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Edição DIÁRIA

Nesta quarta, 04, a Green 
House em Piúma traz Léo 
Santana com uma mega 
show. Amanhã, é a vez da 
Arena Pedreira, em Guarapari 
receber as Patroas: Maiara & 
Maraisa e Marília Mendonça. 
Em Presidente Kennedy, 
nesta quarta, a Banda da 
Polícia Militar do ES se 
apresenta com Tonico da 
Vila. E em Marataízes, está 
confirmadíssimo, a 2ª Edição 
do Festival Gastronômico da 
Lagoa do Siri. Haja fôlego para 
tantos eventos neste verão, 
a edição de hoje destaca 
também outras opções de 
lazer além de praias, como os 
passeios em Alfredo Chaves e 
a Trilha Ecológica pelo Maciço 
Rochoso de São Paulo 
em Kennedy.  

HOJE, LÉO 
SANTANA NA 
GREEN HOUSE 
AMANHÃ, 
AS PATROAS, 
NA PEDREIRA

VERÃO 2018
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Léo Santana + Show da Lore 
+ Jean Du PCB

As Patroas, amanhã na 
Arena Pedreira

Sobre Maiara 
& Maraísa

FESTA DAS PATROAS VALORES:

SETORES:

Sobre Marília 
Mendonça

Donas do Sertanejo: Maiara & Maraísa e Marília Mendonça comandam a ‘Festa das Patroas’ no 
verão em Guarapari

SHOW I

Divulgação

É amanhã, 05 de 
janeiro, as Patroas na 
Pedreira, em Guarapari, 
confirmadíssimo: Maiara 
& Maraisa e Marília 
Mendonça. Não precisa 
nem de dizer que será 
o show mais badalado 
da temporada no litoral.  

De segmento mu-
sical a vocabulário na-
cional, o “Feminejo” é 
sucesso por onde passa 

Naturais do Mato Grosso, além 
de irmãs - gêmeas - Maiara & 
Maraisa encontraram na música 
sertaneja o mesmo sonho e 
assim foi traçado o destino 
de uma das maiores 
duplas sertanejas da 
atualidade. Afinal, 
com poderosas e 
autênticas vozes 
e talento para 
a composição, 
diferente não poderia 
ser. No currículo, 
parcerias de sucesso 
com grandes ícones da 
música brasileira como 
Jorge & Mateus, Bruno & 
Marrone e Dennis DJ - com 
quem lançaram a mais nova música 
de trabalho “Um Brinde”, também junto 
a Marília Mendonça.

Atrações: Maiara & Maraísa (MT) e Marília Mendonça (GO)

Data: 05 de janeiro de 2018

Local: Arena Pedreira - Av. Padre José Anchieta, S/n - 

Portal de Guarapari, Guarapari - ES, 29216-725

Horário de abertura dos portões: 22h

Classificação: 16 anos / Acesso ao Open Bar: 18 anos

ESPAÇO ARENA
1º Lote (promocional): R$ 60,00
2º Lote: R$ 70,00
Camarote
1º Lote (promocional): R$ 90,00
2º Lote: R$ 100,00
Open Bar
1º Lote (promocional): R$ 150,00
2º Lote: R$ 170,00
Front Stage
(Este setor não é Open Bar)
1º Lote: R$ 120,00
2º Lote: R$ 140,00
* valores referentes a meia-entrada

Espaço Arena, Camarote, 
Open Bar e Front Stage

Engana-se quem pensa que a jovem 
goianiense Marília Mendonça se 

resume aos grandes sucessos 
em sua marcante voz. Entre 

as compositoras mais 
concorridas do mercado 

sertanejo, com apenas 
22 anos de idade tem 

muita história para 
contar. A maioria 

delas já estão em 
formato de canções 

de Henrique & 
Juliano, Jorge & 

Mateus, Cristiano 
Araújo e muitos 

outros. Repleta de 
personalidade, sempre 

se demonstrou muito 
intensa e determinada, 

mesmo com a pouca idade. 
Em suas músicas, Marília chama 

atenção para que as mulheres se sintam 
encorajadas e destemidas.

