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Edição DIÁRIA

Educação

Anchieta inova 
na inscrição 

de DT

Educação

Mil alunos vão 
receber curso de 

gastronomia 
no Estado Mais um caso de feminicípio em Itapemirim, dessa vez a 

vítima é Claudiana Ferreira da Silva, 43 anos, residente no 
bairro Rosa Meireles. Ela foi assassinada com cinco tiros, 
segundo informações preliminares, na noite desta terça-feira 
08, no meio da rua, quando chegava a sua residência. O 
principal suspeito do crime é o ex-marido,

Alair Souza da Silva que está foragido. Alair teria chegado 
ao local do crime em uma moto 150, prata, com uma caixa de 
peixe na garupa. Em outubro, no dia 05, a servidora pública, 
Claudiana Bom Macota também foi assassinada pelo marido 
ciumento que exigia as senhas das redes sociais dela.

EX-MARIDO 
MATA A MULHER 

NA VILA

NA CABEÇA
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Claudiana teria sido morta com tiros na 
cabeça pelo ex-marido no meio da rua

Claudiana 
Macota morava 
na Gamboa e o 
marido a matou 
asfixiada por 
ciúmes
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Inconformado, ex-marido 
mata mulher na Vila

Semelhanças - a servidora também era Claudiana

Tudo indica que o suspeito, que é ex-marido de Claudiana não aceitou o fim do relacionamento e a matou

POSSESSIVO

Divulgação

Arquivo

A dona de casa 
Claudiana Ferreira da 
Silva, 43 anos, residente 
no bairro Rosa Meireles, 
em Itapemirim foi assas-
sinada com cinco tiros na 
noite desta terça-feira 08, 
no meio da rua quando 
chegava a sua residência. 
O principal suspeito do 
crime é o ex-marido, Alair 
Souza da Silva que está 
foragido.

Alair teria chegado ao 

Em comum com 
Claudiana, assassinada 
nesta terça, 09, o nome, o 
tipo de crime, as possíveis 
razões dos assassinos 
que não aceitavam o fim 
do relacionamento e o 
município onde residiam, 
Itapemirim. Mais um caso 
covarde de feminicídio.

C l a u d i a n a  B o m 
Macota foi asfixiada e 
morta pelo marido, que se 
encontra preso, no dia 05 
de outubro. O marido de 
Claudiana não aceitava 
de forma nenhuma o fim 
do relacionamento e tinha 
ciúmes até da própria 
sombra. Ele desconfiava 

Por Luciana Maximo

local do crime em uma 
moto 150, prata, com uma 
caixa de peixe na garupa. 
Informações dos filhos da 
vítima dão conta que Alair 
possui uma Saveiro prata, 
quadrada com capota 

que ela a traia. O simples 
fato dela se cuidar e não 
aceitar passar as senhas 
da rede social teria sido 
o estopim para Admilson 
de Souza Cruz matá-la. 
Mas o crime não parou 
por aí, Admilson criou 
factoides para tentar des-
pistar a Polícia, inventou 
que ela teria sumido, fez 
postagens na internet, 
nas redes sociais e fez 
BO. Depois de matá-la, 
Admilson arrumou a casa 
e desovou o corpo na ma-
tinha da Praia da Gamboa. 

No caso de Claudiana, 
do Rosa Meireles, ela já 
estava com outro homem 

preta.
De acordo com infor-

mações de populares, 
Claudiana havia se sepa-
rado do ex-marido e ele 
não se conformava com 
o fim do relacionamento, 
vivia ameaçando e ela já 
estava namorando com 
outro homem. Nesta ter-

ça, ele completamente 
disposto a matá-la, teria 
vigiado e quando ela che-
gava em casa ele dis-
parou vários tiros contra 
ela, acertando um dos 
disparos na cabeça.

A perícia Técnica da 
Polícia Civil esteve no lo-
cal do crime fez a perícia 
e removeu o corpo ao 
Departamento Médico 
Legal – DML, de Cachoeiro 
de Itapemirim, onde foi ne-
cropsiado e liberado para 
sepultamento. O crime 
ocorreu no início da noite.

Quem tiver qualquer 
informação sobre Alair li-
gue para o 181, não precisa 
se identificar.

e o ex não suportou e a 
matou.

No dia (7) de outubro, 
o marido de Claudiana 
a servidora pública da 
Gamboa, procurou a 
Polícia Civil e registrou 
boletim de ocorrência 
do desaparecimento de 
Claudiana. Nas redes 
sociais, os familiares pedi-
ram ajuda para encontrar 
a funcionária pública.

Até quando? A per-
gunta que não quer ca-
lar, homens possessivos 
farão de mulheres suas 
vítimas e a matarão por 
elas não mais quererem 
viver com eles?



Cultura

Divulgação

Prefeitura inova do processo 
seletivo da Educação

A Prefeitura de 
Anchieta, por meio 
da Secretaria de 
Educação (Seme), re-
alizou com sucesso 
o processo seletivo 
para contratação de 
profissionais para o 
exercício de 2018. 
Desta vez houve no-
vidades no processo, 
com inscrições online 
pelo site do município.

