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Edição DIÁRIA

Maycon caminhava pela calçada da Avenida 
Guido Brunini em Piúma como se fosse um turista 
de férias e nada tivesse feito em dezembro. Por 
infelicidade do destino foi reconhecido como 
suspeito de participar do assalto ao ônibus que 
acabou com a morte da grávida e do bebê. Foi preso 
pela Força Tática da PM.
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Cai 60% o número de homicídios

Um Show apresentação da Banda da PM

PM recebe mais reforço para o verão 2018

A 10ª Companhia 
Independente da 
Po l í c i a  M i l i t a r  - 
PM, que abrange 
os municípios de 
Anchieta ,  P iúma, 
Alfredo Chaves e 
Iconha, divulgou o 
balanço das ativida-
des operacionais e 
resultados obtidos 
em 2017, segunda-
-feira (08), com des-
taque para a redu-
ção do número de 
homicídios em 60% 

A noite deste domin-
go (07) foi marcada pela 
descontração e entre-
tenimento no calçadão 
da praia da Costa Azul, 
balneário de Iriri, em 
Anchieta.

Contemplados 
com a programação 
do Corpo Musical da 
PMES para o litoral Sul 
do estado, moradores 
e turistas presentes 
na praia da Costa Azul 
apreciaram o show rea-
lizado pelos militares e 
pelo músico capixaba 
Marcelo Ribeiro.

Na manhã desta 
segunda-feira (08), 
a  1 0 ª  C o m p a n h i a 
Independente recebeu 
novo efetivo de refor-
ço policial para atuar 
durante a Operação 
Verão. O evento de 
apresentação do po-
liciamento ocorreu no 
auditório da Prefeitura 
Municipal de Anchieta. 

Visando um po-

e m  c o m p a r a ç ã o 
com o ano de 2016.

No ano passa-
do, foram atendidas 
14.165 ocorrências, 
936 pessoas deti-
das, 94 indivíduos 
presos por meio de 
mandado de prisão 
em aberto e 45 ar-
mas apreendidas. 
Além disso, 6.783 
operações policiais 
foram real izadas, 
sendo 32.198 veícu-
los abordados, 163 
registros de apre-
ensão de drogas, 
num saldo total de 
62 quilos de entor-

Da Redação

A 10ª – Companhia Independente da Polícia Militar apresentou balanço com os resultados 
operacionais de 2017

pecentes e 63 veí-
culos recuperados.

O Comandante 
d a  1 0 ª  C i a 
Independente, 
Major Ríodo Lopes 
Rubim, parabenizou 
os militares pelos 
trabalhos realiza-
dos e destacou que 
os resultados obti-
dos são frutos do 
empenho e profis-
sionalismo da tropa, 
que têm exercido 
c o m  d e d i c a ç ã o 
suas atividades. 

Veja os números 
ao lado.
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A Apresentação do Corpo Musical da 
PM NA Praia das Costa Azul foi linda

Durante o evento, os 
músicos apresentaram 
canções selecionadas 
do rock nacional e in-
ternacional e foram ova-
cionados pelo animado 
público que se formou 
no calçadão, nas janelas 
dos apartamentos e nas 
lojas das proximidades.

A  p rogramação 
musical para a área 
da 10ª Companhia 
Independente começou 
no último sábado (06), 
em Piúma, e vai até a 
próxima quarta-feira (10) 
em Anchieta.

liciamento de maior 
cobertura nos balneá-
rios, locais turísticos e 
ambientes com grande 
circulação de pessoas 
e veículos a 10ª Cia 
Independente rece-
beu mais 92 (noventa 
e dois) militares para 
atuarem nos municí-
pios de Anchieta e 
Piúma pelas próximas 
semanas.

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO:
08/01 – 20 ho-

ras: Rock na Praia de 
Castelhanos

09/01 – 09 horas: 

Ainda para esta alta 
temporada há uma 
previsão de reforço 
de mais 186 (cento e 
oitenta e seis) poli-
ciais, aproximadamen-
te, para atuarem nes-
ses municípios até o 
término da Operação 
Verão, em fevereiro de 
2018. Isto proporcio-
nará maior sensação 
de segurança para os 

Samba na Praia de 
Castelhanos

09/01 – 20 horas: 
Rock na Praia de Ubu

10/01 – 09 horas: 
Samba na Praia de Ubu.

turistas, comerciantes 
e moradores locais.

