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O cantor Beto Kauê mais uma 
vez incendiou a orla de Piúma, neste 
domingo, 07, durante a sua apoteótica 
apresentação no trio elétrico. Parecia 
carnaval, gente em todos os cantos, 
na praia, nos quiosques, no meio da 
rua, nos bares, na Feira do Sol, nas 
calçadas. Milhares de turistas seguiram 
o trio do Quiosque 46 ao Quiosque 02, 
na chegada da Cidade das Conchas. 
Foi lindo de ver, toda a orla lotada de 
ambos os lados, na frente e atrás do trio.

TRIO ELÉTRICO ARRASTA 
MULTIDÃO EM PIÚMA

VERÃO 2018

Luciana Maximo
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Trio elétrico 
arrasta multidão em PiúmaEquipe na praia

Itapemirim saiu na frente neste verão. O médi-
co Ormeu ladeado da técnica de enfermagem, 
da enfermeira e da coordenadora do Projeto 
Tendas na Praia em Itaipava. Diariamente três 
tendas estão à disposição dos turistas que virem 
a passar mal na orla dos balneários de Itaoca e 
Itaipava. Muito bacana, Dr. Thiago!

Quiosque da Loira
Depois de repaginado o Quiosque da Loira, 

agora, o time todo veste amarelo. Todos unifor-
mizados para melhor atender os clientes que 
adoram esse tradicional Quiosque na orla de 
Piúma. Tião, receba o nosso carinho e toda 
sua equipe.

Vereadores no Trio
Os vereadores Eliezer e Negão tirando uma 

onda com a gata no trio elétrico, neste domingo. 
Negão mais simpático do que nunca e Eliezer 
uma figuraça. Curtiram muito o show de Beto 
Kauê que levou uma imensa multidão atrás 
do trio.

Indiara e Victor
Simpatíssimos os dois, Indiara e Victor Zetum. 

Com esse sorrisão não tem como não fazer um 
registro da presença deles no trio, curtindo o 
sogrão né Indiara? Amo os dois. Victor por 
ser filhote da minha amiga Luciana Monteiro 
Zetum, e Indiara, por ser esposa de Kauê, que 
eu admiro muito.

Turma
Olha que turma unida: Tupã ex-secretário 

de Cultura, Negão e Eliezer, vereadores da 
atual legislatura, Mário Dantas, ex-vereador, 
queridíssimo,, ‘safadíssímo’, na cidade e Max 
City, atual secretário de Turismo de Piúma. 
Todos numa animação só durante a passagem 
do trio pela orla.

DJ Vitinho
Dj Vitinho e sua namorada no trio. Vitinho 

animou o público com os melhores ritmos até a 
chegada de Beto Kauê. Gosto muito desse DJ 
que sabe montar uma seleção de sucessos e co-
locar a galera pra descer até o chão. Eita Vitinho!

Na praia
Esses meninos foram flagrados pelo jornal 

bem pertinho do trio, são turistas que estavam 
curtindo demais o show na orla de Piúma. 
Lindos!ocial



Cultura

SEGUNDA
08 JANEIRO 2018

03Cultura
Trio elétrico 
arrasta multidão em Piúma

O cantor  Beto 
Kauê mais uma vez 
incendiou a orla de 
Piúma, neste do-
mingo, 07, durante 
a sua apoteót ica 
apresentação no 
trio elétrico. Parecia 
carnaval, gente em 
todos os cantos, na 
praia,  nos quios-
ques, no meio da 
rua, nos bares, na 
Feira do Sol, nas cal-
çadas. Milhares de 
turistas seguiram o 
trio do Quiosque 46 
ao Quiosque 02, na 

te. O show foi ele-
trizante, crianças, 
adolescentes, pais, 
mães, todos curtiam 
a cada música. E 
Beto sempre an-
tenado com os su-
cessos do momento 
encantou a multidão 
com a música. “Ai 
fonsi dy oh oh no, 
oh yeah diridiri, diri-
didi daddy. Si, sabes 
que ya llevo um rato 
mirandote...”

