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PM APREENDE 
ARMAS, 
DROGAS 
E PRENDE 
PESSOAS

ACIDENTE COM 
LANCHA EM 
ANGRA FERE 
CAPIXABAS 

A virada de ano no litoral mais uma vez atraiu milhares de turistas de vários estados. Em 
Anchieta, Marataízes, Itaoca, Itaipava, Piúma e nas praias de Presidente Kennedy multidões 
tomaram conta das orlas. E as bandas acabaram encantando geral. Mesmo com as chuvas. 
Caíram os palcos em Marataízes, Anchieta e Itaoca, ainda assim, as agendas foram cumpridas 
e as bandas fizeram bonito. Em Piúma, Beto Kauê arrebentou no show da virada. 

APESAR DAS CHUVAS, RÉVEILLON 
ENTUPIU O LITORAL

Neste dia 01 um aci-
dente com a Lancha RC 
Passeios Marítimos em 
Angra dos Reis acabou 
assustando um grupo de 
13 turistas capixabas.
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Tentativa de homicídio na 
virada do réveillon em Piúma
PM prende quatro pessoas, um deles, o principal suspeito de ter atirado em Welisson 
na orla da praia em Piúma

NA CADEIA

PM

A Força Tática da 
Polícia Militar – PM em 
Piúma foi acionada na 
madrugada do dia 01, 
por volta das 3h00 
para atender uma 
ocorrência onde uma 
pessoa havia sofrido 
uma tentativa de ho-
micídio, nas proximi-
dades do Parque, na 
orla da praia. A vítima 
foi Welisson Soares da 
Silva, residente do bair-
ro Céu Azul, em Piúma 
que foi alvejado com 
três tiros, socorrido 
e lavado ao Hospital 
Nossa Senhora da 
Conceição.

Tudo indica que 
Welisson teria tido um 
desafeto com o gru-
po que estava com 
ele residindo no bairro 
Céu Azul em Piúma 
para instalar neste local 
uma facção criminosa 
e dominar o tráfico 
de drogas. Porém 
um desentendimento 
pode ter sido a causa 
da tentativa de homi-
cídio. O suspeito já 
se encontra detido e 
outros comparsas que 
são de Cachoeiro de 
Itapemirim, segundo 
informações da PM. 

Ressalta-se que a 
PM agiu muito rápido e 
acabou apreendendo 
drogas, duas armas e 
quatro pessoas dessa 
quadrilha.

Em diligências a PM 
chegou ao possível au-
tor do crime e seus par-
tícipes, chegando a um 
indivíduo de nome F. A. 
morador de Cachoeiro 
do Itapemirim que es-
tava alojado em uma 
casa alugada no bairro 
Céu Azul, local onde 
a vítima da tentativa 

de parada, o piloto da 
motoneta Biz obede-
ceu e parou, porém, o 
piloto da motocicleta 
Yamaha tentou evadir 
da guarnição, e foi cap-
turado em seguida. Na 
motoneta estavam P. G. 
R. e A. B. e com eles 
foi encontrado duas 
buchas de material 
análogo a maconha 
(do tamanho de uma 
caixa de fósforo) es-
condido na cintura de 
A. , já na motocicleta 
estavam J. V. e T. Q. M. 
, adolescente (menor 
de idade), e na bolsa 
de T. estava escon-
dido um revólver de 
marca Taurus cal. .32, 
carregado com quatro 
munições, todavia J. 
V. assumiu ser dono 
da arma de fogo e ha-
via entregado para T. 
transportar para que 
em uma possível abor-
dagem policial a arma 
de fogo pudesse ser 
encontrada com ela. 
Dando continuidade as 
diligências foi desco-
berto que uma mulher 
integrante do grupo 
estaria tentando sair da 
cidade de ônibus, sen-
do assim, a guarnição 
da RP 3213 seguiu até 
a rodoviária de Piúma 
tendo êxito na deten-