Estiveram presen-
tes no evento de apre-
sentação do efetivo o 
comandante da 10ª Cia 
Independente, major 
Ríodo Lopes Rubim, o 
comandante da 6ª Cia 
Independente, Major 
Renato Cristelo de 
Morais, além de outros 
oficiais e praças.



Cultura

pecentes e 63 veí-
culos recuperados.

O Comandante 
d a  1 0 ª  C i a 
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Maycon é preso em Piúma

Maycon Ponciano 
Pereira, 31 anos, foi 
preso na tarde desta 
segunda-feira (8), em 
Piúma, ele é suspeito 
de ter participado de 
um assalto a ônibus 
em Cachoeiro de 
Itapemirim, em de-
zembro, que resultou 
na morte de uma mu-
lher grávida. Um outro 
suspeito também foi 
preso no mesmo mu-
nicípio, no dia 30 de 
dezembro. 

As Equipes de 
Força Tática da 10ª Cia 
Independente recebe-
ram um chamado de 
dois policiais de folga 
que reconheceram e 
abordaram dois cida-
dãos que caminhavam 
tranquilamente pelo 
calçadão na Avenida 
Guido Brunini, em 
Piúma e que um deles 
está com Mandado 
de Prisão em aber-
to, identificado como 
Maycon Ponciano 
Pereira. “Ao chegar-
mos ao local, identi-
ficamos Maycon que 
estava com Mandado 
de Prisão Preventiva 
(IP-Nº120/2017) 
com val idade de 
19/12/2037. Maycon 
não se encontrava 
com nenhum tipo de 
documento, e todos 
os dados passados 

Contra este de hoje, 
já tinha um mandado 
de prisão pelo assalto. 
Os policiais estavam 
atentos. No momento 
em que ele [suspeito] 
saia de um comércio 
em Piúma, já em via 

Da redação
por ele constam na 
cópia do Mandado 
de Prisão. Diante do 
fato, conduzimos e o 
apresentamos à au-
toridade policial na 
Delegacia de Polícia 
Civil de Itapemirim sem 
nenhum tipo de lesão. 
Houve a necessidade 
do uso de algemas 
para evitar fuga e res-
guardar o conduzido 
e os militares”, des-
creve a o Boletim de 
Ocorrência.

O CRIME
O crime aconteceu 

no dia 20 de dezem-
bro, após um policial, 
segundo a família, ser 
reconhecido pelos as-
saltantes. Houve uma 
troca de tiros dentro 
do coletivo.

Florência 
Aparecida Luiz Ribeiro, 
de 30 anos, grávida de 
cinco meses, foi bale-
ada na cabeça e mor-
reu após dar entrada 
no hospital. O policial 
civil Moisés Alves dos 
Santos também foi 
baleado e ficou inter-
nado na Santa Casa 
de Cachoeiro.

De acordo com a 
polícia, nesta segun-
da-feira (8), um policial 
de folga reconheceu 
o suspeito em um co-
mércio da região e 
acionou outro policial, 
também de folga.

Os militares deti-
veram o indivíduo até 

Preso em Piúma o 2º suspeito do crime que resultou na morte de uma grávida em 
Cachoeiro, após o assalto ao ônibus

pública, os dois o de-
tiveram. Ele não tinha 
arma e não resistiu”, 
disse.

COMO OCORREU 
O ASSALTO 

“Dois caras bem 
vestidos pagaram a 
passagem, vi quando 
entregaram dinheiro 
para o cobrador. Mas 
depois, anunciaram o 
assalto e começaram 
a recolher os celula-
res de todo mundo. 
Falaram pra ninguém 
reagir, mas um deles 
levantou a arma e co-
meçou um tiroteio.

Eu me abaixei, mas 
vi as balas passando 
perto de mim”, disse 
uma passageira que 
estava no ônibus e pre-
feriu não se identificar.

XILINDRÓ

PM

Maycon é suspeito de participar do assalto ao ônibus em 
Cachoeiro, ele foi preso em Piúma

Riodo Rubim, explicou 
que a polícia já tinha 
informações de que 
o suspeito estaria em 
Piúma.

“O primeiro suspei-
to já tinha sido preso 
em Piúma também. 

a chegada da equi-
pe da Força Tática, 
que o encaminhou 
para a Delegacia de 
Itapemirim.

O comandante 
da 10ª Companhia 
Independente, major 



Ótica Fixar em Anchieta, 
1000 armações de graça

A menos de um 
mês Anchieta ganhou 
a Ótica Fixar, locali-
zada a 800 metros 
da Casa do Cidadão, 
no centro da cidade 
e bem ao lado da 
Crefan.  A franquia já 
está no mercado há 
mais de 30 anos e 
são pelo menos 140 
lojas abrangendo o 
norte e noroeste do 
ES e interior do Rio 
de Janeiro. 

