
PIÚMA  •  ES  •  ANO 2
Nº 049  •  1ª EDIÇÃO

R$ 1,00
SEXTA
05 JANEIRO 2018

Edição DIÁRIA

Polícia

Polícia

Casal 
atropela 
cachorro e 
capota

Suspeito de 
homicídio 
tem casa 
incendiada

Vir a praia, sentar em 
uma cadeira próxima a 
uma mesa, pedir uma 
cerveja e não comer 
um peroá, certamente 
faltou alguma coisa. 
Mas os preços estão 
salgados em alguns 
quiosques. Os preços 
estão variando 
muito entre Piúma, 
Iriri e Castelhanos, 
a diferença pode 
chegar a R$60.00. 
A Reportagem foi 
em busca de preços 
desse peixe que é 
o carro chefe nos 
quiosques nas praias 
no sul do ES. 
Acredite, é possível 
saborear dois peroás 
fritos a moda da casa, 
acompanhado de 
farofa, salada e fritas, 
no Quiosque Mar e 
Bar, em Piúma por 
R$30.00.  A completa, 
com quatro peroás 
fritos, batata e aipim, 
salada e farofa, mais 
camarão por R$60.00, 
com direito a pagar 
inclusive no cartão. 
“Já tem dois anos 
mantendo esse preço 
e continuo, dá para 
ganhar”, adiantou 
Carlos Roberto Santos. 

De R$ 30,00 a R$ 99,00 o 

PEROÁ 
nos quiosques

Um casal ficou gravemente 
ferido após um capotamento 
na noite de terça-feira (2), 
no km 364 da BR-101, em 
Anchieta.

A casa onde residia o sus-
peito de matar Abner da Costa 
Filho, 56 anos, na noite desta 
terça-feira (2), no bairro Alto 
Novo Parque, em Cachoeiro 
de Itapemirim, foi incendiada 
na tarde desta quarta (3).
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Transporte garantido aos 
universitários 

Rose de Freitas articulou R$ 121 milhões para ES

Mulher atropelada e morta 
na Rodosol

Casal atropelou cachorro e capotou

Casa de suspeito de homicídio 
incendiada em Cachoeiro

Acidente na Rodovia do Sol, em Guarapari, mata mulher atropelada  

RONDA POLICIAL

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Uma mulher mor-
reu após ser atrope-
lada e arrastada por 
quase 100 metros 
na Rodovia do Sol 
na noite de ontem 
(3), em Guarapari. O 
acidente aconteceu 
a poucos metros do 
pedágio.

Um casal ficou gra-
vemente ferido após 
um capotamento na 
noite de terça-feira (2), 
no km 364 da BR-101, 
em Anchieta.

O acidente aconte-
ceu às 22h10 em um 
trecho da rodovia que 
já é duplicado. O casal 
estava em um Polo pra-
ta que era conduzido 
por um homem de 33 

A casa onde residia o 
suspeito de matar Abner 
da Costa Filho, 56 anos, 
na noite desta terça-feira 
(2), no bairro Alto Novo 
Parque, em Cachoeiro de 
Itapemirim, foi incendiada 
na tarde desta quarta (3).

Moradores, revoltados 
com o crime, foram até o 
imóvel localizado na rua 
Arthur Prata, próximo ao 
local do assassinato e 
atearam fogo. O Corpo 
de Bombeiros esteve no 
local e apagou as chamas.

O dono do imóvel, que 
era alugado para o sus-
peito, lamentou o crime. 

Fonte Folha Online ES

Fonte Tribuna Online

A vítima identifica-
da como Marluceia 
Fonseca de Lima, de 
45 anos, perdeu a 
vida quando tentava 
atravessar a rodo-
via. Segundo amigos 
dela, Marluceia, que 
morava no bairro 
Praia do sol, seguia 
sozinha para um pon-
to de ônibus para 
visitar uma conhecida 

anos. Uma mulher da 
mesma idade estava no 
banco do carona.

Eles seguiam senti-
do Cachoeiro quando 
um cachorro atraves-
sou a pista na frente 
do carro. O motorista 
tentou desviar, mas 
acabou atingido o ca-
chorro.

Ele perdeu o con-
trole do carro, subiu 
no ‘guard rail’ e capo-
tou mais de uma vez. 
Eles foram socorridos 
com lesões graves e 

“Não tenho nada a ver 
com esse homicídio. Não 
é justo terem colocado 
fogo na minha casa. O 

O CRIME
Abner da Costa 

Filho, 56 anos, foi morto 
a facada na noite desta 
terça-feira (2), no bairro 
Alto Novo Parque. De 
acordo com as primei-
ras informações, por 
volta das 23h30, Abner 
foi golpeado na barriga 
na rua Arthur Prata.

A perícia técnica da 
Polícia Civil foi aciona-
da e removeu o corpo 
da vítima para o Serviço 
Médico Legal (SML) do 
município. A autoria e 
motivação do crime 
não foram divulgadas.

no hospital.
A motorista que 

atropelou a vítima 
estava muito abalada 
e em estado de cho-
que. Ela falou aos po-
liciais que seguia na 
pista à noite e cho-
via bastante quando 
a vítima apareceu 
na frente do carro 
dela para atravessar. 
Com impacto da ba-
tida Marluceia caiu 
e outros carros que 
seguiam atrás não 
pararam e passaram 

encaminhados para o 
Hospital Evangélico de 
Cachoeiro.