Um show cheio 
de gingado, levando 
a multidão a cantar 
junto com o cantor 
todas as músicas. 
A  a p r e s e n t a ç ã o 
foi  acompanhada 

Por Luciana Maximo
chegada da Cidade 
das Conchas. Foi 
lindo de ver, toda a 
orla lotada de am-
bos os lados,  na 
frente e atrás do 
trio.

U m  m o m e n t o 
muito especial foi 
a chegada da mãe 
de Beto ao trio, ela 
foi aplaudida pelo 
público que seguiu 
o cantor. Nos pré-
dios, nas sacadas, 
nas janelas, todos 
os lugares pessoas 
acenavam a Beto 
que está no seu me-
lhor estilo. “... é do 
caribe, do caramba, 
do c...”, literalmen-

Domingo, praia, calor, mar e trio, uma combinação perfeita para atrair pessoas de diversos 
municípios a orla de Piúma

pela Polícia Militar 
– PM que estava 
em vários pontos 
estratégicos com 
viaturas, a cavalaria, 
policiais infiltrados 
no meio da multidão 
descaracterizados 
e de motocicletas. 
O primeiro dia do 
trio neste verão foi 
um sucesso, sem 
nenhum incidente.

O secretário de 
Turismo, Max City 
destacou a importân-
cia da presença da 
PM no evento, disse 
que a segurança da 
população é muito 
importante, e graças 
a Deus foi tudo bem, 
o trio foi um sucesso. 
“O show foi mara-
vilhoso, mais uma 
vez Piúma mostrou 
o quanto é querida 
pelos turistas, a orla 
estava lotada, mui-
ta gente bacana e 
nenhuma confusão. 
Parabéns a toda a 
equipe que traba-
lhou junto para fazer 
o melhor”, parabeni-
zou Max City.

No próximo sá-
bado está previsto 
mais uma apresen-
tação do trio elétrico 
e no domingo, Tatau 
do Araketu vai in-
cendiar Piúma neste 
verão 2018.

DO CARIBE, DO CARAMBA, DO C...

Luciana Maximo

O cantor Beto Kauê incendiou Piúma no trio elétrico neste 
domingo
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A cada esquina um depósito 
de bebidas

Com o calor de rachar 
não tem como não beber, 
seja suco, água, água de 
coco, em especial cerveja, 
para quem gosta, é cla-
ro. E verão combina com 
uma loura gelada, mas as 
crianças acabam caindo na 
tentação do refrigerante e 
muitos adultos. Os preços, 
os ambulantes vendem até 
três latões por R$10.00, no 
Quiosque pode ser encon-
trada a R$5.00. A concor-
rência é grande. 

Os adolescentes e jo-
vens se acabam na vocka, 
drinks e outras bebidas mais 
quentes. Vendo toda essa 
demanda, muitos comer-
ciantes apostaram na venda 
de bebidas, e abriram muitos 
novos estabelecimentos na 

segundo ele, há muito mais 
opções de preço e varie-
dades, além de novidades, 
enquanto no balneário onde 
está o Bar dele só tem um 
depósito, e os preços aca-
bam sendo maiores. “Iriri só 

tem um depósito, aqui tem 
muito mais opção e varieda-
des. Esse ano o movimento 
está ótimo, eu só trabalho 
no verão”.

Jonaci Coradelo, o 
Quinho, está há 25 anos 

no ramo de distribuidora de 
bebidas e fornece também 
para vários municípios, além 
de atender os ambulan-
tes de Piúma, Marataízes, 
Itapemirim, Anchieta e ou-
tros. Quinho disse que a 
concorrência é ruim para 
ele que trabalha o ano todo 
e emprega muitos funcio-
nários. “Esses comércios 
que só abrem na tempora-
da nos prejudica muito, a 
gente trabalha o ano todo 
com funcionários, sofremos, 
pagamos todos os impos-
tos, os encargos sociais, 
chega nessa época somos 
prejudicados por esses co-
mércios pequenos que não 
pagam nada.  Tudo que é 
canto de rua tem atacadista 
vendendo bebidas, é muito 
complicado”.