A ótica nasce com 
um braço da Fábrica 
de Óculos de Vila 
Velha e do grupo da 
Óticas Precisão, surge 
com um novo concei-
to, nesse contexto, 
permite que o cliente 
monte os seus óculos 
com as lentes que ele 
desejar, tenha agilida-
de no serviço, preço 
e qualidade, além de 
contar com parceria 
das empresas Zeiss e 
com a Essilor, “Varilux”. 

“Nós fizemos uma 
parceria juntamen-
te com a fábrica de 
Óculos de Vila Velha 
que pertence ao 
mesmo grupo das 
Óticas Fixar, temos 
laboratório próprio, 
última tecnologia em 
relação a lentes, tra-
balhamos com tudo 
que há de melhor 
no mercado. Essa 
parceria surgiu há 
alguns anos entre eu 
e Luciana Prado, co-
lamos em prática na 
cidade de Anchieta, 
trazendo qualidade 
de vida para as pes-

Chegou em Anchieta a franquia das óticas Fixar, um novo conceito, além de convênio com 
médico oftalmologista

ESPAÇO CONCEITO
GeralTERÇA
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Ludmila saindo do mar 
em Piúma

Antes de se apre-
sentar na Casa de 
Show Green House, 
a funkeira carioca, 
Ludmila deu uma 
volta pela Cidade 
das Conchas e mer-
gulhou no mar de 
Piúma. Ela foi clica-
da de biquíni saindo 
do mar e postou 
no Instagran a foto-
grafia caminhando 
entre as ondas.

do cantor Daniel 
Delacruz e partici-
pação Bernard: “E 
aquele amor que eu 
sentia não traz tanta 
onda, mas deixei 
tudo pra trás”.   

O  e m p r e s á r i o 
Adelso Camilo quem 
trouxe a funkeira 
a Piúma e lotou a 
Gree Hause ficou 
todo orgulhoso com 
o gesto de Ludmila. 
“Fiquei muito or-
gulhoso do gesto 
da cantora e feliz 
em vê-la na nossa 

praia. O show foi 
fantástico, a casa 
lotou e ela é um fu-
racão. Dia 13 temos 
o Rappa, esperamos 
todos que estiverem 
pelas bandas do li-
toral, quem Sabe o 
Rappa também não 
tome um banho na 
nossa praia”, disse 
Adelso, o empresá-
rio que está com a 
melhor programa-
ção de verão 2018 
no litoral Sul, trazen-
do grandes nomes 
nacionais. 

Da redação
O Poste tem mais 

de 400 mil curtidas 
e incontáveis men-
sagens de carinho 
dos capixabas que 
estão felizes em ver 
que a funkeira expe-
rimentou das águas 
de Piúma. E como 
diz o ditado popular, 
“quem toma banho 
na água de Piúma 
nunca esquece”.

Na publ icação 
feita no dia 06 de 
janeiro Ludmila cita 
um trecho da músi-
ca  F lor  de L is 

A funkeira antes de subir ao palco da Green House deu 
aquele mergulho nas águias de Piúma e fez uma postagem 
no Instagran, mais de 400 mil visualizações

CIDADE DAS CONCHAS

Divulgação

A funkeira Ludmila doi flagrada saindo 
do mar em Piúma, ela postou a foto no 
Instagran



Ótica Fixar em Anchieta, 
1000 armações de graça

A menos de um 
mês Anchieta ganhou 
a Ótica Fixar, locali-
zada a 800 metros 
da Casa do Cidadão, 
no centro da cidade 
e bem ao lado da 
Crefan.  A franquia já 
está no mercado há 
mais de 30 anos e 
são pelo menos 140 
lojas abrangendo o 
norte e noroeste do 
ES e interior do Rio 
de Janeiro. 

A ótica nasce com 
um braço da Fábrica 
de Óculos de Vila 
Velha e do grupo da 
Óticas Precisão, surge 
com um novo concei-
to, nesse contexto, 
permite que o cliente 
monte os seus óculos 
com as lentes que ele 
desejar, tenha agilida-
de no serviço, preço 
e qualidade, além de 
contar com parceria 
das empresas Zeiss e 
com a Essilor, “Varilux”. 