ção de L. F. B. Já, F. foi 
abordado entrando no 
seu veículo VW/GOL 
juntamente com sua 
namorada K DA S. R. 
Durante o depoimento, 
F. tentou omitir onde 
estava se alojando, 
disse ainda não ter par-
ticipação na tentativa 
de homicídio, porém 
era de conhecimento 
certo das equipes de 
serviço que F. estaria 
possuindo uma arma 
de fogo tipo pistola e 
que ele era o principal 
suspeito da tentativa 
de homicídio na ci-
dade. Dessa forma, 
após diversas pergun-
tas feitas a F. e seus 
comparsas e devido 
ao grande número de 
contradições nas ver-
sões apresentadas, F. 
resolveu assumir que 
possuía uma arma de 
fogo, contudo, con-
tinuou negando ser 
autor do crime. Com a 
certeza do ilícito dentro 
da residência alugada 
por F. a guarnição se-
guiu para a mesma e lá 
encontraram, uma pis-
tola cal. .32 carregada 
com quatro munições, 
R$458,00 (quatrocen-
tos e cinquenta e oitos 
reais), um pedaço de 
material análogo a ma-

Por Luciana Maximo

reside, e que, segundo 
denúncias F. e seu tur-
ma vieram para cidade 
de Piúma para realizar 
a prática de tráfico de 
drogas e se estabele-
cer neste bairro perifé-
rico, tomando para si o 
poder paralelo no local. 

PRONTOS PARA 
FUGA – PM MÃO 

NELES! 
De acordo com o 

Boletim de Ocorrência 
da PM, por volta das 
16h00 desta segunda-
-feira, 01, a PM recebeu 
uma denúncia que F. e 
várias outras pessoas 
estariam se preparan-
do para fugir da cidade, 
e que utilizariam uma 
motoneta Honda Biz 
placa ODF-5551, uma 
motocicleta Yamaha 
Factor, placa OYI-0429 
e um veículo VW GOL 
(CCE-7618), sendo as-
sim a guarnição seguiu 
para realizar um cerco 
policial na tentativa de 
efetuar a prisão dos in-
divíduos. Por volta das 
18h00 os PM’s avis-
taram na Rod. Jorge 
Feres dois casais, um 
deles em uma moto-
neta e o outro casal na 
motocicleta seguindo 
em direção a BR 101. 
Ao ser dado ordem 

sentados a autoridade 
policial de plantão na 
Delegacia de Polícia 
Civil de Itapemirim, 
sem nenhum tipo de 
lesão. Vale ressaltar 
que a motoneta Biz e 
a motocicleta Factor 
foram deixadas no 
local da abordagem 
e o veículo Gol esta-
cionado em frente à 
Delegacia de Polícia 
Civil de Piúma, devido 
a indisponibilidade de 
guincho credenciado 
pelo Detran/ES.Quatro presos, drogas, dinheiro e arma e o suspeito de atirar 

em Welisson

conha (do tamanho de 
uma caixa de fósforo), 
um pino de cocaína 
e várias embalagens 
para armazenar dro-
ga conhecida como 
“loló”. T. foi conduzida 
no banco traseiro da 
viatura 3566, os outros 
detidos foram conduzi-
dos no compartimento 
de segurança das via-
turas 3566/3213, to-
dos com algemas para 
evitar fuga e resguar-
dar a integridade das 
Equipes, sendo apre-
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Lancha vira a caminho de Ilha Grande 
fere empresário de Marataízes e outros 13

Operação apreende 13 carros de som em Piúma
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Lancha vira a caminho de Ilha Grande 
fere empresário de Marataízes e outros 13

Operação apreende 13 carros de som em Piúma

Neste dia 01 por 
volta das 12h30 um 
acidente com a Lancha 
RC Passeios Marítimos 
em Angra dos Reis 
acabou assustando um 
grupo de 13 turistas ca-
pixabas, de Itapemirim, 
Kennedy, Marataízes 
e  C a c h o e i r o  d e 
Itapemirim que esta-
vam a passeio no litoral 