Jonaci comentou ainda 
que as despesas são gran-
des, além dos encargos e 
impostos que tem de man-
ter, ainda há as despesas 

Por Luciana Maximo
cidade de Piúma, em cada 
esquina, quase, é possível 
encontrar uma porta aberta.

Há quem esteja no ramo 
o ano todo e afirma que a 
concorrência é boa, mas há 
quem discorde. A reporta-
gem visitou vários depósitos 
para saber como anda o 
movimento nesses estabe-
lecimentos. “O movimento 
aqui está ótimo, muitos am-
bulantes e comerciantes de 
outras cidades vem comprar 
com a gente, trabalhamos o 
ano todo, fazemos festas, 
casamentos, aniversários. 
Eu não acho que a abertura 
de novos estabelecimentos 
do ramo atrapalha o nosso 
movimento, eles acabam até 
comprando conosco”, disse 
Elza Godoy, do Varejão de 
Bebidas.

O comerciante Reinaldo 
Ferreira tem três comércios 
em Iriri e prefere comprar 
bebidas em Piúma, pois 

Com a nova temporada surgem os novos depósitos de bebidas nos balneários, em Piúma 
abriram vários, acaba prejudicando quem trabalha o ano todo

com os veículos, gasolina e 
manutenção. “Eles acabam 
fazendo preço melhor que 
a gente, não pagam nada”.

De Anchieta para Piúma, 
uma comerciante abriu no 
bairro Jardim Mayli uma 
distribuidora de bebidas. 
Disse que a abertura desses 
novos estabelecimentos nas 
esquinas e bairros acaba 
atrapalhando um pouco. 
“Atrapalha um pouco, o ne-
gócio e ter preço e saber 
cativar o cliente”, disse Ana 
Paula de Souza.

O comerciante Plínio 
Lima Rocha tem uma distri-
buidora no centro de Piúma, 
ele discorda de Jonaci acre-
dita que a concorrência 
acaba sendo positiva para a 
comercialização de bebidas. 
“A concorrência melho-
ra, quem tem preço, tem, 
esse ano está ótimo o 
movimento, acredito que 
o carnaval vai ser melhor 
ainda”, comentou.

CONCORRÊNCIA

Luciana Maximo

Jonaci, o Quinho não acha justo a 
abertura dos novos comércios que 
funcionam somente no verão
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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

A cada esquina um depósito 
de bebidas
Com a nova temporada surgem os novos depósitos de bebidas nos balneários, em Piúma 
abriram vários, acaba prejudicando quem trabalha o ano todo

com os veículos, gasolina e 
manutenção. “Eles acabam 
fazendo preço melhor que 
a gente, não pagam nada”.

De Anchieta para Piúma, 
uma comerciante abriu no 
bairro Jardim Mayli uma 
distribuidora de bebidas. 
Disse que a abertura desses 
novos estabelecimentos nas 
esquinas e bairros acaba 
atrapalhando um pouco. 
“Atrapalha um pouco, o ne-
gócio e ter preço e saber 
cativar o cliente”, disse Ana 
Paula de Souza.

O comerciante Plínio 
Lima Rocha tem uma distri-
buidora no centro de Piúma, 
ele discorda de Jonaci acre-
dita que a concorrência 
acaba sendo positiva para a 
comercialização de bebidas. 
“A concorrência melho-
ra, quem tem preço, tem, 
esse ano está ótimo o 
movimento, acredito que 
o carnaval vai ser melhor 
ainda”, comentou.
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SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Duda decide revelar sua 
história a Laerte e implora que 
ele não a denuncie. Josafá se 
emociona ao conhecer sua filha. 
Diego humilha Karina. Laerte 
afirma a Duda que sua intenção 
é extorquir dinheiro de outra 
pessoa. Sophia se recusa a 
saber quem é a nova conquista 
de Lívia. Cido procura Samuel 
no hospital, e Renato avisa a 
Clara. Tônia se une a Nádia 
para afastar Bruno de Raquel. 
Duda confirma para Caetana 
que Laerte aprontou com ela. 
Mercedes confidencia a Clara 
que se ressente de não ter tido 
um filho com Josafá. Lívia e 
Mariano ficam juntos. Laerte leva 
Sophia para conversar no quarto 
de Duda. Duda fica abalada ao 
descobrir que Clara é sua filha. 
Laerte ameaça Sophia, mas 
acaba morto. Vanessa vê a vilã 
sair escondida do bordel. Clara 
chega à procura de Duda e 
encontra Laerte. Duda entende 
que Clara tirou a vida de Laerte 
e assume a culpa pelo assas-
sinato.