“Nós fizemos uma 
parceria juntamen-
te com a fábrica de 
Óculos de Vila Velha 
que pertence ao 
mesmo grupo das 
Óticas Fixar, temos 
laboratório próprio, 
última tecnologia em 
relação a lentes, tra-
balhamos com tudo 
que há de melhor 
no mercado. Essa 
parceria surgiu há 
alguns anos entre eu 
e Luciana Prado, co-
lamos em prática na 
cidade de Anchieta, 
trazendo qualidade 
de vida para as pes-

e o cliente não perde 
tempo esperando o 
óculos. Para agen-
dar uma consulta é 

só ligar no fone 28-
35362053. São mais 
de 100 lojas no ES 
e interior do Rio de 

janeiro. Além da Ótica 
ofertar todas as len-
tes digitais free form. 

A Loja tem credi-

Por Luciana Maximo
soas que moram nes-
sa região”, ressaltou 
Leonardo Trindade, 
um dos sócios da 
Ótica Fixar. 

O diferencial da 
Ótica Fixar é que ela 
trabalha mais voltada 
para o projeto social, 
que é o acesso ao 
primeiro óculos, que 
às vezes as pessoas 
não têm. “Nós temos 
a promoção que é mil 
armações de graça 
por dia, para atingir as 
pessoas que não tem 
condições de com-
prar a armação. São 
mil armações 0800, 
a qualquer momento 
que o cliente entrar 
na loja terão essas 
armações. Muitas 
pessoas não têm o 
recurso para fazer 
o primeiro óculos. 
Temos parcerias com 
os melhores oftalmo-
logistas de Vila Velha, 
inclusive trabalhamos 
com Dr Sérgio, com 
mais de 40 anos de 
experiência, o exame 
dele é computado-
rizado, faz pressão 
ocular, completamen-
te de última geração”, 
ressaltou o empresá-
rio Leonardo.  

Pa r a  o  v e r ã o 
muitas novidades, 
marcas próprias de 
armações, com alto 
controle de qualida-
de. “Temos armações 
fabricação própria 
exclusiva só para óti-
cas Fixar”, garantiu 
Trindade.

Com atendimen-
to familiar o cliente 
se sente em casa, e 
com laboratório pró-
prio o serviço é ágil 

Chegou em Anchieta a franquia das óticas Fixar, um novo conceito, além de convênio com 
médico oftalmologista

ário próprio, trabalha 
com cartões divide 
em 10 X e ainda acei-
ta cheque.

ESPAÇO CONCEITO

Arquivo Pessoal

Foi inaugurada a menos de um mês a óticas Fixar em Anchieta com uma super 
promoção, são mil armações de graça
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Ludmila saindo do mar 
em Piúma
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Documentos (Alvará, Notas 
Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de 
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Atas, Ata de Assembléia, Ata da 
Reunião, Comunicados, Licenças 
Ambientais e Balanços.

“

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

ClassiDIGITAL
ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

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

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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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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‘Jumanji: Bem-vindo 
à Selva’ supera 
‘Star Wars’ nas 

bilheterias dos EUA

FILMES

LONGA ARRECADOU US$ 36 MILHÕES SÓ 
NESTA SEMANA NOS ESTADOS UNIDOS

Após semanas no topo da bilheteria americana, 
“Star Wars: Os Últimos Jedi” foi superado por “Jumanji: 
Bem-vindo à Selva”, da Sony, essa semana nos Estados 
Unidos, com arrecadação de US$ 36 milhões em 3.801 
salas. Assim, a continuação do clássico chegou a US$ 
244,3 milhões desde sua estreia em 20 de dezembro.

Na mesma semana, “Sobrenatural: A Última Chave”, 
da Universal, arrecadou US$ 29,3 milhões em 3.116 salas, 
enquanto “Star Wars”, da Disney-Lucasfilm, aparece em 
terceiro com US$ 23,6 milhões, em 4.232 salas.

Em 24 dias de exibição, “Star Wars” já faturou US$ 
572,5 milhões no país, a sexta maior bilheteria de todos 
os tempos.