Fonte: site Arena 
Pedreira

e no Festival de Verão 
Pedreira 2018 não será 
diferente. A Festa das 
Patroas está de vol-
ta com a dupla Maiara 
& Maraísa e a cantora 
Marília Mendonça. As 
atrações potencializam 
a voz feminina na mú-
sica sertaneja e trazem 
os maiores hits da atu-
alidade. As canções, 
repletas de autenticida-
de e força, permeiam 
principalmente sobre as 
mais diversas histórias 
de amor.

As Patroas prometem lotar a Arena 
Pedreira em Guarapari sexta, 05

As três feras pro-
metem um reencontro 
histórico com o públi-
co capixaba. No auge 
dos seus 22 anos de 
idade, a cantora Marília 
Mendonça dá o recado 
com “Amante Não Tem 
Lar”, “Como Faz Com 
Ela” e “Infiel”. O reper-
tório fica completo com 
“Medo Bobo”, “Sorte 
Que Cê Beija Bem”, 
“10%” e muitos outros 
sucessos das gêmeas 
Maiara & Maraísa.

Para conferir de per-
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to a Festa das Patroas 
no Festival de Verão 
Pedreira 2018, o pú-
blico poderá adquirir 
os ingressos a partir 
do dia 01 de novem-
bro. A compra pode 
ser realizada através 
do site Blueticket ou 
por meio dos pontos 
de venda credenciados. 
Para a ocasião, a Arena 
Pedreira será compos-
ta por quatro setores, 
são eles: Espaço Arena, 
Camarote, Front Stage e 
Open Bar.
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Léo Santana + Show da Lore 
+ Jean Du PCB

A Green  House 
Eventos Piúma recebe 
no seu palco hoje, 04, 
às 23h00, nada mais 
nada menos que Leó 
Santana. O show prome-
te e a casa está prepa-
radíssima para receber o 
público no melhor estilo. 

A Green House pos-
sui multi ambientes, per-
mitindo os convidados 
passearem por univer-
sos diferentes dentro 
do mesmo ambiente, 
proporcionando uma 
experiência marcante e 
inesquecível.

Após Léo Santana, 
quem entra em cena 
é o show da Lore e fe-
chando a noite, Jean Du 
PCB, promete ‘quebrar 
tudo’ com os funks mais 
tocados nas noites.

Para quem não co-
nhece Léo Santana, o 
nome dele é Leandro 
Silva de Santana, nas-
ceu em Salvador, 22 
de abril de 1988, mais 
conhecido como Léo 
Santana, é um cantor e 
compositor brasileiro. 

Atualmente, Léo in-
gressou com a carreira 

Book colocando mais de 
cem mil pessoas para 
dançar o “Rebolation.

Leandro Santana 
nasceu e foi criado no 
bairro do Lobato, em 
Salvador, e desde a 
adolescência, sempre 
sonhou em trabalhar 
como músico. Quando a 
família se reunia na casa 
dos avós, na cidade de 
São Domingos, interior 
da Bahia, tinha o costu-
me de dançar e cantar 
com os amigos, e foi aí 

que surgiu sua paixão 
pela música. Antes de 
entrar para a carreira 
artística, começou á tra-
balhar vendendo frango 
assado na praia, e fazen-
do coquetéis em bares, 
porém não conseguia 
muito dinheiro. Depois 
de um tempo trabalhan-
do como auxiliar em 
salão de cabeleiro fe-
minino, com muito esfor-
ço, montou sua própria 
barbearia, o que já o 
possibilitava ajudar nas 

despesas da casa.
Deixando a escola 

na 8ª série, Léo decidiu 
trabalhar com a músi-
ca, ainda com o nome 
de Léo Silva, e passou 
a tocar percussão na 
Som Bahia. Daí veio 
a curiosidade de to-
car algo como violão, 
ou cavaquinho, tendo 
como primeiro instru-
mento, um cavaquinho 
antigo dado por sua 
mãe. Depois começou á 
tocar pandeiro em uma 
banda de samba de sua 
comunidade chamada 
“Simplicidade Maior”, só 
que ficava meio sumi-
do, pois só o vocalista 
fazia sucesso, até que 
ele decidiu sair da ban-
da, para seguir carreira 
como vocalista. Após 
montar a banda “Zairê” 
e depois passa para a 