Os dois usavam 
cinto de segurança 
na hora do acidente. 

prejuízo ficou para mim”, 
disse o proprietário que 
pediu para não ser iden-
tificado.

por cima do corpo da 
mulher várias vezes.

A Polícia Militar 
(PM) realizou conten-
ções no trânsito que 
permaneceu lento 
na região. Marluceia 
veio de Minas Gerais 
e tinha uma filha de 
3 anos.

A motorista não 
chegou a ser autuada 
e foi liberada na quar-
ta-feira mesmo. As 
informações são da 
Delegacia Regional 
de Guarapari.

O motorista fez o tes-
te do bafômetro, que 
deu negativo para o 
consumo de álcool. O 
cachorro ficou com a 
pata machucada
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Transporte garantido aos 
universitários 

Rose de Freitas articulou R$ 121 milhões para ES

Em reunião nesta 
quinta (04) com repre-
sentantes de universi-
tários e alunos de curso 
técnicos beneficiados 
em 2017 com auxílio 
transporte, o prefeito de 
Anchieta, Fabrício Petri, 
informou que irá, mesmo 
com toda dificuldade 
financeira, manter o be-
nefício em 2018.

No encontro, que 
aconteceu na sala de 
reuniões do gabine-
te, estava também o 
presidente da Câmara 
Municipal, o vereador 
Tássio Brunoro.  No final 
da reunião foi lavrada 
uma ata com a decisão 
tomada e acordada en-

A senadora Rose de 
Freitas (PMDB-ES) des-
travou, após articulações 
em Brasília, o total de R$ 
121 milhões para o Espírito 
Santo em 2017. São recur-
sos direcionados a diver-
sas áreas, como Saúde, 

tras regiões, R$ 200,00. 
Os beneficiários deve-
rão prestar contas e 
apresentar documento 
que comprove a matrí-
cula e frequência nas 
instituições de ensino. 
Os critérios para rece-
bimento do auxílio para 
este semestre serão 
definidos por decreto.

capital Federal e rodou 
ministérios em busca de 
investimentos.

Nessa última em-
preitada de 2017, Rose 
conseguiu para o Estado 
38 consultórios odonto-
lógicos (kits com cadei-

De acordo com le-
vantamento feito pela 
Secretaria Municipal de 
Educação, em 2017 fo-
ram contemplados 699 
estudantes.

Para o prefeito, a me-
dida foi a mais acertada 
no momento em que o 
município atravessa a 
pior crise financeira de 

ra de dentista e outros 
equipamentos), 13 uni-
dades odontológicas 
móveis, 24 ambulân-
cias e quatro vans para 
transporte de pacientes. 
Assegurou ainda recur-
sos para asilos de ido-

sua história.  “Este ano 
nossa receita cairá cerca 
de R$ 60 milhões em 
relação ao ano passado 
Em 2019 será ainda pior, 
por isso, precisamos 
rever nossas despesas 
para não comprometer 
os serviços essenciais à 
população”, disse Petri, 
que também vê a ne-

sos, APAEs (Associação 
de Pais e Amigos de 
Excepcionais) e para o 
Instituto Pestalozzi. 

Rose também tra-
tou de verbas para 
Educação - construção 
de escolas e creches; e 
de investimentos para 
o Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes) e para 
a Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes). A 
mobilização da senadora 
abordou ainda obras 
de infraestrutura para 
prevenção de desastres 
naturais, como muro de 
contenção; bem como 

Assessoria de 
Comunicação

tre os participantes.
Porém, para este 

ano, os valores serão 
menores em relação 
ao ano anterior. Alunos 
matriculados em ins-
tituições de cidades 
vizinhas ao município 
irão receber a quantia 
mensal de R$ 100,00. Já 
os matriculados em ou-

Educação, Esportes, 
Ass is tênc ia  Socia l , 
Turismo e Infraestrutura. 
O montante foi fechado, 
inclusive, na última se-
mana de dezembro, já 
no recesso parlamentar, 
quando a senadora foi à 

Alunos universitários e de curso técnico serão beneficiados com o auxílio este ano graças à 
parceria entre o Executivo e o Legislativo

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

Divulgação 

Fabrício Petri, informou que irá, mesmo com toda dificuldade financeira, manter o 
benefício em 2018

Além disso, R$ 500 milhões foram 
aprovados pela Caixa Econômica para 
o Estado com ajuda da senadora

cessidade de incentivar 
os moradores a se qua-
lificarem.