Marlin Azul é a sensação 
do verão

Passear de escuna é 
a cara do verão concor-
dam? É um passeio dife-
rente onde você pode 
ter o prazer de contem-
plar o litoral de um ou-
tro ângulo. A costa de 
Iriri/ Anchieta com suas 
praias, pedras, e a costa 
de Piúma, cercada com 
suas ilhas é uma atração 
à parte quando vista do 
mar. Sem contar o super 
visual que é o encontro 
do rio com o mar, enfim, 
o passeio é de tirar o fô-
lego, ainda mais quando 
a escuna para em frente 
a Ilha dos Cabritos para 
os tripulantes darem 
aquele mergulho. São 
1h30 de emoção a bordo 
da Marlin Azul, Escuna 
sensação do verão.  O 
passeio é recomendado 
para todas as idades e a 

parada de 20 minutos 
para mergulho e fotos 
e depois retorna à Praia 
da Areia Preta. O pas-
seio é de 1.15 a 1h30. 
“Todos os passageiros 
embarcam na escuna 
sem se molhar, temos 

o transporte que leva 
até a Marlin Azul, temos 
som ambiente, banheiro, 
temos serviço de bordo, 
com vendas de cerveja, 
água e refrigerante”.

Quanto a segurança 
dos tripulantes é garan-

tida, todos recebem o 
colete salva-vidas no 
embarque, além de bal-
sa flutuantes exigida 
pela Marinha. A Escuna 
é novinha e está sendo 
estreada em 2018 na 
orla de Iriri e Piúma, a 

Por Luciana Maximo
beleza das paisagens e 
diversão são garantidas.

A Reportagem con-
versou com Sandra 
Ribeiro e Beto Fernandes 
que estão fazendo su-
cesso neste verão sobre 
esse passeio fantástico 
que está sendo fotogra-
fado e compartilhado 
por centenas de turistas. 
A Escuna Marlin Azul sai 
da deliciosa Praia da 
Areia Preta, em Iriri, se-
guindo a rota marítima, 
o cliente tem a vista da 
Praia do Pau Grande, 
Portinho, segue sentido 
Piúma, onde ele passa 
na Boca da Barra onde 
há o encontro do rio 
com o mar, segue entre 
as ilhas do Meio e a do 
Gambá e dois Cabritos 
e segue até a Praia do 
Corujão, onde o turista 
tem a vista de toda a 
orla da praia da Cidade 
das Conchas. Da Praia 
de Piúma segue sentido 
Ilhas dos Cabritos, com 

O passeio de escuna da Areia Preta em Iriri a Piúma tem sido a maior sensação, a Marlin Azul 
está estreando novinha em 2018 

capacidade é para 40 
tripulantes. Domingo 
uma família de turistas 
comemorou aniversá-
rio a bordo da escuna 
Marlin Azul e registrou 
os momentos deste pas-
seio fantástico. 
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‘Jumanji: Bem-vindo 

à Selva’ supera 
‘Star Wars’ nas 

bilheterias dos EUA
LONGA ARRECADOU US$ 36 MILHÕES SÓ 

NESTA SEMANA NOS ESTADOS UNIDOS
Após semanas no topo da bilheteria americana, 

“Star Wars: Os Últimos Jedi” foi superado por “Jumanji: 
Bem-vindo à Selva”, da Sony, essa semana nos Estados 
Unidos, com arrecadação de US$ 36 milhões em 3.801 
salas. Assim, a continuação do clássico chegou a US$ 
244,3 milhões desde sua estreia em 20 de dezembro.

Na mesma semana, “Sobrenatural: A Última Chave”, 
da Universal, arrecadou US$ 29,3 milhões em 3.116 salas, 
enquanto “Star Wars”, da Disney-Lucasfilm, aparece em 
terceiro com US$ 23,6 milhões, em 4.232 salas.

Em 24 dias de exibição, “Star Wars” já faturou US$ 
572,5 milhões no país, a sexta maior bilheteria de todos 
os tempos.

FANTÁSTICO
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Festival Gastronômico 
é sucesso no Siri

CAFÉ & CIA - executivos 
preparados na hora

Repetiu a dose a 
segunda edição do 
Festival Gastronômico 
da Lagoa do Siri, ou 
seja, SUCESSO! O 
evento ocorreu no fim 
de semana, 05 a 07.

De acordo com o 
secretário de Turismo 
d e  M a r a t a í z e s , 
Phelipe Verdan, o 
Festival Gastronômico 
Lagoa do Siri abriu a 
temporada de Verão 
2018 de Marataízes 
oferecendo ao turista 
a oportunidade de 
aproveitar a estação 
mais quente do ano 
com boa gastronomia, 
música de qualidade, 
num cenário paradisí-
aco da Lagoa do Siri.

O evento contri-
buiu para a revitaliza-
ção da Lagoa do Siri, 
contando com a união 
e apoio dos donos de 
restaurantes, quios-
ques e toda a comu-
nidade. O Festival 
valoriza os produtos 
locais como o abaca-
xi, o melado de cana, 
a mandioca, além dos 
frutos do mar e pesca-
dos, abundantes na 
região. Tudo isso para 
que o turista possa 
apreciar os melhores 
pratos nos restauran-
tes participantes e 
também aproveitar 
sombra, água fresca e 
comida de qualidade 
o ano todo.