Da Redação

solo após o carnaval 
2014, deixando a banda 
Parangolé, que já existe 
há dezesseis anos e 
veio ter reconhecimento 
nacional no final do ano 
de 2009, com o sucesso 
da canção “Rebolation”. 
Léo Santana tornou-se 
compositor ao escrever 
a canção “Rebolation”, 
além de “Negro Lindo” 
e “Quebradinha”. No 
Salvador Fest 2010, o 
cantor entrou junto com 
a banda para o Guinness 

Léo Santana é o melhor que ta tendo, hoje, quinta-feira, 04 na Green House Eventos em 
Piúma, “Poca prá cá” que a noite promete muita badação

SHOW II

Divulgação

Léo Santana comanda a noite hoje na Green House em Piúma, 
vem que tem!
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“Garotos de Programa”, 
que não chegaram a 
sair de Salvador, Léo 
foi convidado a entrar 
na banda “Pegadha de 
Guettho”, que apesar 
de muitas promessas, 
tinha poucas oportuni-
dades de trabalho. Um 
ano depois, ele deixa a 
“Pegadha de Guettho”, 
para montar uma banda 
com amigos, chamada 
“Apert Play”. A banda 
também não saiu de 
Salvador, porém, nela 
havia um amigo de Léo 
chamado Jean Nanico, 
que era sócio da banda 
“Parangolé”, a qual havia 
recentemente demitido 
o vocalista Bambam, e 
após Jean mostrar um 
CD demo para a produ-
ção da banda, Léo foi 
convidado para fazer 
parte do Parangolé.
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Verão com vários roteiros e programações variadas
TONICO DA VILA COM A 
BANDA DA PM EM KENNEDY

2º FESTIVAL GASTRONÔMICO 
DA LAGOA DO SIRI

Um passeio de tirar o fôlego

Não é preciso 
pensar em praias ou 
viagens longas para 
curtir as férias de ve-
rão com água gelada, 
belas paisagens e ati-
vidades em meio à 
natureza. Cachoeiro 
de Itapemirim tem vá-
rios endereços que 
levam a belas piscinas 
naturais. Iconha é ou-
tro destino com cheiro 
verde e cachoeiras 
belíssimas, Vargem 
Alta, também, e cla-
ro, Alfredo Chaves. É 
preciso ter disposição 
para uma vasta op-
ção de lugares para 
descansar e curtir os 
meses mais quentes 
do ano, com diver-
sas alternativas para 
refrescar o corpo e a 
alma.

Em Alfredo Chaves, 
a região que favorece 

a prática de espor-
tes de aventura, por 
oferecer uma grande 
diversidade de cacho-
eiras, picos, vales, rios 
e a famosa rampa de 
vôo livre de Cachoeira 
Alta. O município pos-
sui ainda opções cul-
turais como a Estação 
Ferroviária de Matilde, 
tombada como pa-
trimônio histórico do 
Estado que atrai sem-
pre muitos visitantes. 
Outra característica do 
município é a enorme 
biodiversidade com 
conservação da fauna 
e flora. 

Além disso, o visi-
tante pode apreciar os 
vinhos, licores, doces 
e outros produtos típi-
cos da culinária local, 
se hospedar em cha-
lés ou pousadas que 
oferecem bucolismo 
e receptividade. 