TERÇA-FEIRA, 
09 DE JANEIRO

Leandra e Caetana tentam 
convencer Duda a esconder o 
corpo de Laerte, mas ela insiste 
em ser presa. Clara conta sobre 
o crime no quarto de Duda a 
Patrick e Renato. Gael estranha 
o comportamento de Sophia ao 
chegar em casa. Vanessa mente 
para as pessoas na rua e todos 
condenam Duda. Mercedes não 
deixa Cleo, Josafá e Herculana 
saírem de casa. Juvenal teme 
pela segurança de Estela. Duda 
se recusa a falar com Patrick. 

Vanessa instiga o povo a se revoltar 
contra Duda, e Patrick exige que sua 
cliente seja transferida para Palmas. 
Vinícius e Nicolau escoltam Duda até 
o carro, que passa mal e é levada 
para o hospital. Bruno descobre 
que Diego trai Melissa com Karina. 
Renato leva Clara ao hospital para 
falar com Duda. Bruno e Vinícius 
estranham ao não conseguirem 
localizar os dados de Duda. Duda 
revela a Clara por que decidiu 
assumir a culpa pelo assassinato 
de Laerte.

SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Malagueta, Júlio, Agnaldo e 
Sandra Helena são presos. Antônia 
espera Júlio sair da cadeia. Siqueira 
e Douglas assumem relacionamen-
to gay. Antônia e Júlio se casam. 
Athaíde e Lígia são presos pela 
morte de Mirella. Sabine é presa 
pelo rapto de Dom. Malagueta e 
Maria Pia acabam juntos. Eric e Luíza 
têm um filho terminam felizes. Luíza 
assume a administração do Carioca 

Palace. Antônia assume o lugar de 
Siqueira e se torna delegada.

SEGUNDA-FEIRA, 
08 DE JANEIRO

Inácio garante a Lucinda que 
irá a Portugal. Celeste decide inau-
gurar sua nova casa. Conselheiro 
diz a Bernardo que dará o chalé de 
Petrópolis a Vicente e Maria Vitória. 
Pepito e Celina se preocupam com 
a greve de funcionários. Conselheiro 
se entristece com a ausência de 
Celeste. Celina e Balbina pensam 
em vender as geleias no recital 
de mulheres do Grêmio Cultural. 
Leonor e Gregório conspiram contra 
Lucinda. Emília aconselha Inácio 
a não se despedir de Lucinda. 
Reinaldo pensa em Eunice. José 
Augusto pede que Delfina leve 
Tereza para se despedir dele. 
Fernão é rude com Izabel. José 
Augusto exige que Izabel permane-
ça na Quinta durante sua viagem ao 
Brasil. Olímpia permite que Celina e 
Balbina vendam geleias após o reci-

tal. Lucinda manda Gregório usar 
uma arma para impedir Inácio de 
partir para Portugal.

