 
São tantas motos que 
elas estão uma sobre 
as outras e o pior não 
há data para que elas 
deixem o local. Na 

Além de parlamentar em Iconha, ele também é Guarda Civil Municipal em Vitória
afirmou. 

Além de estar 
vereador, Fortuna é 
bacharel em Direito, 
formado em Gestão 
de Segurança Pública 
e agente da Guarda 
Civil Municipal de 
Vitória há treze anos.

Fortuna diz que é 
perseguido por ser 
oposição e que os 
colegas fizeram um 
alarde desnecessário 
quanto ao caso. “Não 
fiz nada fora lei, não 
ameacei, não saquei 
o revolver. Apenas 
estava armado no 
momento da sessão. 
Sou oposição, ando 
denunciando muita 
coisa errada dentro 
da Câmara. Estou 
incomodando eles”, 
finalizou.

ARMA NO PLENÁRIO

Arquivo

Luciana Maximo

O vereador Abel Fortuna disse que os 
pares fizeram alarde sem necessidade
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Guarapari com todas as praias 
próprias para banho

A Secretaria de 
Meio Ambiente e 
Agricultura – Semag, 
divulgou o mais re-
cente boletim de 
balneabilidade das 
praias de Guarapari. 
Dos 13 pontos onde 
são realizadas as 
coletas, todos apre-
sentaram resultado 
posit ivos e estão 
próprios para o ba-
nho.

Assessoria de 
Comunicação

A coleta do mate-
rial para análise de 
balneabilidade foi 
realizada na última 
quinta-feira (28) e 
divulgada neste sá-
bado (30). O trabalho 
foi realizado confor-
me determinação da 
Agência de Recursos 
Hídricos do Espírito 
Santo (AGERH), an-
teriormente respon-
sável pela análise 
de balneabilidade, 
que atribuiu ao mu-
nicípio a execução 
do serviço.

1- PRAIA MEAIPE - PRÓPRIA 
2- PRAIA BACUTIA - PRÓPRIA 
3- PRAIA PERACANGA - PRÓPRIA 
4- PRAIA AREIA PRETA - PRÓPRIA 
5- PRAIA CASTANHEIRA - PRÓPRIA 
6- PRAIA NAMORADO - PRÓPRIA 
7- PRAIA DAS VIRTUDES - PRÓPRIA 
8- PRAINHA - PRÓPRIA 
9- PRAIA MORRO (Varandas) - PRÓPRIA 
10- PRAIA MORRO (KIOSQ 9) - PRÓPRIA 
11- PRAIA MORRO (MAiSON) - PRÓPRIA 
12- PRAIA SETIBA -PRÓPRIA 
13- PRAIA SANTA MÔNICA - PRÓPRIA 

RESULTADO DAS ANALISES REALIZADA PELO 

LABORATÓRIO AGROLAB

Além de ser conhecida no Brasil inteiro e no exterior como a Cidade Saúde por conta de suas 
areias pretas serem indicadas até para a prevenção do câncer, as praias de Guarapari estão 
perfeitas para receber os turistas

PRAIAS

Assessoria de Comunicação

afirmou. 
Além de estar 

vereador, Fortuna é 
bacharel em Direito, 
formado em Gestão 
de Segurança Pública 
e agente da Guarda 
Civil Municipal de 
Vitória há treze anos.

Fortuna diz que é 
perseguido por ser 
oposição e que os 
colegas fizeram um 
alarde desnecessário 
quanto ao caso. “Não 
fiz nada fora lei, não 
ameacei, não saquei 
o revolver. Apenas 
estava armado no 
momento da sessão. 
Sou oposição, ando 
denunciando muita 
coisa errada dentro 
da Câmara. Estou 
incomodando eles”, 
finalizou.
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Em alta na maquiagem 
para o réveillon

Shows pirotécnicos e 
muito axé na virada

A C idade  das 
Conchas preparou 
uma programação 
bem legal para o ré-
veillon e promete 
tirar onda no verão 
com trios elétricos 
aos sábados e do-
mingos. Para a noite 
da virada três pontos 
de atrações, na che-
gada próximo à Ilha 
do Gambá, palco e 
show com Badalados 
e Rikson Maioli, já na 
Praça Dona Carmem, 
onde o fervo pro-
mete, Beto Kauê vai 
comandar a virada e 
DJ Vitinho, promete 
quebrar tudo com os 
melhores ritmos ele-
trônicos. “Esperamos 
um público recorde 
esse ano, está quen-

Mart ins e para a 
contagem regres-
siva, às 0h - Banda 
Pizindim. E aque-

l e  g r a n d e  S h o w 
P i r o t é c n i c o  n a 
Pra ia  Cent ra l  de 
Marataízes!

da Redação
te, no natal já tivemos 
a praia lotada. Se 
Deus quiser será um 
réveillon maravilho-
so”, disse Kauê que 
já providenciou ba-
nheiros contêiner’s 
e já se reuniu com 
o Ministério Público 
– MP, Judiciário e 
Polícia Militar para 
garantir a segurança 
e o ajuste do termo 
de Conduta.  