Graças as belezas 
naturais, o visitando 
também se depara 

Da Redação 

Em Alfredo Chaves há muitas opções de lazer no verão, o turista que estiver pelo litoral pode fazer passeios maravilhosos

HAJA FÔLEGO

com cachoeiras como 
a Engenheiro Reeve 
em Matilde, a maior 
em queda livre do 
Estado; a cachoei-
ra Iracema, em São 

Roque de Maravilha e 
a rampa de vôo livre 
de Cachoeira Alta, 
além de mirantes e 
vales, que dividem os 
espaço com quedas 

O Corpo musi-
cal da Polícia Militar 
do Espírito Santo 
– PMES se apresen-
ta na tarde e noite 
desta quinta-feira, 
04 na Praça Manoel 
Fricks Jordão em 
Presidente Kennedy, 
durante a realiza-
ção da Feira Livre. 
Juntamente com a 
Banda da PM, se 
apresenta Tonico 
da Vila, o filho de 
Martinho da Vila em 
uma participação es-
pecial. No segundo 
momento, a Banda 
retorna as 21h00 
e com ela em um 
repertório mais POP 

O  F e s t i v a l 
Gastronômico mais de-
licioso marcado para 
esse verão começa 
nesta sexta-feira, 04 
na charmosa e bucólica 
Lagoa do Siri, será a 
2ª edição. Às 9h00 
paralela à programação 
está confirmada o 1° 
Moto Encontro Lagoa 
do Siri-ES. Às 21h sobre 
ao palco a Banda Agita 
Aê e as 23h Show com 
a Banda Casaca. Tudo 
isso regado a pratos 
deliciosos com receitas 
tradicionais de ante-
passados que fincaram 
na Lagoa.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO

06/01 – Sábado
11h Música com 

Marcelo Moraes

A prefe i tura  de 
Presidente Kennedy, 
por meio da Secretaria 
Municipal  de Meio 
Ambiente, abriu nesta 
terça-feira (02) as ins-
crições para a Trilha 
Ecológica no Maciço 
Rochoso de São Paulo, 
que acontecerá no 
próximo sábado (06).

Os 150 primeiros 
inscritos receberão 
uma camisa persona-
lizada para participar 
do evento. Os interes-
sados em participar 

d’água e rios.
Se ainda está em 

dúvida qual opção 
é ideal para as fé-
rias de verão, então 
navegue pelo portal 

Rock, Marcelo Ribeiro 
e Banda B.

Convém ressaltar 
que o Corpo Musical 
da PM fará maior 
Turner de todos os 
tempos pelo litoral 
capixaba. Ontem, 03, 
a Banda se apresen-
tou em Marataízes, 
hoje, 04 é a vez de 
Kennedy, sexta-feira, 
05 em Itapemirim, dia 
06, Piúma, 07 e 08 
Anchieta. 

A Banda da PM a 
cada apresentação 
traz pessoas convi-
dadas e em Kennedy, 
o convidado de hon-
ra é Tonico da Vila. As 
apresentações ocor-

13h Aula Show de 
Gast ronomia com o 
Chef Alessandro Eller 
que convida a Chef 
Janaina Temporim (Chef 
de Família) 

15h Aula Show de 
Gast ronomia com o 
Chef Alessandro Eller 
que convida o Chef 
Tiago Cotta (Espetaria 
Gourmet)

17h Aula Show de 
Gast ronomia com o 
Chef Alessandro Eller 
que convida o Chef 
M a t h e u s  S o u z a  d e 
Souza (Res taurante 
Falésias)

19h Apresentação 
Grupo de Capoeira da 
APAE

19h Música com Igor 
Sartori

2 1h  Mús ica  com 
David Babim

devem se cadastrar no 
site da Prefeitura (www.
presidentekennedy.
es.gov.br)

Um ônibus será dis-
ponibilizado para levar 
os participantes. Ele sai-
rá por volta de 5h00 
da sede, passará em 
Praia das Neves onde o 
ponto de ônibus será em 
frente ao Ivo e Marobá, 
em frente aos 10 irmãos. 
Às 6h00 será servido 
um café da manhã e a 
subida está prevista para 
as 6h30.