A fiscalização da 
Prefeitura de Piúma não 
está dando mole para 
infratores que insistem 
em perturbar o sossego 
utilizando carros com 
som automotivo. Com 
o objetivo de manter a 
ordem e garantir que 
não haja perturbação, 
uma operação da fis-
calização da Secretaria 
de Meio Ambiente e 
Tributária em conjunto 
com a Polícia Militar – 
PM, acabou resultando 
na apreensão de 13 
veículos que portavam 
equipamentos de som 
e sons portáteis que 
circulavam pela cidade, 
sábado dia 30. Com 

dos turistas passadas 
ao Maratimba.com dão 
conta que a lancha 
virou por conta da forte 
onda gerada por outra 
lancha maior que pas-
sou próximo a RC em 
alta velocidade, todo 
o grupo acabou caindo 
em alto mar, apenas 
o bebê usava coletes 
salva-vidas. 

No grupo haviam 
pessoas de Marataízes, 
Itapemirim, Kennedy e 
Cachoeiro, o que seria 
um passeio de lancha 
pela baía de Angra, 
quase virou uma tra-
gédia. Todos foram 
resgatados por duas 
lanchas que estavam 
próximas, inclusive ou-
tra que estavam o res-
tante do grupo, duas 
vítimas foram levadas 
para hospital de Angra, 
o empresário Breno e 
a funcionária do Itaú de 
Cachoeiro, Verônica 
Aparecida, que conti-
nuam hospitalizados, 
porém fora de perigo.

Além de Bruno, 
a esposa, o bebê a 

de R$ 1.460,00.
Lembrando que, 

a fiscalização será in-

Da redação
do Rio de Janeiro.

Entre as vít imas 
es tavam a  He l len 
Amaro Manfrine, 17 
anos de Itapemirim, 
filha do secretário de 
Latifúndio e ex-verea-
dor, Manfrine Amaro, 
o empresário, Breno 
Simoura Nascimento 
Lara Nascimento da 
Innovar, em Marataízes, 
o bebê filho de Breno 
Theo, de oito meses e 
a esposa Lara. 

Informações de um 

isso, para retirar os apa-
relhos, os mesmos de-
verão pagar uma multa 

Entre as vítimas do acidente, Hellen Lopes Amaro Manfrine, 17 anos de Itapemirim, filha do 

secretário de Latifúndio e ex-vereador, Manfrine Amaro
Hélen, Ana Luíza, filha 
de Manoel Juquinha 
da Vila, a esposa de 
M a n o e l ,  M a n o e l a 
March ior i ,  I sabela 
Cos ta longa ,  Ká t ia 
Costalonga, Gabriel 
Menegussi, Amanda 
Menezes, Verônica 
Aparecida, Angélica, 
Lindomar Machado. 
Todos estão bem, 
apenas o empresá-
rio Breno da Inovar e 
Verônica que se fe-
riram mais. Breno fi-
cou muito abalado por 
causa do bebê, mas 
está bem. Todos os ce-
lulares foram perdidos 
no acidente. Os turistas 
capixabas estavam a 
bordo da Lancha RC 
Passeios Marítimos. 
“Tomei um susto, foi 
muito complicado, o 
fone dela molhou e 
caiu no mar, ela queria 
muito ir, se eu não dei-
xasse ela ir, Deus me 
Livre. Chegou ontem 
e foi para o hospital, 
ficou traumatizada”, 
disse Manfrine pai de 
Hellen. 

tensa e, em caso de 
descumprimento da lei, 
os proprietários dos 
veículos poderão res-
ponder pelo crime de 
contravenção penal e 

LITORAL DO RIO DE JANEIRO

Arquivo Pessoal

PMP

Arquivo Pessoal

Entre os amigos, a filha do ex-vereador 
Manfrine, Hellen Lopes Amaro Manfrine

A fiscalização da Prefeitura de Piúma 
apreendeu 13 aparelhos de som, caixas 
de veículos que estavam na orla da 
praia em Piúma

O empresário Breno estava na Lancha 
RC com a esposa Lara e o bebê Theo

ainda correrão o risco 
de ter seus carros apre-
endidos.

Para denunciar bas-
ta ligar para a Polícia 
Militar, 190, ou ainda 

durante a semana para 
a Secretaria Municipal 
de  Meio  Ambiente 
(SEMMA), através do 
número (28)  3520-
4797.