TERÇA-FEIRA, 
09 DE JANEIRO

Lucinda ameaça Gregório 
para que ele cumpra sua ordem. 
Celina e Olímpia apresentam o 
recital no Grêmio Cultural. Isolina 
repreende Eunice por não querer 
contar para Reinaldo sobre sua 
gravidez. Balbina comemora a 
venda de suas geleias. Pepito 
ameaça Alzira para que ela 
deixe a sociedade. Vicente e 
Maria Vitória namoram no pátio 
da pensão. Olímpia se incomoda 
quando Conselheiro sugere que 
ela se case com Edgar. Reinaldo 
procura Eunice. Tomaso implora 
que Helena perdoe Giuseppe. 
Reinaldo afirma a Emília que 
Eunice está lhe escondendo 
alguma coisa. Lucinda sofre por 
causa de Inácio. Helena perdoa 
Giuseppe. Celeste recebe flores 
de Conselheiro. Lucinda implora 
que Inácio desista de sua viagem. 
José Augusto se despede de to-
dos na Quinta. Inácio se despede 
de Lucerne. Justino leva Inácio ao 
cais. José Augusto embarca para 
o Rio de Janeiro.

CHARGE
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Cachoeiro registra queda 
de 28% em assassinatos

As medidas de se-
gurança em Cachoeiro 
alcançaram resultados 
muito positivos em rela-
ção aos homicídios. O 
índice anual teve queda 
de 28%, na compara-
ção entre 2017 e 2016. 
As estatísticas foram 
divulgadas nesta se-
mana. Em 2016 foram 
45 homicídios registra-
dos no município. Já no 
ano passado, 32 mortes 
violentas foram contabi-
lizadas pela polícia. Ou 
seja, 13 mortes a menos.   

Na opinião de de-
legados e oficiais das 
instituições da área, entre 
os principais fatores para 
a melhoria no município 
estão a crescente inte-
gração e as ações de in-
teligência, que buscam, 
nos últimos anos, minar 
a prática junto ao crime 
organizado.

Locais de conflito re-
ceberam maior atenção, 
na intenção de anteci-
par casos de acerto de 
contas e disputa entre 
grupos criminosos rivais. 
“Além disso, a PM contou 
com crescente apoio dos 
dados fornecidos pelo 
videomonitoramento da 
prefeitura e das rondas 
da Guarda Municipal”, 
afirma Roman.

Em 2017, a Guarda 
Civil Municipal esteve 
mais presente nas co-

munidades. Com a in-
tensificação da Ronda 
Ostensiva Municipal, a 
corporação atendeu 
3.753 ocorrências e re-
cuperou 32 veículos.

 
MÉDIA REGIONAL 

TAMBÉM CAIU 
Quinto município ca-

pixaba mais populoso, 
Cachoeiro ajudou tam-

bém a diminuir os índices 
na região. Durante o ano 
passado, houve rema-
nejamento de soldados 
da Polícia Militar para 
áreas mais críticas, para 
aumento na repressão, 
medida que estaria entre 
as de maior destaque na 
diminuição de homicídios 
na região, segundo ava-
lia o coronel Alessandro 
Marin, comandante de 
Polícia Ostensiva Sul 
(CPOSul).

 
CAPTURA DE 
FORAGIDOS E 

CERCO AO CRIME 
ORGANIZADO 

Marin destaca tam-
bém a maior integração 
entre as forças de se-
gurança na cidade nos 
últimos anos e a inten-
sificação, por parte da 
PM, no cumprimento de 
mandados de prisão para 
captura de foragidos da 

FONTE: Jornal O Fato 
A maior  integra-

ção tem como base o 
Gabinete de Gestão 
Integrada, coordena-
do pelo prefeito Victor 
Coelho com participa-
ção das instituições, 
por meio de encontros 
mensais na cidade.

“Os números relativos 
a crime doloso contra a 
vida mostram que, sim, 
há muito a ser feito, mas 
também são evidência 
de que as ações foram 
bem implementadas. 
As forças de segurança 
têm feito um trabalho 
mais cirúrgico e agre-
gado, com mais pla-
nejamento”, ressalta o 
secretário municipal de 
Segurança e Trânsito, 
Ruy Guedes Junior.

O trabalho preven-
tivo para coibir novos 
homicídios teve grande 
participação na queda 
dos índices, na visão 
do comandante do 9º 
Batalhão da Pol ícia 
Militar, tenente-coronel 
Heron Roman.