Para aproveitar as 
altas temperaturas, a 
Lagoa do Siri oferece 
aos turistas, águas cal-
mas e doce, com o mar 

O Café & Cia, em 
Piúma, está localizado 
em frente ao Banco 
do Brasil há 8 anos. 
As irmãs, Adriana 
Lima Cavalini e Carla 
Lima resolveram co-
locar em prática uma 
paixão que trazem 
de infância, inventar 
pratos.

Não é que caiu do 
gosto de geral. As 
empresárias é quem 
comandam tudo, da 
cozinha ao balcão, 
sempre antenadas. 
Criam pratos divinos. 
Decoram, inventam 
receitas, tiram onda, 
estão sempre sorrin-
do e trabalhando jun-
tas. E é por isso que o 
negócio expandiu e é 
um sucesso.

Começaram ser-
vindo café, viram que 
a cidade tinha essa 
lacuna e foram cres-
cendo, passo a passo. 
“Iniciamos em outro 
ponto, bem menor, 
com a proposta de 
servir café e panque-
cas. Com o tempo 
fomos melhorando 
e passamos a servir 

mas tudo que temos 
no café é exclusivi-
dade nossa, princi-
palmente, as tortas, 
criamos ao nosso 
gosto e adaptamos 
ao gosto do cliente. 
Nada de copiar da 
internet, nossas tortas 
ninguém tem, temos 
o prazer de fazer. 
Adoramos elaborar, 
provar, experimentar, 
ficamos o tempo todo 
lá dentro. A gente 

Por Luciana Maximo
refeição. Vimos que 
tinha dado certo o 
empreendimento e 
observamos a ne-
cessidade de ter 
algo maior. Os pratos 
executivos caíram no 
gosto, nada como 
ter uma comida fres-
ca e rápida. Nós te-
mos quatro opções 
no cardápio:  frango, 
linguado, contrafilé 
e picanha”, ressaltou 
Carla.

In ic ialmente,  a 
panqueca era o carro 
chefe do Café & Cia, 
hoje o executivo é 
quem comanda a pre-
ferência dos clientes. 
Mas além dos pratos 
deliciosos, as irmãs 
criaram a omelete, 
a tapioca, tudo isso 
com os sucos detox 
fizeram da casa um 
espaço muito bem 
frequentado e aca-
bou se tornando um 
ponto de encontro.

Qualidade nos ali-
mentos, atendimento 
vip e rápido, pratos 
porcionados fazem 
da Casa o diferencial. 
“A gente gosta de 
preparar os pratos, 
gostamos de inven-
tar, decorar. Todos 
copiam dos outros, 

Milhares de pessoas compareceram na charmosa Lagoa do Siri para prestigiar a segunda 
edição do Festival Gastronômico 

A casa está há oito anos de portas abertas em Piúma, caiu no gosto dos mais exigentes, o café 
é completo, as panquecas são deliciosas, o executivo feito na hora e as tortas, uma tentação

gosta de fogão, vem 
de casa, nossa mãe 
era cozinheira”, disse 
Carla.

Adriana disse que 
vai cursar gastrono-
mia pela paixão que 
tem pela cozinha e 
promete mais novida-
des porque para ela 
o Café & Cia é uma 
extensão da própria 
casa. Bom humor não 
falta nas duas empre-
sárias que são refe-

MARATAÍZESCHARME NO PREPARO

Luciana Maximo

As empresárias adoram cozinhar e faz do Café & ponde de encontro em Piúma na 
hora do almoço e do lanche

rências em Piúma no 
ramo de alimentação.

A estudante Joyce 
Danila Duarte garan-
tiu que a Casa tem a 
melhor panqueca do 
mundo. “Nossa se eu 
pudesse eu comia 
todos os dias, é mui-
to gostosa, não tem 
como não voltar lá e 
pedir uma panqueca, 
é a melhor que eu já 
comi na minha vida”, 
afirmou.

Ah,  os preços 
são ótimos e as ir-
mãs gostam de fazer 
diferente, além de 
se preocuparem em 
preparar alimentos 
sempre atendendo 
as necessidades dos 
clientes. Ficam ante-
nadas o tempo todo. 
Vale a pena tomar um 
café, lanchar e claro, 
almoçar no Café & 
Cia, o cliente certa-
mente voltará.
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Festival Gastronômico 
é sucesso no Siri

Repetiu a dose a 
segunda edição do 
Festival Gastronômico 
da Lagoa do Siri, ou 
seja, SUCESSO! O 
evento ocorreu no fim 
de semana, 05 a 07.