Sem água há três dias, turistas 
abandonam praias de Iriri e Piúma

Falta de água no PAM de Kennedy foi uma pane
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Virada com chuvas, mas muita gente no litoral
A virada de ano 

no litoral mais uma 
vez atraiu milhares 
de turistas de vários 
estados. Em Anchieta, 
Marataízes, Itaoca, 
Itaipava, Piúma e nas 
praias de Presidente 
Kennedy multidões 
tomaram conta das 
orlas. E as bandas aca-
baram encantando 
geral. Mesmo com as 
chuvas. 

O saldo foi posi-
tivo, mesmo com a 
tempestade que caiu 
domingo, 31, que 
acabaram prejudi-
cando a queima de 
fogos de artificio em 
Itaoca e Itaipava. Em 
Marataízes, o palco 
caiu, mas uma carre-
ta foi providenciada 
e o show rolou. Em 
Anchieta ventania 
também atingiu o pal-
co, porém, a Banda 
Tomaê deu conta do 
recado e animou a 

virada. Por lá muita 
gente compareceu 
para receber o ano 
de 2018.

Em Piúma, uma 
multidão tomou conta 
de toda extensão da 
orla, no palco na Praça 
Dona Carmem Beto 
Kauê levantou o pú-
blico e próximo à Ilha 
do Gambá, o show 
ficou por conta da 
Banda Badalados. Na 
Praia do Pau Grande 
a queima de fogos 
não ocorreu por conta 
das chuvas. “Foi muito 
bacana, apesar de ter 
assumido a Secretaria 
de Turismo muito 
em cima da hora, as 
coisas fluíram bem, 
Piúma lotou, os sho-
ws foram bacanas, 
fizemos a queima de 
fogos na Ilha e ficou 
bacana, dentro das 
possibilidades, não fi-
zemos nenhum gasto 
excessivo com fogos 
por conta do momen-
to que a gente vive, a 
chuva atrapalhou um 
pouco, no Portinho 
que estava prevista a 
virada lá, acabamos 
jogando para o dia 01, 
foi uma decisão acer-
tada, a praia estava lo-
tada. Foi um réveillon 
de vários ritmos que 
tudo correu bem, a 
fiscalização funcionou, 
o pessoal do Meio 
Ambiente funcionou 
juntamente com a 
PM coibindo carros 
de som e aprendeu 
vários aparelhos, foi 
tudo muito bom”, disse 
Kauê Oliveira.

Da Redação 

Em Piúma Beto Kauê atraiu uma multidão, em Kennedy, Praia das Neves, Banda Auge, em Anchieta, Banda Tomaê

UM RÉVEILLON DE VÁRIOS RITMOS

Geral



Sem água há três dias, turistas 
abandonam praias de Iriri e Piúma

Falta de água no PAM de Kennedy foi uma pane

Turistas e mora-
dores dos balne-
ários de Piúma e 
Iriri, em Anchieta, 
no Li toral  Sul  do 
Estado começaram 
o ano enfrentando 
mais um dia de falta 
de água. Uma falha 
no fornec imento 
de energia causou 
a paral isação to-
tal do sistema de 
abastecimento de 
água desde o sá-
bado (30). Segundo 

O médico Eduardo 
Leite fez uma denúncia de 
que no Pronto Atendimento 
M é d i c o  –  PA M ,  d e 
Presidente Kennedy ficou 
sem água, neste dia 01, 
com isso, ficaram também 
se se alimentar, pois não 
possível fazer a comida 
dos funcionários. Na de-
núncia do médico, ele 
pedia socorro, disse que 
não havia água para beber, 
banheiros estavam com 
descarga sem funcionar, 
bem como sem chuveiro.  
“Hoje primeiro dia do ano 
estou trabalhando no PAM 
da cidade mais rica do 
Brasil e estamos pedindo 
socorro. O hospital está 
com a descarga do banhei-
ro enguiçada, sem chuvei-
ro sem água, sem água 
para beber, sem comida 
para os funcionários, pois 

“ O  b a l n e á r i o 
está um caos sem 
água e muitos tu-

por volta das 21h00, todos 
os problemas foram solu-
cionados com a chegada 
da equipe elétrica para re-
solver a situação. Tivemos 
atrasos no preparo dos 
alimentos aos funcionários, 
mas todos puderam jantar 
ainda que mais tarde”, 
garantiu.