WWW.alfredochaves.
es.gov e descubra o 
que você precisa para 
aproveitar momentos 
de descanso e lazer 
com a família.

rem em dois horários, 
à 18h00 e às 21h00.  
Na segunda apresen-
tação a participação 
é de Marcelo Ribeiro 
e Banda B. “No pri-
meiro momento o 
repertório é samba e 
entra Tonico da Vila, 
segue o intervalo, 
a Banda volta com 
Marcelo Ribeiro e 
Banda B fazendo um 
reportório mais POP 
Rock. É um projeto 
da Banda da Polícia 
que vai atender to-
dos os municípios do 
ES, começando pelo 
litoral”, explica Márcio 
Ceccon, assessor de 
Cultura.

23h Música com Léo 
Lima

07/01 – Domingo
11h Música com Nana 

Acústico
13h Aula Show de 

Gastronomia com Chef 
Alessandro Eller que 
convida Magnólia Marvila 
(Restaurante da Lagoa)

1 5 h  A u l a  S h o w 
de Gastronomia com 
Chef Alessandro Eller 
que convida Joelma 
(Restaurante Gatões)

17h Música com Ary 
Ferraz

19h  Mús ica  com 
Celsinho

Realização: 
Prefeitura Municipal de 
Marataízes através da 
Secretaria Municipal 
de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico

Essa é mais uma ação 
que faz parte do Verão 
Ecológico 2018. A pri-
meira foi a mobilização 
de conscientização am-
biental, com abordagens 
a moradores e turistas, 
nas praias de Marobá e 
Neves, nos dias 29 e 30 
de dezembro.

A intenção é que 
todo final de semana de 
janeiro e os dois primei-
ros de fevereiro aconte-
çam programação como 
caminhadas, ciclismo e 
mais trilhas. 

Divulgação

Divulgação
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2º FESTIVAL GASTRONÔMICO 
DA LAGOA DO SIRI

Um passeio de tirar o fôlego

Em Alfredo Chaves há muitas opções de lazer no verão, o turista que estiver pelo litoral pode fazer passeios maravilhosos
 

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 expli-
ca como Sophia deve proceder 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.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018 

LAURA ACEITA SE CASAR 
COM RAFAEL

Adinéia perdoa Samuel, que implo-
ra que a mãe mantenha seu segredo. 
Clara se vangloria para Renato por 
ter exposto a vida dupla do psiquia-
tra. Adinéia garante ao filho que 
manterá Clara longe de Suzy. Samuel 
tenta agradar a esposa. Duda vai às 
ruínas da igreja e Laerte aproveita 
para bisbilhotar seus pertences. 
Gael é condenado a prestar serviços 
comunitários. Renato estranha o com-
portamento de Samuel com Suzy. 
Vinícius implica com o namorado de 
sua enteada. Laura aceita se casar 
com Rafael. Gael deixa a prisão. 
Lívia comenta com o irmão sobre 
Mariano, sem mencionar o nome do 
garimpeiro. Gael não se conforma 
com a vingança de Clara contra sua 

família. Valdo vai ao salão de Nicácio em 
Pedra Santa. Amaro pede desculpas a 
Estela por tê-la beijado. Lívia se encontra 
com Mariano. Gael ataca Sophia. Adinéia 
aconselha o filho a conversar com Clara. 
Samuel implora que Clara não revele seu 
segredo.

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 acompanhado 
de seu advogado. Aníbal se nega a res-
ponder a Eric sobre o que ele sabe da 
morte de Mirella. Eric comemora ao des-
cobrir que Luiza está grávida. Maria Pia 
ironiza Luiza. Domênico avisa a Antônia 
que Evandro e Mônica foram presos.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018

CÍNTIA CONTA A LOURENÇO QUE 
ANÍBAL FUGIU

Cíntia e Sandra desconfiam do compor-
tamento de Aníbal. Mônica é transferida 
para a delegacia do Rio de Janeiro. 
Antônia depõe no julgamento de Júlio 

e confessa que o ama. Cíntia conta a 
Lourenço que Aníbal fugiu. Dulcina passa 
mal ao saber que Aníbal foi preso. Tereza 
deduz que os pais de Maria Pia devem 
estar envolvidos na morte de Mirella. Dom 
estranha o fato de Athaíde ter informado 
Sabine sobre a morte de Mirella. Maria Pia 
pergunta aos pais se eles estão implicados 
na prisão de Aníbal. Nina demonstra interes-
se em saber o que Sabine deseja contar ao 
delegado sobre a morte de Mirella.