CÂMARA MUNICIPAL 
IRÁ AJUDAR 

CUSTEAR DESPESAS
Devido à crise finan-

ceira que o município 
atravessa em virtude da 
paralisação das opera-
ções da Samarco, com 
perda estimada de R$ 
60 milhões no orçamen-
to somente este ano, a 
Câmara de Vereadores 
de Anchieta também aju-
dar nas despesas com 
essa nova medida. “A 
parceria com o executivo 
representa também a 
vontade dos demais vere-
adores e se torna possível 
em função da contenção 
de despesas que se deu 
nos dois poderes”, disse.

investimento do Governo 
Federal nos centros es-
portivos do Ifes. Já na 
área do Turismo, a se-
nadora articulou recur-
sos para a construção e 
revitalização de praças, 
revitalização de orlas, 
construção de calçamen-
tos e sinalização. 

Caixa Econômica 
-  Além dos R$ 121 mi-
lhões destravados junto 
ao Governo em 2017, 
outros R$ 500 milhões 
foram aprovados para o 
Espírito Santo pela Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
com a ajuda de Rose.

Mulher atropelada e morta 
na Rodosol

por cima do corpo da 
mulher várias vezes.

A Polícia Militar 
(PM) realizou conten-
ções no trânsito que 
permaneceu lento 
na região. Marluceia 
veio de Minas Gerais 
e tinha uma filha de 
3 anos.

A motorista não 
chegou a ser autuada 
e foi liberada na quar-
ta-feira mesmo. As 
informações são da 
Delegacia Regional 
de Guarapari.



De R$ 30,00 a R$ 99 
o peroá nos quiosques

Quanto você está 
disposto a pagar por 
um peroá frito na orla 
da praia, no litoral? 

Os preços es-
tão variando muito 
entre Piúma, Iriri e 
Castelhanos, a di-
ferença pode che-
gar a R$60.00. A 
Reportagem foi em 
busca de preços des-
se peixe que é o carro 
chefe nos quiosques 
nas praias no sul do 
ES. 

Acredite, é possí-
vel saborear dois pe-
roás fritos a moda da 
casa, acompanhado 
de farofa, salada e fri-
tas, no Quiosque Mar 
e Bar, em Piúma por 
R$30.00.  A completa, 

e salada é comer-
cializado a R$40.00. 
Já o especial custa 
R$75.00, com quatro 
peixes, batata e aipim 
fritos, salada, farofa, 
camarão e filé de pei-

xe. “Pode vir que tem 
muito, esse ano está 
ótima a procura”, dis-
se Rudinei Filho.

No Quiosque Pedra 
do Caranguejo, na 
Praia do Pau Grande, 

também em Piúma, o 
peroá completo custa 
R$70.00. O prato vem 
acompanhando de 
salada, farofa, banana 
frita, camarão, isca de 
peixe e três peroás. 
“O movimento está 
maravilhoso, todos os 
dias, funcionamos de 
7h00 as 21h00, nosso 
carro chefe aqui é 
o caranguejo, mas 
temos moquecas, pe-
roás e outros petiscos 
maravilhosos”, disse 
Jorgiane Taylor.

Em Iriri, no tradi-
c iona l  Quiosque 
do Gonzaga, o pe-
roá completo custa 
R$85.00, no capricho. 
O peroá pesa 1.200kg 
vem acompanhado 
de salada, farofa, ba-
nana e batata frita, 
camarão e mandioca 
e serve bem quatro 

Por Luciana Maximo
com quatro peroás 
fritos, batata e aipim, 
salada e farofa, mais 
camarão por R$60.00, 
com direito a pagar in-
clusive no cartão. “Já 
tem dois anos man-
tendo esse preço e 
continuo, dá para ga-
nhar”, adiantou Carlos 
Roberto Santos. 

N o  Q u i o s q u e 
Monte Aghá, o pe-
roá simples custa 
R$40.00, e a comple-
ta, com batata, farofa e 
salada custa R$48.00, 
a informação é da pro-
prietária Luzia Lovate, 
que disse ser o prato 
o mais pedido pelos 
turistas.

Mas, o preço va-
ria de praia a quios-
que. No tradicional 
Quiosque do Rudinei 
o peroá simples com 
quatro, mais farofa 

Vir a praia, sentar em uma cadeira próxima a uma mesa, pedir uma cerveja e não comer um 
peroá, certamente faltou alguma coisa. Mas os preços estão salgados em alguns quiosques

pessoas comentou 
Aline Ribeiro dos 
Santos.

Já em Castelhanos, 
em Anchieta,  no 
Quiosque da Vânia e 
Bené o peroá comple-
to chega a R$99.00, 
vem acompanhado 
de arroz, vinagrete, 
1kg de peroá frito, 
batata e aipim fritos, 
banana da terra frita 
e salada. “Até ontem 
o movimento esta-
va ótimo, o réveillon 
foi maravilhoso, mas 
hoje a chuva deu uma 
caída, esperamos o 
fim de semana”, disse 
Cristiano Rodrigues.

Já a cerveja, em 
Piúma o preço varia 
entre R$7.00 e R$8.50, 
já em Castelhanos a 
Bhrama e a Itaipava 
P r ê m i o  c u s t a m 
R$9.00.    

DELÍCIA

Divulgação

O preço do peroá frito no litoral pode 
chegar a R$99.00, mas há quem venda 
o simples por apenas R$30.00, com 
batata frita, farofa e salada
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pessoas comentou 
Aline Ribeiro dos 
Santos.