Explicou Cenildo que o 
diretor está de férias e por 
isso não foi possível que 
o médico falasse com ele, 
mas retorna essa semana. 
“Tudo foi providenciado, 
realmente houve um con-
tratempo, traz desgastes, 
mas nada que não pudes-
se ser resolvido”.

Destacou Cenildo que 
assim que teve informação 
do assunto tudo foi passa-
do para o secretário.  

Quanto a manutenção 
do PAM, Cenildo disse 

ristas já estão indo 
embora. Eu mesmo 
vou embora hoje 

que todo sistema é ob-
servado com cautela, mas 
de um dia para o outro 
aparecem as coisas que-

e os comerciantes 
que contém tanto 
com essa época do 

bradas e ninguém sabe 
quem fez e nem diz se viu, 
não informa. “Infelizmente 
as pessoas não têm cui-

Fonte Gazeta Online
a empresa respon-
sável  pelo abas-
tecimento, não há 
previsão para que o 
abastecimento seja 
normalizado.

A previsão ini-
cial da Companhia 
Espírito Santense 
d e  S a n e a m e n t o 
(Cesan) era de que a 
distribuição de água 
fosse normalizada 
durante o domingo 
(31). Mas, desanima-
dos com situação, 
muitos turistas estão 
preferindo deixar o 
balneário e voltar 
para casa.

não tem agua para fazer 
comida e eu que estou 
aqui desde as 7h00 da 
manhã, estou sem jantar, 
junto com outros médi-
cos, enfermeiros, técnicos 
enfermagem e outros...”, 
reclamou o médico.

A Reportagem foi em 
busca de informações 
para saber o que de fato 
ocorreu. De acordo com 
o Coordenador em Saúde 
no PAM, Cenildo Rangel, 
houve uma pane elétrica 
no automático da bomba d’ 
água que não armou e isso 
resultou na falta do abaste-
cimento da caixa da água 
no PAM. “Infelizmente, 
esse problema persistiu 
na tarde, os colegas do 
plantão do dia não nos 
relataram isso, aconteceu 
que entrou o turno da 
noite, com ele problema, 

Segundo a Cesan, não há previsão para que o abastecimento seja normalizado
ano, estão frustra-
dos”, diz a turista 
Va lé r i a  S ique i ra 
Domingues.

Moradores con-
tam que solicitam 
carros pipa minimi-
zar o problema, mas 
não foram abaste-
cidos. Porém, em 
nota, a Cesan infor-
mou que a empresa 
está complemen-
tando o abasteci-
mento com carros-
-pipa. Disse também 
que ainda não há 
previsão para que o 
abastecimento seja 
normalizado.

dado ao manuseá-las, a 
começar pelos banheiros 
externos, que são mais 
utilizados pela população 
e nós recebemos, gente, 
gente, nem todos têm o 
devido cuidado ao puxar 
as descargas, puxam de 
qualquer jeito, desmonta, 
quebra e nós estamos em 
constante manutenção, 
mas tem coisas que podem 
fugir aos nossos olhos, 
principalmente, num fim 
de semana com feriado 
prolongado, mas tudo que 
vem as nossas mãos para 
fazer, temos feito, dentro 
da possibilidade, se não 
tivermos como sanar o 
problema no momento, 
buscamos parceiros, ou-
tras fontes, junto a outras 
secretarias para no ajudar 
com profissionais resolven-
do  o problema”.   