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 propriedade e pede sigilo a 

Emília. Vicente e Maria Vitória saem 
para dançar. Conselheiro pede mais 
uma chance a Celeste. Pepito e Celina 
vibram com o sucesso da venda das 
geleias. Teodoro vê Vicente e Carolina 
conversando.

QUINTA-FEIRA, 04/01/2018

GIUSEPPE IMPLORA QUE 
HELENA O PERDOE

Teodoro liga para o jornalista Marcel 
e inventa uma história sobre Vicente. 
Vicente despede-se de Carolina. 
Geraldo visita Nicota. Lucinda se irrita 
quando Inácio decide sair de casa. 
Carolina garante a Emília que não 
existe mais nada entre ela e Vicente. 
Lucerne aconselha Inácio sobre a 
índole de Lucinda. Celina estranha 
ao ver Artur usando um relógio de 
ouro. Bernardo sente-se culpado 
por Reinaldo estar passando por 
dificuldades financeiras. Helena flagra 
Giuseppe com Gilberte e o expulsa de 
casa. Maria Vitória tem um mau pres-
sentimento e comenta com Celeste. 
Izabel conta a Padre João que foi 
destratada por Delfina. Henriqueta 
vê Fernão trancar a esposa em casa 
e corre para ajudá-la. Tereza chega 
apressada na Quinta e José Augusto 
impede Fernão de falar com sua 
filha. Giuseppe implora que Helena 
o perdoe. Alzira se desespera ao ver 
os funcionários do negócio de geleias 
em sua casa. Maria Vitória lê a matéria 
de Marcel.

CHARGE

23h Música com Léo 
Lima

07/01 – Domingo
11h Música com Nana 

Acústico
13h Aula Show de 

Gastronomia com Chef 
Alessandro Eller que 
convida Magnólia Marvila 
(Restaurante da Lagoa)

1 5 h  A u l a  S h o w 
de Gastronomia com 
Chef Alessandro Eller 
que convida Joelma 
(Restaurante Gatões)

17h Música com Ary 
Ferraz

19h  Mús ica  com 
Celsinho

Realização: 
Prefeitura Municipal de 
Marataízes através da 
Secretaria Municipal 
de Turismo, Cultura e 
Patrimônio Histórico

Essa é mais uma ação 
que faz parte do Verão 
Ecológico 2018. A pri-
meira foi a mobilização 
de conscientização am-
biental, com abordagens 
a moradores e turistas, 
nas praias de Marobá e 
Neves, nos dias 29 e 30 
de dezembro.

A intenção é que 
todo final de semana de 
janeiro e os dois primei-
ros de fevereiro aconte-
çam programação como 
caminhadas, ciclismo e 
mais trilhas. 
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VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA 

NA PRAIA DAS 
NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

ClassiDIGITAL
CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM - 
APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

MARATAÍZES - CASA 
PARA CARNAVAL

Casa nova, arejada, 
mobiliada, 184m2,
3 quartos , sendo 
1 suíte
28 99933-8979

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 
quartos, 2 banheiros ( 
sendo uma suite ) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

CASA TEMPORADA 
CARNAVAL EM 

PARATI - ANCHIETA 
3 quartos
Preço do pacote: 

R$ 4.000
Localizada a Rua 
Vicente Serafim, na 
simpática Vila de 
Parati em Anchieta, 
entre a Praia de Ubú e 
Castelhanos
27 98822-2093

ANCHIETA - CASA 
DE PRAIA POR 
TEMPORADA

Casa de 2 pavimentos 
3 qts, 3 banheiros, 
sala copa cozinha 
estacionamento 
descoberto para para 
4 veículos, localiza na 
Praia dos Castelhanos
carnaval R$ 2.500,00 
para no máximo 10 
pessoas
37 3214-8549