Já em Castelhanos, 
em Anchieta,  no 
Quiosque da Vânia e 
Bené o peroá comple-
to chega a R$99.00, 
vem acompanhado 
de arroz, vinagrete, 
1kg de peroá frito, 
batata e aipim fritos, 
banana da terra frita 
e salada. “Até ontem 
o movimento esta-
va ótimo, o réveillon 
foi maravilhoso, mas 
hoje a chuva deu uma 
caída, esperamos o 
fim de semana”, disse 
Cristiano Rodrigues.

Já a cerveja, em 
Piúma o preço varia 
entre R$7.00 e R$8.50, 
já em Castelhanos a 
Bhrama e a Itaipava 
P r ê m i o  c u s t a m 
R$9.00.    
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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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Livro de capixaba é eleito 
o melhor nacional em 2017

 

SEXTA-FEIRA, 05/01/2018 

LAERTE DESCOBRE O 
SEGREDO DE DUDA

Samuel afirma que não deixará 
que Clara se aproxime de Suzy. Gael 
se afasta de Sophia ao ver Tomaz, 
que aconselha o pai a lutar para 
reconquistar Clara. Samuel conta 
para Adinéia como foi sua conversa 
com Clara. Nádia conta para Tônia 
seu plano de reaproximá-la de Bruno. 
Caetana expulsa Laerte do quarto de 
Duda. Mercedes tem um pressenti-
mento. Rosalinda garante a Estela 
que Amaro está interessado nela. 
Valdo convida Ivanilda para sair. 
Clara afirma a Patrick e Renato que 
destruirá a reputação de Samuel. 
Nádia pede a Bruno que leve Raquel 
para jantar em sua casa. Rato recla-
ma do noivo de Leandra. Caetana 
conta para Duda que flagrou Laerte 
em seu quarto. Juvenal percebe 
a inquietação de Estela. Sophia 
melhora as condições de trabalho, 
e os garimpeiros comemoram. Gael 
pede para reatar com Clara. Laerte 
descobre o segredo de Duda.

SÁBADO, 06/01/2018 

LAERTE AMEAÇA DUDA
Laerte sai do quarto de Duda sem 

deixar vestígios de sua presença. 
Gael se irrita quando Clara o ofende, 
e Patrick defende sua cliente. Bruno 
pede que Gustavo lhe indique um 
advogado para tratar do fim de seu 
casamento. Tônia decide não aceitar 
o divórcio de Bruno. Tomaz incentiva 
Lívia a namorar. Mariano tem uma 
ideia para enganar Sophia e pede a 
ajuda de Xodó. Odair se insinua para 
Aura. Renato estranha a presença 
de Adinéia no hospital para buscar 
Samuel. Laura e Rafael contam para 
Renato que pretendem se casar. 
Leandra recebe o sócio misterioso. 
Juvenal se entristece ao ver Estela 
cuidar de Amaro. Diego se despede 
de Melissa e volta para Pedra Santa. 
Aura e Gael reatam o namoro. Xodó 
pede para Maíra fingir que é namo-
rada de Mariano. Diego aparece no 

bordel. Caetana leva Herculana para 
conhecer o pai. Laerte ameaça Duda.

SEXTA-FEIRA, 05/01/2018

ANÍBAL DECIDE FALAR TUDO 
SOBRE MORTE DE MIRELLA

Expedito impede Nina de falar com 
Sabine. Siqueira e Domênico não conse-
guem extrair o depoimento de Aníbal, que 
insiste em permanecer calado. Nina infor-
ma a Athaíde que Aníbal não falou durante 
o depoimento. Nelito se sente atraído 
por Raquel. Luiza comenta com Bebeth 
que sente que Maria Pia está mudando. 
Sérgio entrega a Eric a relação de bens do 
patrimônio do empresário. Lígia procura 
Madalena na tentativa de convencê-la 
a denunciar Sabine, Madelena não dá 
espaço para Lígia e a acusa de ter sido 
uma péssima mãe para Maria Pia. Aníbal 
decide contar tudo que sabe sobre a 
morte de Mirella, depois que recebe a 
visita de Dulcina. Eric procura Júlio.

SÁBADO, 06/01/2018

NELITO ACEITA CARGO DE 
CHEFIA NO HOTEL

Aníbal confessa que foi ele quem cortou 
os freios do carro de Mirella. Athaíde 
decide fugir com Lígia. Douglas pede 

a Nelito que convença Raquel a deixar 
Gabriel no Brasil. Nelito aceita o cargo 
de chefia no hotel. Gabriel confessa a 
Raquel que nunca foi tão feliz morando 
com o pai. Maria Pia se nega a conversar 
com Bebeth. Athaíde consegue retirar a 
tornozeleira eletrônica e se prepara para 
deixar o país com Lígia. Mônica afirma 
em seu depoimento que Malagueta não 
fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia 
avisa a Maria Pia que seus pais estão 
encrencados. Athaíde e Lígia entram em 
seu jatinho particular.