De acordo com o 
secretário de Turismo 
d e  M a r a t a í z e s , 
Phelipe Verdan, o 
Festival Gastronômico 
Lagoa do Siri abriu a 
temporada de Verão 
2018 de Marataízes 
oferecendo ao turista 
a oportunidade de 
aproveitar a estação 
mais quente do ano 
com boa gastronomia, 
música de qualidade, 
num cenário paradisí-
aco da Lagoa do Siri.

O evento contri-
buiu para a revitaliza-
ção da Lagoa do Siri, 
contando com a união 
e apoio dos donos de 
restaurantes, quios-
ques e toda a comu-
nidade. O Festival 
valoriza os produtos 
locais como o abaca-
xi, o melado de cana, 
a mandioca, além dos 
frutos do mar e pesca-
dos, abundantes na 
região. Tudo isso para 
que o turista possa 
apreciar os melhores 
pratos nos restauran-
tes participantes e 
também aproveitar 
sombra, água fresca e 
comida de qualidade 
o ano todo.

Para aproveitar as 
altas temperaturas, a 
Lagoa do Siri oferece 
aos turistas, águas cal-
mas e doce, com o mar 

da Redação
logo ali ao lado. Com 
atrações musicais e 
aulas de gastronomia 
gratuitas, o Festival 
Lagoa do Siri também 
trouxe um cardápio 
variado de pratos, que 
vão de R$ 5,00 a R$ 
150,00 para a família e 
os amigos se reunirem. 
“A Lagoa do Siri não 
precisa de eventos 
para atrair as pesso-
as, as suas belezas 
naturais, o cuidado 
que os moradores e 
comerciantes tem com 
o local se encarregam 
disso, mas investir em 
bons eventos é co-
locar em destaque o 
que se há de melhor e 
ainda, agraciar a todos, 
tanto comerciantes 
quanto os moradores 
e turistas que frequen-
tam esse paraíso,” 
ressaltou o prefeito 
Tininho Batista.

O Chef Alessandro 
Eller comandou as 
aulas-show de gas-
tronomia e convidou 
os Chefs capixabas 
Janaina Temporim, 
Tiago Cotta e Matheus 
Souza para se unir 
aos cozinheiros lo-
cais. Na programação 
ainda teve show com 
a banda Casaca e 
muito mais.

Este projeto é 
i d e a l i z a d o  p e l o 
Instituto Panela de 
Barro em parce-
ria com a Prefeitura 
de Marataízes e a 
Secretaria Estadual 
de Turismo - #Amores, 
inspirando novas ex-
periências e gerando 
oportunidades para a 
valorização da Cultura 
Capixaba.

Milhares de pessoas compareceram na charmosa Lagoa do Siri para prestigiar a segunda 
edição do Festival Gastronômico 

MARATAÍZES

Assessoria de Comunicação
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Divulgação

“Você nunca conhece realmente as pessoas. O ser 
humano é mesmo o mais imprevisível dos animais” 

Hilda Hilst

Pensamento

“Mantemos uma vida de fantasia onde nos 
comprazemos em compensar as deficiências da 

realidade”, Freud.

JOSÉ MEDEIROS - O olhar humanista do ‘poeta da luz’

Se beber, não idolatre

Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura

Por Revista Prosa 
Verso e Arte

José Medeiros, via-
jou por quase todo o 
país inventariando, 
com uma câmera na 
mão – a cultura, as 
paisagens e a gente 
do Brasil. Hoje seu 
acervo, com cerca 
de 20 mil imagens, 
entre negativos e 
fotos em papel, se 
encontra no Instituto 
Moreira Salles.

BREVE BIOGRAFIA 
DE JOSÉ MEDEIROS

José Araújo de 
Medeiros (Teresina PI 
1921 – L’Aquila, Itália, 
1990). Fotógrafo. 
Começa a fotogra-
far por volta de 1937 
como amador, em sua 
cidade natal. Em 1939, 
transfere-se com a 
família para o Rio de 
Janeiro, onde trabalha 
como funcionário pú-

O senso comum 
utiliza a palavra “alco-
ólatra” para nomear o 
sujeito que sofre com o 
alcoolismo. Este termo, 
que parece aos olhos 
da ciência equivocado, 
por sinal, vem de en-
contro a uma questão 
fundamental: não seria 
o álcool uma substância 
divina? Parece que sim.