LITORAL SUL

Luciana Maximo

Divulgação

As parias de Piúma estava lotada, em Iriri também, mas alguns 
turistas voltaram pra casa por falta de água

Um problema na bomba d’ água fez 
com que o PAM de Kennedy ficasse 
sem água neste dia 01, mas o problema 
foi solucionado
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TERÇA-FEIRA, 02/01/2018 

LÍVIA SE ENCONTRA 
COM MARIANO

Sophia é levada por Bruno e se 
enfurece com Clara. Raquel chega 
à delegacia, e Vinícius é obriga-
do a respeitar sua ordem. Clara 
comemora a prisão de Sophia. 
Lívia pede para Amaral chamar 
Natanael. Estela convida Juvenal 
para fazer as refeições em sua 
casa e Amaro se incomoda. Sophia 
faz ameaças a Clara para Lívia. 
Lívia se encontra com Mariano. 
Nádia e Gustavo repreendem 
Bruno por ter prendido Sophia. 
Raquel desconfia de Gustavo e 
pede para o namorado observar 
as ações do pai no caso de Sophia. 
Natanael chega a Palmas. Caetana 
avisa a Duda para tomar cuidado 
com Laerte. Desirée se insinua para 
Juvenal. Laura inicia seu estágio no 
laboratório do hospital. Renato se-
gue Samuel e passa informações 
sobre o psiquiatra para Clara.

QUARTA-FEIRA, 03/01/2018 

AMARO SE DECLARA 
PARA ESTELA

Suzy se irrita por não encontrar 
Samuel em casa. Clara combina 
com Renato como desmascarar 
o psiquiatra. Natanael conversa 
com Gustavo sobre a libertação 
de Sophia. Caetana se aconselha 
com Duda e decide contar para 
Herculana quem é o seu pai. Tomaz 
pede que Renato o leve para visitar 
Josafá. Clara convida Adinéia para 
jantar. Sophia é libertada, e Bruno 
desconfia. Diego pede Melissa em 
casamento. Karina leva Duda até 
as ruínas de uma Igreja. Natanael 
explica como Sophia deve proce-
der para que a mina seja reaberta. 
Mariano e Lívia se encontram em 
um hotel de Pedra Santa. Amaro 
se declara para Estela e a beija. 

Sophia afirma que se vingará de Clara. 
Nádia garante que Raquel não será a 
madrinha de casamento de Diego ao 
lado de Bruno. Suzy aconselha Tônia 
a tentar reatar com Bruno. Adinéia 
desmaia ao flagrar Samuel vestido 
como uma mulher com Cido.

TERÇA-FEIRA, 02/01/2018 

SIQUEIRA PEDE PARA ANTÔNIA 
DESCOBRIR 

ENVOLVIMENTO DE NINA
Bebeth incentiva Douglas a lutar por 

Gabriel. Siqueira pede para Antônia 
voltar à Polícia e descobrir em que 
Nina está envolvida. Antônia afirma a 
Siqueira que está feliz com sua escolha 
de ficar com Júlio em detrimento de 
sua carreira. Maria Pia diz a Madalena 
que está difícil ficar em casa sem sua 
presença. Ricardo avisa a Maria Pia 
que Malagueta quer vê-la. Malagueta 
pergunta a Maria Pia o motivo de ela 
não ter lhe dito que gerou Bebeth.

QUARTA-FEIRA, 03/01/2018

MARIA PIA IRONIZA LUIZA
Malagueta tenta entender o motivo 

de Maria Pia ter escondido que gerou 
Bebeth. Nina avisa a alguém, pelo tele-
fone, que Aníbal está depondo. Aníbal 
diz ao delegado que só responderá as 
perguntas quando estiver acompanha-
do de seu advogado. Aníbal se nega a 
responder a Eric sobre o que ele sabe 
da morte de Mirella. Eric comemora ao 
descobrir que Luiza está grávida. Maria 
Pia ironiza Luiza. Domênico avisa a 
Antônia que Evandro e Mônica foram 
presos.