SEXTA-FEIRA, 05/01/2018

VICENTE ACABA EXPULSO 
DO RESTAURANTE

Nicota tenta acalmar Maria Vitória. 
Giuseppe pede que Helena o deixe voltar 
para casa. Pepito teme ter prejuízo na ven-
da das geleias. Vicente decide convidar 
Carolina para jantar com Maria Vitória. 
Eunice sente-se mal e Celeste desconfia. 
Conselheiro decide comprar o chalé 
de Reinaldo, mas exige que Bernardo 
não revele sua identidade. Fernão en-
trega a carta adulterada de Inácio para 
Henriqueta. Delfina discute com Tereza. 
Macário desiste de contar para José 
Augusto o plano de Fernão. Pepito culpa 
Alzira pela possível falência da família. 

Lucerne recebe Lutero Padilha no ca-
baré e pede que Inácio jogue com ele. 
Teodoro vê Vicente com Maria Vitória 
e Carolina no restaurante. Padilha re-
vela a Inácio que o conhece. Teodoro 
se desentende com Vicente e acaba 
expulso do restaurante. Padilha conta 
para Inácio sobre Mariana.

SÁBADO, 06/01/2018

TEREZA VOLTA PARA 
CASA DE FERNÃO

Inácio sente-se mal e conta para 
Lucerne que deseja voltar para 
Portugal. Lucinda ofende Emília e 
é obrigada a deixar a casa da tia. 
Natália tenta consolar Helena. Celeste 
desconfia que Eunice esteja grávida. 
Eunice afirma a Celeste que não 
contará sobre sua gravidez para 
Reinaldo. Lucerne dá o dinheiro para 
Inácio comprar sua passagem para 
Portugal. Tomaso e Natália fogem do 
restaurante onde estavam jantando 
sem pagar a conta. Alzira não aceita 
abandonar a sociedade no negócio 
da geleia. Celina vê Artur com uma 
caneta de alto valor e desconfia. 
Conselheiro questiona Vicente sobre 
seu casamento. Tereza volta para a 
casa de Fernão. José Augusto pede 
que Delfina não deixe Fernão destra-
tar Tereza. José Augusto pede que 
Henriqueta fique perto de Mariana 
enquanto ele estiver no Brasil. Inácio 
compra uma passagem no próximo 
navio para Portugal e mente para 
Lucinda sobre a data do embarque.

CHARGE
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Livro de capixaba é eleito 
o melhor nacional em 2017

A obra de fantasia 
medieval “Monge 
Guerreiro”, do escri-
tor e jornalista ca-
choeirense, Romulo 
Felippe, foi eleito o 
melhor livro nacional 
em 2017. O título foi 
conquistado atra-
vés da disputada en-
quete realizada pelo 
Reino dos Livros/
Acervo do Leitor, 
grupo que reúne 
mais de 54 mil apai-
xonados leitores e é 
considerado o maior 
da América Latina. 

Além de votos 
de todo o país, o 
capixaba também 
recebeu votos de 
países como Peru 
e Portugal. “É uma 
honra para um escri-
tor conquistar essa 
vitória, prova de que 
a literatura nacional 
está não apenas se 
consolidando, mas 
também ajudando 
a formar uma nova 
geração de leito-
res”, afirma Romulo 
Felippe. 

L ivro com 422 
páginas,  “Monge 
Guerreiro” foi lança-

destaca. 
O crítico literário 

vai além: “Romulo 
Felippe mescla o 
F a n t á s t i c o  e  a 
Ficção-histórica 
com perfeição, nos 
ent regando uma 
emocionante aven-
tura sobre redenção 
repleta de emoção, 
ação e personagens 
marcantes. O que 
falar mais? Um livra-
ço! Era apenas uma 
questão de tempo 
para esta obra con-
quistar o Brasil e se 
espalhar pelo mun-
do”. O editor-chefe 
Artur Moraes, um 
dos críticos mais re-
nomados do país, 

complementa: “ape-
nas vislumbrem o 

“Um belo e eletrizante livro de aventura. Uma história principal ali-
mentada magnificamente por histórias paralelas. Já estou comprando 
a pipoca para quando se tornar um filme. Narrativa ágil, envolvente. 

Personagens misteriosos e muito bem construídos”
(Chico Reis, jornalista de São Paulo)

 
“Esse sensacional livro é uma jornada de fé. Um livro encantador 

que precisa ser lido, não por ser de um autor “nacional”, mas porque 
a boa literatura não tem fronteiras, e essa obra é a prova disso” 

(Diego Ribeiro, Acervo do Leitor)

“Monge Guerreiro é um livro que nos faz ser não apenas leitores, 
mas participantes da história pela narrativa criativa e elaborada do 

escritor Romulo Felippe. Altamente recomendado para todos os que 
se interessam por ficção e fantasia na Idade Média”

(Bruno Garschagen, best-seller da Editora Record com o livro 
“Pare de Acreditar no Governo”)

quão bela é a edição 
desta obra”.

A lista dos cinco 
melhores livros lidos 
em 2017, segundo a 
pesquisa do Reino 
dos Livros/Acervo 
do Leitor, ficou assim: 
“Monge Guerreiro” 
em primeiro, segui-
do de “Corações 
n a s  S o m b r a s ” , 
de Al lan Francis; 
“Crônicas da Lua 
Cheia”, de Clecius 
Duran; “A Canção 
dos Shenlongs”, de 
Diogo Andrade; e “A 
Face dos Deus”, de 
Gleyzer Wendrew.