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

APARTAMENTO 
PARA TEMPORADA 

EM PIÚMA
Aluguel por semana: 
R$ 1.000
Ótima Apartamento ao 
lado do Supermercado 
Piúminas
28 99955-4615

ALUGUEL DE 

CASA EM PIÚMA 
TEMPORADA

Aluguel por dia: R$ 120
casa com 2 quartos
27 99614-4714

MARATAIZES 
Segunda quinzena de 
janeiro ou segunda 
quinzena de fevereiro 
Rua Alamedas do 
Chalé 
28 99984-5030

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

FORD FOCUS 
HATCH 2.0 2016

28 99885-3979
Automático
2016/16   
20.900km

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500
painel do gol g4.... forro 
de porta do gol g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado

27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray 
phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000
Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos
28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 
02 quartos sendo 
01 suíte, prédio de 
frente para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

MANGA-LARGA 
MACHADOR 

28 99883-9980

PRANCHA DE SURF
Preço: R$ 200
em perfeito estado 
28 99985-5375

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 
24 Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

CONTRATA SE 
CABELEREIRA COM 

EXPERIENCIA
Cachoeiro de 
Itapemirim 
28 99938-5591
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A Prefeitura de Piúma 
foi contemplada com 
o Programa Estação 
Juventude, da Secretaria 
Nacional da Juventude 
do Governo Federal. O 
município recebeu, na 
última semana a apro-
vação da Proposta, do 
Plano de Trabalho e do 
Termo de Referência que 
comprovam a viabilidade 
técnica-econômica para 
implantação e implemen-
tação do programa.

Piúma irá receber 
um repasse de pouco 
mais de R$ 250 mil do 

A partir de 2018 os 
servidores da Prefeitura 
de Al f redo Chaves 
passarão a receber o 
valor mensal referen-
te ao vale-alimentação 

Todo ano a situação 
se repete. No período de 
festas as pessoas ten-
dem a viajar mais e por 
conseqüência, o Banco 
de Sangue do Hospital 
Evangélico de Cachoeiro 

“Nós vamos aplicar esse 
valor na contratação de 
Recursos Humanos, equi-
pamentos e material de 
consumo. Com isso po-
deremos ampliar nossas 
atividades com os jovens 
e desenvolver novos pro-
jetos que os beneficiem. A 
Estação Juventude é mais 
uma opção para o jovem 
piumense”.

antiga operadora que 
prestava o serviço para 
a Prefeitura. O processo 
para a contratação acon-
teceu por meio de pre-
gão presencial realizado 
no dia 24 de novembro 
de 2017.  

O secretário munici-
pal de Finanças, Carlos 
Eugênio Ramalho, está 

Mas a palavra de ordem 
é acreditar no trabalho de 
conscientização realizado 
durante o ano, e assim con-
seguir atrair pelo menos 
30 doadores por dia”, pre-
vê a assistente social do 
Banco de Sangue, Tatiana 
Alemonge.

Nesse período, confor-
me ela explica, o Serviço 
mantém um diálogo com 

Os recursos auxiliarão, 
entre outras ações, na 
implantação de uma lan 
house, disponibilizando 
também internet sem fio. 
Estes computadores es-
tarão à disposição dos 
jovens e integrarão uma 
rede que disponibilizará 
um banco de dados sobre 
as ações da Secretaria 
Nacional da Juventude, 

satisfeito com a mudan-
ça.  “Ficamos muito feli-
zes, uma vez que esta 
empresa possui uma 
carteira com grandes 
clientes e uma vasta 
rede credenciada tan-
to no município quanto 
nas cidades vizinhas”, 
explicou. 

A auxiliar de serviços 

as famílias dos pacientes 
e com os funcionários do 
HECI. O recesso escolar 
também é uma agravante, 
pois não há como manter 
o ritmo de divulgação e 
captação de doadores 
como nos demais meses, 
o que dificulta ainda mais 
o cenário atual. 