O trabalho preventivo para coibir novos homicídios teve grande participação na queda dos 
índices, na visão do comandante do 9º BPM tenente-coronel Heron Roman

Justiça no sul.
 Para representantes 

da Polícia Civil, a políti-
ca atual da corporação 
tornou mais frequentes 
as investigações para 
ações pontuais, para difi-
cultar as ações do crime 
organizado. O cerco e 
o acompanhamento 
estratégico das ativida-
des criminosas estariam 
entre os pontos funda-
mentais para a queda 
nos assassinatos.

“É um conjunto, que 
inclui também aqueles 
órgãos que não são 
da polícia, mas for-
necem informações 
que apoiam e ajudam 
a pautar o trabalho 
policial. São agências 
comprometidas em so-
mar nesse grupo de 
ações”, destaca o dele-
gado-chefe da Sétima 
Regional da Polícia Civil, 
Paulo Rogério Sousa.

QUEDA

Divulgação

Os números de homicídio caíram em 
Cachoeiro de Itapemirim pelo menos 28%

Marido mata mulher com 
13 facadas

Polícia Civil. A mulher 
caiu junto ao portão 
de entrada do imóvel, 
localizado no Jardim 
Junqueira. Vizinhos re-
lataram terem ouvido 
gritos e pedidos de so-
corro.

Depois de praticar o 
crime, Odimar se trancou 
no banheiro. Os policiais 
militares que foram ao 

local, chamados pe-
los vizinhos, tiveram 
de arrombar o portão 
para entrar no imóvel. 
A mulher e o marido 
foram levados à Santa 
Casa da cidade, mas 
ela já chegou morta. 
O corpo de Joice foi 
submetido à perícia no 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Lins.

A vítima, Joice 
Cristina Ponce dos 
Santos, de 44 anos, foi 
perseguida do interior 
da residência até o 
portão pelo marido, 
Odimar Gregório dos 
Santos, enquanto ele 
a golpeava.

Um homem de 51 
anos matou a esposa 
a facadas, na madru-
gada deste domingo 
(7), na casa em que 
viviam, em Lins, inte-
rior de São Paulo. A 
vítima, Joice Cristina 
Ponce dos Santos, 
de 44 anos, foi per-
seguida do interior 
da residência até o 
portão pelo marido, 
Odimar Gregório dos 
Santos, enquanto ele 
a golpeava. No total, 
foram 13 facadas na 
região do tórax, nas 
costas e no abdômen, 
segundo o registro da 
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Por Luciana Maximo “Há quem diga que todas as noites são de sonhos. 
Mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isto não tem muita 

importância.  O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem 
sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado”. 

William Shakespeare

Pensamento
“Amora” 

Escritora
O livro lésbico necessário à 
literatura brasileira

6 obras de Carolina de Jesus 
para download gratuito

“...” Para a Literatura

Por Italo Damasceno 
/ fonte Metrópoles

O livro “Amora”, 
da gaúcha Natália 
Borges Polesso, foi o 
vencedor do Prêmio 
Jabuti de Literatura 
em 2016 na catego-
ria Contos, batendo 
até mesmo o mes-
tre Luís Fernando 
Veríssimo. Todas as 
histórias da obra são 
protagonizadas por 
mulheres lésbicas.

Natália começou 
a escrever em 2005 
no seu blog pessoal 
A Inércia de Alice, 
que ela alimentou até 
2015. No meio desse 
tempo, o sucesso de 
seus textos a leva-
ram a ser convidada 
para colaborar com 
o jornal semanal da 
sua cidade, Caxias 
do Sul (RS). Publicou 
o primeiro livro quan-
do venceu um edital 
regional. O segundo, 
de poemas, foi por 
meio de uma editora.

O terceiro livro, 
“Amora” (como se 
fosse amor no fe-
minino), foi lançado 
em 2015 pela Não 
Editora, por meio do 
edital Financiarte, e 
conta com 33 contos. 