O livro do escri-

Fonte Jornal O Fato
do oficialmente em 
janeiro de 2017. Em 
abril, o escritor es-
treante assinou con-
trato com a italiana 
Newton Comptom 
Editori para publicar 
sua obra na Europa 
em fins de 2018. O 
livro também foi tra-
duzido para o inglês 
com uma tiragem ini-
cial, e independente, 
intitulada “Warrior 
Monk”. O próximo 
passo é a busca por 
um grande selo li-
terário no mercado 
americano. 

Maior especia-
lista em literatura 
fantástica do país, o 
editor do Reino dos 
Livros Diego Ribeiro 
destaca o potencial 
do l ivro do autor 
capixaba. “A vitória 
do Monge Guerreiro 
pode impressionar, 
mas não me surpre-
ende. Tive a opor-
tunidade de ler esta 
obra no começo do 
ano, em seu lança-
mento, e afirmei na 
época, e continuo di-
zendo, que é um dos 
melhores livros de 
Fantasia que li em 
2017, incluindo aí os 
grandes lançamen-
tos internacionais”, 

Obra conta a jornada dos cavaleiros templários, que fizeram em princípios do século 13 o 
transporte das relíquias sagradas

O que dizem os críticos

tor capixaba conta 
a jornada dos ca-
valeiros templários, 
q u e  f i z e r a m  e m 
princípios do século 
13 o transporte das 
relíquias sagradas. A 
obra reúne história e 
ficção. Foram cinco 
anos de pesquisas 
de campo visitando 
cerca de 50 castelos 
e vilarejos em 12 pa-
íses da Europa. No 
dia 20 de fevereiro, 
no Shopping Vitória, 
Romulo Felippe lan-
ça seu novo livro: o 
romance com viés 
dramático “O Farol e 
a Tempestade”.

MONGE GUERREIRO

Divulgação

Trata-se da obra de fantasia medieval 
“Monge Guerreiro”, do escritor e 
jornalista cachoeirense Romulo Felippe 



VerãoSEXTA
05 JANEIRO 2018

08

Praia de Marobá recebe 
Duchas Ecológicas

Novas regras para 
quiosqueiros em Anchieta

Processo Seletivo Prefeitura de Guarapari 

A praia de Marobá, 
e m  P r e s i d e n t e 
Kennedy, começou 
a receber a insta-
lação de Duchas 
Ecológicas. A inicia-
tiva é da Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente e, já nes-
te final de semana, 
poderá ser utilizada 
pelos banhistas.

Segundo o se-
cretário municipal 
de Meio Ambiente, 
Maycon Valpasso, a 
intenção é criar me-
canismos sustentá-

A Prefeitura de 
Anchieta publicou 
recen temen te  o 
Decreto nº 5.760 que 
disciplina as condi-
ções e funcionamento 
dos quiosques situ-
ados nas praias do 
município. O objetivo 
é normatizar os servi-
ços prestados pelos 
permissionários de 
quiosques e melhorar 
a qualidade da ofer-
ta turística. A reunião 
ocorreu nesta quarta 
(03) com órgãos muni-
cipais e quiosqueiros, 
o objetivo explicar as 
novas medidas.

O teor do docu-
mento está embasado 
na legislação em vigor 
e no Termo de Ajuste 
e Conduta (TAC) fir-
mado entre o muni-
cípio, quiosqueiros 
e Ministério Público 
Federal. Uma das exi-

C o m  3 0  v a -
g a s  p a r a  g e n t e 
O p e r a c i o n a l  d e 
Ordenamento (ní-
vel fundamental ) , 
a  P r e f e i t u r a  d e 
G u a r a p a r i  l a n ç a 
seletivo no Espírito 
Santo. Ganhos de R$ 
1.500,00.

No Espírito Santo, 
está aberto o novo 
processo  se le t i -
vo simplificado da 
Prefeitura Municipal 

da profundidade do 
lençol freático. O sis-

tema não conseguiu 
fazer a captação de 

água. Mas estamos 
felizes porque con-
seguimos mais essa 
iniciativa inédita e que 
vai ao encontro das 
políticas públicas de 
sustentabilidade ado-
tadas pelo governo 
da prefeita Amanda”, 
acrescentou Maycon.

Esse é um projeto 

Assessoria de 
Comunicação

veis de levar servi-
ços para os turistas 
e população. “Essa 
ducha funciona as-
sim: o sistema manual 
capta água no lençol 
freático da praia. Essa 
água passa por um 
processo simples de 
dessalinização. Em 
seguida, a água vai 
para o chuveiro e o 
banhista pode ‘tirar o 
sal’ e a areia”, explicou 
o secretário.