De acordo com Tatiana, 
o estoque está reduzido 

com informações das 
esferas federal, estadual 
e municipal listando pro-
gramas, projetos e ações 
voltadas à juventude.

Para tanto, a Prefeitura 
de Piúma prevê um ma-
peamento dos jovens em 
situação de vulnerabilida-
de social de Piúma, “O 
Estação Juventude ofe-
recerá informações sobre 

gerais, Elizete Belmok 
também está satisfeita 
e frisa a economia que 
acontecerá daqui para 
frente. “Agora teremos 
mais opções para pes-
quisarmos os melhores 
preços e conseguirmos 
uma maior economia”, 
disse. 

Informações sobre 

para os tipos sanguíneos O 
positivo, O  negativo e A po-
sitivo. “O ideal seria termos 
em média 60 bolsas de 
sangue do tipo O positivo, 
mas hoje existem apenas 
40 unidades. Em relação 
ao A positivo, o estoque 
conta em média com 30 
unidades, quando o satis-
fatório seriam pelo menos 
50. Ideal também seriam 

Assessoria de 
Comunicação

Assessoria de 
Comunicação

Por Denise Vieira

Governo Federal, com 
contrapartida municipal 
de R$ 10.130,00. O recur-
so será destinado para 
investimentos em ações 
com jovens em situação 
de vulnerabilidade social. 
O município concorreu 
com 425 inscritos de todo 
o Brasil, no Espirito Santo, 
apenas Piúma teve o pro-
jeto escolhido. 

Segundo o Chefe de 
Serviços de Planejamento 
do Gabinete e apoio a 
Juventude da Prefeitura 
de Piúma, Mateus Motta, 
os recursos serão apli-
cados com o intuito de 
promover o protagonismo 
juvenil, por meio de tecno-
logias, inserindo-os nas 
redes sociais e internet. 

por uma nova empresa 
de cartões. O serviço, 
que antes era realizado 
pela Vale Mais, agora 
será oferecido pela em-
presa Convênios Card. 
Segundo informações 
da Secretaria Municipal 
de Finanças, a mudança 
ocorreu após o térmi-
no de contrato com a 

de Itapemirim (HECI) re-
gistra queda nas doações. 
Durante todo o verão, não 
é diferente. O número de 
doadores diminui conside-
ravelmente.

Segundo dados do 
Serviço, o ideal seria re-
gistrar de 35 a 40 doações 
por dia, entretanto nos 
últimos verões a média 
não passa de 15 doações. 

Piúma foi contemplado e vai receber recursos para a implantação do programa Estação 
Juventude

programas e ações para 
os jovens, orientação, 
encaminhamento e apoio, 
para que eles próprios 
tenham condições de 
construir suas trajetórias 
e buscar as melhores for-
mas para sua formação”.

O prefeito Ricardo 
Costa afirmou que essas 
ações trazem melhorias 
para os jovens da cidade. 
“Nossa grande preocupa-
ção é oferecer propostas 
para a juventude que 
desenvolve suas capa-
cidades e fomentam as 
questões relacionadas à 
cidadania e a formação. 
A Estação Juventude vai 
contribuir para que este 
trabalho seja ampliado”, 
concluiu. 

o novo cartão referen-
te ao vale-alimentação 
podem ser adquiridas 
no setor na Gerência 
Municipal de Recursos 
Humanos, situada no 
bairro Araponga, no 
segundo andar  da 
Garagem Municipal ou  
pelo telefone 27 3269. 
2732 ou 3269. 2733. 

30 unidades de O negativo, 
mas na reserva existem 
apenas 10 unidades.

O Banco de Sangue 
funciona no segundo an-
dar do Hospital Evangélico, 
de segunda à sexta-feira 
das 07:00 às 16:00h e 
aos sábados das 07:00 às 
11:00h. Mais informações 
pelo telefone (28) 3526-
6232. 

CONTEMPLADO