MARATAÍZES
A Pérola Capixaba 

traz muito agito para 
os dias que antece-
dem o réveillon e na 
virada também, é só 
arrumar a mochila e 
pocar no trecho

N a  n o i t e  d o 
R é v e i l l o n ,  d i a 
31/12, domingo, às 
19h30 min,  Show 
A l e x  F e n d e r,  à s 
21h30min - Flesh 

O litoral promete na virada com apresentações que vão do axé, aos ritmos de boate

2018

ANCHIETA
Em Iriri, Castelhanos, Ubu e na Praia Central haverá 

shows e fogos. Os shows estão marcados para iniciar 
às 22h30, exceto em Iriri, que terá apresentação da 
Orquestra Javé Chammá a partir das 20h.

Confira a programação:

Sede | Praia Central:
22h- Show com Tomaê
00h- Queima de fogos
00h30- Show Prateado 
Elétrico
  
Castelhanos:
22h30- Show Tropical Brasil
00h- Queima de fogos
00h30- Show Tropical Brasil
 
Ubu:
22h30- Show Cadillac de 

Luxo
00h- Queima de fogos
00h30- Show Cadillac de Luxo

 Iriri |Praia Costa Azul
20h- Apresentação da 
Orquestra Javé Chammá
21h- Show Jota Jota e banda
00h- Queima de fogos
00h30- Show Henrique 
Cabral e banda
Colocar cartaz de Kennedy e 
Itapemirim
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Em alta na maquiagem 
para o réveillon

2018 está batendo 
à porta e é hora de 
preparar o look para 
a noite da virada - 
que se estende até 
as primeiras horas 
do ano novo. Nessa 
época, é comum que 
todo mundo escolha 
as cores das roupas 
com base no que ela 
representa, assim, a 
ideia é atrair para o 
próximo ano determi-
nada característica.

Mas, que tal levar 
essa tendência para a 

André Leite adian-
tou as apostas para 

a produção de fim 
de ano. “As festas de 

fim de ano pedem 
brilho”, adianta André. 
Pode até não ser a 
receita do sucesso, 
propriamente dito, 
mas começar o ano 
brilhando, literalmen-
te, pode ser um bom 
começo para um ano 
de brilhantismo.

Ele avalia que olhos 
e bocas marcadas 
também são coringas 
para dar ainda mais 
sofisticação e elegân-
cia à composição. “As 
cores de sombras 
cobre, dourado, rosa 
e glitter neon ficam 
muito bonitas e ele-
gantes na produção 

Fonte Gazeta Online
maquiagem? É! Afinal, 
a cor da sombra pode 
combinar com a blusa 
e compor um look 
mais harmônico para 
romper 2018. E o glit-
ter continua em alta, 
tá? Mais do que nun-
ca, aposte em um pig-
mento bem intenso 
para harmonizar com 
as cores escolhidas.

Mesmo os menos 
supersticiosos têm um 
quê de aproveitar a 
data para investir em 
dourado, verde, azul, 
laranja... Mas, afinal: 
o que essas cores 
representam? 

O  m a q u i a d o r 

A ordem é romper 2018 com uma produção bem colorida
da maquiagem dos 
olhos, pois evidencia 
e ilumina o olhar. Opte 
por sombras metaliza-
das e não dispense o 
delineador e máscara 
de cílios”, destaca.

Ainda assim, para 
quem prefere não usar 
brilhos e cores mais 
atrativas, a dica é inves-
tir em uma maquiagem 
com tons terrosos. “A 
cor é a aposta para o 
verão 2018, com tons 
que vão do laranja até 
o marrom. A maquia-
gem terá um ar mais 
clean e pode ser finali-
zado com os cílios bem 
marcados”, conclui.

BRILHO E GLITTER

Diego Morales 

Maquiagem colorida e réveillon: 
escolha cada cor da maquiagem para 
representar um desejo