Ao todo, são qua-
tro duchas instaladas. 
Elas já foram testadas 
e estão prontas para 
utilização. “Na Praia 
das Neves não foi 
possível por conta 

Medidas têm objetivo de melhorar a qualidade da oferta turística das praias do município, 
evitar condicionamento irregular do lixo e a proteção de espécies marinhas

piloto e, ainda segun-
do o secretário de 
Meio Ambiente, caso 
a inciativa funcione 
em sua plenitude, 
atendendo bem os 
banhistas, a prefeitura 
irá adquirir duchas em 
maior quantidade e 
viabilizar a instalação 
em Praia das Neves.

BANHO LITORAL

Assessoria de Comunicação

A praia de Marobá, em Presidente 
Kennedy, começou a receber a 
instalação de Duchas Ecológicas
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Novas regras para 
quiosqueiros em Anchieta

Processo Seletivo Prefeitura de Guarapari 

A Prefeitura de 
Anchieta publicou 
recen temen te  o 
Decreto nº 5.760 que 
disciplina as condi-
ções e funcionamento 
dos quiosques situ-
ados nas praias do 
município. O objetivo 
é normatizar os servi-
ços prestados pelos 
permissionários de 
quiosques e melhorar 
a qualidade da ofer-
ta turística. A reunião 
ocorreu nesta quarta 
(03) com órgãos muni-
cipais e quiosqueiros, 
o objetivo explicar as 
novas medidas.

O teor do docu-
mento está embasado 
na legislação em vigor 
e no Termo de Ajuste 
e Conduta (TAC) fir-
mado entre o muni-
cípio, quiosqueiros 
e Ministério Público 
Federal. Uma das exi-

C o m  3 0  v a -
g a s  p a r a  g e n t e 
O p e r a c i o n a l  d e 
Ordenamento (ní-
vel fundamental ) , 
a  P r e f e i t u r a  d e 
G u a r a p a r i  l a n ç a 
seletivo no Espírito 
Santo. Ganhos de R$ 
1.500,00.

No Espírito Santo, 
está aberto o novo 
processo  se le t i -
vo simplificado da 
Prefeitura Municipal 

orla. De acordo com 
a secretaria de Meio 
Ambiente, a casca de 
coco terá um recolhi-
mento diferenciado 
para poderem ser 
encaminhados para 
reciclagem. Conforme 

de Postura e Trânsito 
(SEPTRAN).

Os  serv idores 
c o n t r a t a d o s  s e -
rão remunerados 
com salários de R$ 
1.500,00, para cum-
primento de cargas 
horárias de 40 horas 
por semana, poden-
do atuar em regime 
de escala.

Interessados po-
dem se inscrever 
entre os dias de 05 

informações do setor, 
somente com essa 
medida, a Prefeitura 
irá economizar signi-
ficativamente com o 
transporte de lixo para 
o aterro sanitário.

Outra adequação 

a 08 de janeiro de 
2018, das 9:00 às 
12:00 e das 14:00 às 
17:00, junto à sede 
da SEPTRAN, loca-
lizada ao lado do 
Departamento de 
Polícia Judiciária. 
O endereço é Rua 
Josias Ceruti, 717, 
P ra i a  do  Mor ro , 
Guarapar i  –  ES . 
Confira no edital os 
requisitos necessá-
rios para inscrição.

que regulamenta o 
decreto é sobre o 
descarte de óleo de 
cozinha. Os setores 
de Fiscalização e 
Vigilância Sanitária irão 
inspecionar os estabe-
lecimentos constante-

Assessoria de 
Comunicação

gências mencionada 
no documento é a lim-
peza, por parte dos do-
nos de quiosques, em 
toda área adjacente ao 
quiosque, incluindo a 
faixa de areia.

O decreto também 
estabelece que o pro-
prietário do estabe-
lecimento comercial 
deva fiscalizar e orien-
tar os usuários das 
praias quanto ao reco-
lhimento e destinação 
adequada do lixo. “O 
dono do quiosque 
deve condicionar ade-
quadamente o lixo, se-
parando os resíduos 
secos e úmidos”, ex-
plicou a servidora Ana 
da Matta, especialista 
em gestão ambiental.

Já as cascas de 
cocos consumidas 
nos quiosques ou 
retiradas das praias 
deverão ser disponibi-
lizadas em caixas es-
tacionárias, que serão 
devidamente identifi-
cadas e instaladas na 

de Guarapari. A sele-
ção é regulada pelo 
edital n.° 001/2018 e 
tem como finalidade 
promover a admis-
são de profissionais 
por tempo determi-
nado.

São ofertadas 30 
vagas no cargo de 
Agente Operacional 
de Ordenamento (ní-
vel fundamental). A 
lotação será junto à 
Secretaria Municipal 

Medidas têm objetivo de melhorar a qualidade da oferta turística das praias do município, 
evitar condicionamento irregular do lixo e a proteção de espécies marinhas

piloto e, ainda segun-
do o secretário de 
Meio Ambiente, caso 
a inciativa funcione 
em sua plenitude, 
atendendo bem os 
banhistas, a prefeitura 
irá adquirir duchas em 
maior quantidade e 
viabilizar a instalação 
em Praia das Neves.

mente. O documento 
também recomenda 
aos comerciantes zelo 
e proteção às espé-
cies matinhas, princi-
palmente as tartarugas, 
que utilizam muitas 
praias do município 
durante o verão para 
desova.