Carolina Maria de 
Jesus foi uma das 
primeiras escritoras 
negras do Brasil . 
Descoberta pelo 
jornalista Audálio 
Dantas, em abril de 
1958, enquanto co-
bria a abertura de 
um pequeno parque 
municipal, Carolina 
foi vista de pé na 
beira do local gri-
tando “Saiam ou eu 
vou colocar vocês 
no meu livro!”. Os 
intrusos partiram. 
Dantas perguntou o 
que ela queria dizer 
com aquilo. Ela se 
mostrou tímida no 
início, mas levou-
-o até o seu bar-

Ao ser anunciado 
na lista dos finalis-
tas, Natália viu seu 
livro concorrer com 
grandes contistas do 
Brasil, como Rubem 
Braga. Ela diz que 
só a indicação já era 
uma grande vitória, 
mas jamais esperaria 
conquistar o prêmio.

Além da catego-
ria contos, seu livro 
também ganhou a 
no quesito Escolha 
do Leitor, onde as 
pessoas votam pelo 
site da Amazon.

A premiação lhe 
rendeu, além de no-
toriedade, uma exce-
lente oportunidade 
de trabalho. Fazendo 
pós-doutorado em li-
teratura, Natália viaja 
o Brasil e o mundo 
oferecendo cursos 
de escrita. Por conta 
do Jabuti, ela já foi 
levada até o Festival 
de Macau, na China, 
para falar sobre seu 
trabalho.

Atualmente, ela 
desenvolve um livro-
-instalação com o 
artista plástico e es-
critor brasiliense Léo 
Tavares.

É  marav i lhoso 
ver um jovem ta-
lento despontando 

em uma linha da 
literatura lésbica, 
tida como invisível 
no cenário brasi-
leiro. Natália fala 
que “Amora” é seu 
primeiro livro fora 
do armário.

Ela sabe que não 
inventou a roda. 
Antes dela, outras 
mulheres também 
escreveram im-
buídas do mesmo 
sentimento, como 
Angélica Freitas, 
Micheline Verunsk, 
Conceição Evaristo 
e Cidinha da Sila.

É sempre pre-
ciso lembrar: há 
o dia do orgulho 
LGBT e o dia da 
visibilidade lésbica. 
Frequentemente 
esquecemos que 
a relação entre mu-
lheres geralmente 
são representadas 
sob o olhar do de-
sejo masculino.

É alentador ver 
a prosa poética de 
Natália Borges ser 
agraciada com o 
mais alto prêmio de 
literatura do nosso 
país. Isso confere às 
lésbicas representa-
tividade de excelen-
te qualidade artística. 
Ela(s) merece(m).

“Amora” (como se fosse amor no feminino), foi lançado 
em 2015 pela Não Editora, por meio do edital Financiarte

“…. Há existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá… isto 
é mentira! Mas, as misérias são reais.” (Carolina de Jesus)

raco e mostrou-lhe 
tudo. Ele pediu uma 
amostra pequena e 
correu para o jor-
nal. A história de 
Carolina “eletrizou a 
cidade” e, em 1960, 
Quarto de Despejo, 

SUAS OBRAS PUBLICADAS SÃO:
Quarto de Despejo (1960)
Casa de Alvenaria (1961)
Pedaços de Fome (1963)
Provérbios (1963)
Diário de Bitita (1982)
Meu Estranho Diário (1996)
Antologia Pessoal (1996)
Onde Estaes Felicidade (2014)

Para baixar, acesse:
https://www.dropbox.com/sh/e67jbpvtzxv3a-
zi/AABpolBjwhfawXw8LbXG8Koaa?dl=0

foi publicado. A ti-
ragem inicial de 10 
mil exemplares se 
esgotou em uma 
semana.

Logo suas obras 
ganharam o mundo. 
Tratando sempre 
de temas como a 
miséria, a situação 
do negro no Brasil 
e dos problemas 
sociais do Brasil, as 
obras de Carolina 
de Jesus até hoje 
vem sendo tema 
de debates e polê-
micas, vencendo o 
ranço academicista 
e conservador de só 
ver arte naquilo que 
segue as fórmulas 
eurocêntricas.