A idolatria do álcool 
é encontrada em toda 
sociedade. Não há festa 
sem bebida alcoólica. 
Desde a antiguidade, 
nas civilizações anti-
gas e também na lite-
ratura, nos bacanais de 
Dionísio, contados na 
mitologia, e nos tempos 
atuais. A garrafa nunca 
ficou vazia. Nada contra 
quem bebe socialmen-
te. É cultural, o proble-
ma aqui é outro. De 
cada dez pessoas que 
consomem moderada-
mente ou abusam desta 
substância, uma vai ter 
graves problemas de 
compulsão e, possivel-
mente, se tornar um 
alcoolista.    

A relação entre o 
sujeito e o álcool é, 
durante a história, re-
pleta de tapas e beijos. 
A bebida é uma das 
formas de escapar da 
realidade implacável. 
Alguns a utilizam como 
relaxante, uma ferra-

blico na Companhia de 
Correios e Telégrafos 
e no Departamento 
Nacional do Café. 
Paralelamente, re-
trata artistas em um 
estúdio montado em 
casa e atua como 
freelancer para as 
revistas Tabu e Rio. 
Em 1946, o fotógrafo 
francês Jean Manzon 
(1915 – 1990) o con-
vida para integrar a 
equipe da revista O 
Cruzeiro, onde perma-
nece até 1962.

José Medeiros 
– fotógrafo Publica, 
em 1957,  o l ivro 
Candomblé, o primei-
ro a documentar a 
religião afro-brasileira. 
Com Flávio Damm 
(1928)  mantém a 
agência fotográfica 
Imagem, de 1962 a 
1965. Depois, passa 
a trabalhar como di-
retor de fotografia de 
cinema, além de dirigir 

curtas-metragens e 
o longa Parceiros 
da Aventura, 1979. 
Assina a direção de 
fotografia de obras 
clássicas do cine-
ma nacional como 
A Falecida, 1965, 
de Leon Hirszman 
(1937 – 1987); Xica 
da Silva, 1976, de 
Cacá Diegues (1940); 
e  Memór ias  do 
Cárcere, 1983, de 
Nelson Pereira dos 
Santos (1928). No fim 
da década de 1980, 
leciona fotografia na 
Escola Internacional 
de Cinema de San 
Antonio de Los 
Baños, em Havana, 
Cuba. Em 1986, a 
Fundação Nacional 
de Arte – Funarte 
realiza a mostra 
retrospectiva José 
Medeiros, 50 Anos 
de Fotografia, no Rio 
de Janeiro, e publica 
um livro homônimo.

“Fotografar, é colocar na mesma linha, a cabeça, o olho e o coração”.  – Henri Cartier-Bresson

Extraído do blog do Jornalista e psicanalista Roney Moraes 
(Um grande amigo que se foi)

menta de aproximação 
social, recreação e até 
fins religiosos. Contudo, 
alguns usuários alteram 
o estado de consciência 
e tornam-se agressivos.

No caso do abuso ou 
dependência é diferen-
te. Momentaneamente 
as angústias desapare-
cem como um “milagre” 
é como uma se fosse 
uma espécie de “reli-
gião”, o consumidor ido-
latra e se entrega num 
êxtase entorpecente. 
Daí o termo “alcoólatra” 
poderia ser utilizado 
corretamente.

Por isso, a Semana 
Nacional de Combate 
ao Alcoolismo, não ao 
álcool, diga-se de pas-
sagem, é necessária. 
As campanhas de pre-
venção são o melhor 
caminho. Mesmo que 
os bebedores digam 
a famosa frase “paro 

quando eu quiser” é 
necessária uma inter-
venção educativa.

O álcool continua 
sendo droga mais usada 
em todo o planeta, à 
frente do tabaco e da 
cannabis. A substância 
depressora é responsá-
vel pelo envio de pesso-
as a prontos-socorros, e 
o vício que mais preocu-
pou amigos e parentes 
das vítimas.

É um assunto de 
saúde pública. Muitos 
já vivenciaram cenas 
de violência na própria 
casa, provavelmente 
envolvendo o consu-
mo exagerado.  Então, 
contra a cultura do con-
sumo, esta semana va-
mos todos pensar sobre 
o assunto e combater 
a idolatria alcoólica. 
Portanto, se beber, não 
dirija. Nem o veículo e 
muito menos sua vida.  