TERÇA-FEIRA, 02/01/2018

LUCINDA SE ATIRA NA FRENTE 
DE UM CARRO

Celeste comemora o noivado de 
Vicente e Maria Vitória. Reinaldo lamen-
ta para Emília que Eunice não tenha 
aceitado acompanhá-lo a Salvador. 
Pepito leva seus novos funcionários 
para a casa de Alzira. Nicota se junta 
à reunião de mulheres no Grêmio 
Cultural. Fernão e Macário armam um 
plano contra José Augusto. Izabel, 
Henriqueta, Tereza, Elvira e Angélica 
preparam a festa de Mariana. Delfina 
reclama por ter que tomar conta da 
neta de José Augusto. Fernão conta 
a Delfina sobre sua conversa com 

Macário. Tereza não consegue 
convencer Fernão de ir à festa 
de Mariana e sai às escondidas. 
Vicente compra as passagens dele 
e de Maria Vitória para Portugal. 
Geraldo tenta disfarçar o incômodo 
quando Nicota comenta sobre as 
ideias das mulheres na reunião. 
Lucinda se atira na frente de um 
carro e Inácio se desespera.

QUARTA-FEIRA, 03/01/2018

TEODORO VÊ VICENTE E 
CAROLINA CONVERSANDO
Inácio socorre Lucinda e a leva 

para o hospital. Inácio acredita que 
Lucinda armou o atropelamento 
para que eles se reconciliassem, 
e afirma a Reinaldo e Emília que 
não será mais manipulado pela 
esposa. José Augusto agradece 
a Izabel pela festa de Mariana. 
Fernão proíbe Tereza de sair 
de casa. Delfina destrata Izabel. 
Inácio pede que Justino avise a 
Lucerne do ocorrido com Lucinda. 
Nicota sai para jantar com Geraldo. 
Maria Vitória e Celeste conversam 
sobre o vestido de noiva. Reinaldo 
pensa em vender uma proprieda-
de e pede sigilo a Emília. Vicente 
e Maria Vitória saem para dan-
çar. Conselheiro pede mais uma 
chance a Celeste. Pepito e Celina 
vibram com o sucesso da venda 
das geleias. Teodoro vê Vicente 
e Carolina conversando.

gazetaweb

CHARGE



CotidianoTERÇA
02 JANEIRO 2018

08

Flashes do Cotidiano
POR JOSÉ RUBENS BRUMANA

Com um esplendido 
saber jurídico o co-
nhecido advogado Dr. 
Raposão- como é tra-
tado carinhosamente- 
em muitas das vezes 
solta a voz de barítono 
para complementar a 
sua defesa cantando 
trechos de opera em 
plena sala do júri. O 
advogado garante que 
não perde uma defesa.

O senhor Alcy Bitencourt 
lançou seu livro autobiográfico 
Do Outro Lado do Muro, nessa 
última quinta-feira no Palácio das 
Águias, recebendo amigos, ad-
miradores e familiares.Com uma 
narrativa densa e de histórias re-
latando seu início no interior de 
Muqui. Sua labuta em Cachoeiro, 
e chegada em Marataízes. Lá se 
vão meio século. 

BAR TENDER
Viviane Grolla , natural 

de Vargem Alta, é a única 
bar tender- profissional que 
prepara drinques- no sul do 
Estado. Quem desejar ex-
perimentar suas deliciosas 
alquimias vá ao Restaurante 
Samburá, em Marataízes. 

DESTAQUE
A CDL de Itapemirim e 

Marataízes, sempre inovan-
do lançou e já está no seu 
segundo número, a Revista 
Destaque do Litoral. Trazendo 
diversas temáticas tendo 
como foco principal o co-
mércio. A revista saí a cada 

RAPOSÃO MARATIMBANDO 
MEMÓRIAS

dois meses e vem recebendo 
elogiadas pelas matérias en-
riquecedoras.

OPERAÇÃO VERÃO
O coronel Costa Junior, 

c o m a n d a n t e  d a  9 ª  C I A 
Independente,  local izada 
em Barra do Itapemirim, em 
Marataízes, informou que a 
Operação Verão, está em 
andamento com reforços de 
100 militares para as nos-
sas praias, compreendidas 
em: Presidente Kennedy, 
Marataízes, Itaoca e Itaipava. 
Contando com mais Força 
Táticas, tropa de elite da PM, 
nas ruas.