Se o responsável 
pelo quiosque não 
atender as novas re-
gras será notificado 
pela municipalidade. 
Caso não acatar as 
recomendações, será 
multado e poderá 
perder o alvará de 
permissão de funcio-
namento.

Conforme o secre-
tário de Infraestrutura, 
Flávio Sant’Anna, a 
limpeza das praias 
ocorrerá das 5h às 8h, 
todos os dais. “Após 
esse horário, será de 
responsabilidade do 
comerciante que ex-
plora a faixa de areia 
manter o local limpo 
e conservado”.

LITORAL

Assessoria de Comunicação

Divulgação

A reunião definiu regras para os quiosqueiros de Anchieta

São ofertadas 30 vagas no cargo de 
Agente Operacional de Ordenamento 
(nível fundamental)



VerãoSEXTA
05 JANEIRO 2018

10

Talentos, Astral, Auge
e Beto Kauê

Zumba e esportes em Anchieta durante o verão

O fim de sema-
na do Verão 2018 
de Itapemirim será 
de muita animação 
e uma programação 
musical recheada 
com vários estilos. Os 
agitos já começam na 
sexta-feira (5), às 16h, 
com show da Banda 
Auge, no palco de 
Itaoca, seguidos pela 
Banda MC6, que se 
apresenta às 18h. No 
palco de Itaipava, 

A Prefeitura de 
Anchieta divulgou a 
programação esporti-
va para o verão 2018. 
Nas principais praias 
do município haverá 
zumba, campeonato 
de beach soccer e 
vôlei.

Ontem (04) houve 
aulas de zumba na 
Praia Central a partir 
das 19h30min. Até o 
dia 08 de fevereiro 
haverá aulas tam-
bém nas praias de 
Castelhanos, Ubu, 
Areia Preta, em Iriri. 
A programação es-

Banda Cadillac de 
Luxo sobe ao palco 

campeonato de vôlei, 
caminhada e descida 
do Rio Benevente.

e anima a praia. Às 
17h, o cantor Beto 

Assessoria de 
Comunicação

a cantora Michele 
Freire se apresen-
ta a partir das 21h. 
Logo após é a vez 
da Banda Comichão 
colocar todo mundo 
para dançar.

No sábado, a pro-
gramação começa 
bem cedo, às 11h, 
com a apresentação 
da Banda Chem-
en-em na praia da 
Gamboa. Às 14h, no 
mesmo local, é a vez 
dos Santarens faze-
rem a sua apresen-
tação. Em Itaipava, 
a partir das 15h, a 

portiva inclui pedal 
de verão, campeona-
to de beach soccer, 

Primeiro fim de semana do Verão 2018 de Itapemirim promete 
agitar o litoral com grande programação

AGITOS

Assessoria de Comunicação

A Praia dos Castelhanos também 
haverá aulas de zumba

Kauê vai incendiar 
a praia com os rit-
mos mais quentes do 
verão. Em Itaoca as 
apresentações co-
meçam às 21h, com o 
cantor Wander Leal, 
seguido de Musical 
Prateado, que se 
apresenta às 23h.

No domingo, na 
praia da Gamboa, 
como no dia ante-
rior, os shows serão 
realizados às 11h e 
às 14h, com a Banda 
Talentos e a Banda 
Astral, respectiva-
mente. Às 15h, em 

I t aoca ,  a  Banda 
Tradição se apresen-
ta e agita a tarde. No 
mesmo horário, na 
praia de Itaipava, o 
cantor Barrozinho se 
apresenta tocando 
os maiores suces-
sos do momento. E 
para encerrar a pro-
gramação musical 
da primeira semana 
do Verão 2018 de 
Itapemirim, na praia 
de Itaoca, a Banda 
Agitaê sobe ao pal-
co e anima a festa, 
tocando diversos es-
tilos musicais.

Itapemirim 
promete 
neste fim 
de semana, 
umas das 
atrações é 
Beto Kauê

D
iv

ul
ga

çã
o

Torneio de vôlei de praia no 
próximo fim de semana

ainda vai contar 
com o 1º torneiro 
de handbeach, 
que será reali-
zado no dia 13 
de janeiro, às 8h, 
também na praia 
de Itaoca e com 
a presença da 
atleta da seleção 
brasileira tetra 
campeã mundial, 
Renata Santiago. No dia 
21, às 13h, será realizado 
o Campeonato Litoral de 
Velocross, na arena que 
será montada na rua São 
José, em Itaoca. Outras 

modalidades espor-
tivas também devem 
compor a programação 
esportiva do município 
e serão divulgadas em 
breve.

O esporte também 
tem lugar de desta-
que no Verão 2018 
de Itapemirim. Nos 
próximos sábado (6) 
e domingo (7), o vôlei 
de praia toma conta 
das areias da praia de 
Itaoca com os torneios 
masculino e feminino. 
As inscrições das du-
plas podem ser reali-
zadas no próprio local 
do evento e as disputas 
começam às 8h.

A programação es-
portiva de Itapemirim 
para o Verão 2018 