De acordo com a 
Seme, foram 5.300 
inscritos no processo 

para os inscritos e 
mais assertividade no 
processo. “A tecnolo-
gia deve ser utilizada 

para dar mais trans-
parência e facilitar a 
vida das pessoas. A 
atual gestão preza 

por isso, portanto fi-
zemos a opção de 
mudar como eram 
feitas as inscrições, 

Assessoria de 
Comunicação

seletivo, que obje-
tivou contratar pro-
fessores (educação 
infantil e ensino funda-
mental anos iniciais e 
finais – regular e EJA, 
educação especial), 
cuidador escolar;  ins-
trutor de música (fan-
farra simples, violão, 
teclado, flauta doce 
e canto coral);  biblio-
teconomista;  auxiliar 
de secretaria escolar 
e pedagogo.

Conforme a titu-
lar da pasta, Janinha 
Gerke de Jesus, com 
a inscrição online hou-
ve mais comodidade 

Desta vez houve novidades no processo, com inscrições online pelo site do município

desburocratizando o 
sistema, evitando o 
desgaste dos inscritos 
e servidores com lon-
gas filas para realizar 
a inscrição e ainda 
reduzir gastos com 
papel”, disse.

Para a professo-
ra de inglês Andrea 
Lima, o novo modo 
de inscrição foi muito 
mais cômodo e menos 
burocrático. “Não foi 
preciso enfrentar fila e 
esperar a análise dos 
documentos, como 
acontecia antes. Gostei 
muito da inovação”, 
destacou a professora.

Esse ano a novidade das inscrições para DT foram onlines
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ça, ele completamente 
disposto a matá-la, teria 
vigiado e quando ela che-
gava em casa ele dis-
parou vários tiros contra 
ela, acertando um dos 
disparos na cabeça.

A perícia Técnica da 
Polícia Civil esteve no lo-
cal do crime fez a perícia 
e removeu o corpo ao 
Departamento Médico 
Legal – DML, de Cachoeiro 
de Itapemirim, onde foi ne-
cropsiado e liberado para 
sepultamento. O crime 
ocorreu no início da noite.

Quem tiver qualquer 
informação sobre Alair li-
gue para o 181, não precisa 
se identificar.

INSCRIÇÕES ONLINES
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Medicamentos não padronizados 
com novos critérios

A  S e c r e t a r i a 
Municipal de Saúde 
d e  P r e s i d e n t e 
Kennedy anunciou 
mudanças nos crité-
rios para aquisição 
de medicamentos 
que não fazem parte 
da Relação Municipal 
de Medicamentos 
E s s e n c i a i s  ( R E -
MUME), os chama-
dos “medicamentos 
não padronizados”.

A part i r  de 22 
de janeiro de 2018, 
de acordo com o 
Decreto Nº 094, 
de 13 de Dezembro 
de 2017, que apro-
v o u  a  I n s t r u ç ã o 
Normativa SSP nº 
005/2017,  para o 
usuário solicitar me-
dicamentos que não 
estão contemplados 
na REMUME, será 

Secretaria de Saúde anuncia novos critérios para aquisição de medicamentos não 
padronizados pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)

KENNEDY

Em julho, XIV 
Congresso Brasileiro de 

Poetas Trovadores

Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura

Fonte: Academia 
Capixaba de Letras

Em reunião reali-
zada na terça-feira, 2 
no Shopping Center 
de Guarapar i ,  en-
tre o Presidente da 
Academia Capixaba 
de Letras e Artes de 
Poetas Trovadores, an-
tigo CTC, Clube dos 
Trovadores Capixabas, 
Acadêmico Clér io 
José Borges de Sant 

Anna e o Presidente 
da Academia Iunense 
de Letras, Acadêmico 
José Salotto Sobrinho 
ficou decidido que o XIV 
Congresso Brasileiro de 
Poetas Trovadores será 
realizado na Cidade 
de Iúna, localizada 
na Região do Parque 
Nacional do Caparaó, 
a uma distância de 188 
quilômetros da Capital 
Capixaba, Vitória. 

Os Presidentes das 

duas Academias esta-
vam assessorados pelos 
Acadêmicos Luiz Sérgio 
Quarto e João Roberto 
Vasco Gonçalves.

Na mesma reunião 
decidiu-se que no refe-
rido Congresso serão 
homenageadas vá-
rias Personalidades 
Culturais Brasileiras, 
e n t r e  o s  q u a i s , 
Professor Francisco 
Auré l io  R ibe i ro ,  o 
Magníf ico Trovador 

XIV Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores

será realizado de 05 a 08 de julho de 2018 em Iúna/ ES

TROVADORES

D r .  M a t u s a l é m 
Dias  de Moura ;  e 
como Homenagens 
Póstumas, o Trovador 
Dr. Eno Teodoro Wanke; 
a Poeta Portuguesa 
Florbela Espanca e 
os escritores faleci-
dos, Amphilóphio de 
Oliveira; Michel Antônio 
e Alda Lofêgo de Castro. 
O evento deste ano 
terá como principais 
atrações, Exposição de 
Artesanato de Artistas 

Visitantes e locais e 
dos demais Municípios 
da Região do Caparaó. 
H a v e r á  t a m b é m 
Exposição de Artes 
Plásticas de Artistas 
locais e convidados de 
outras cidades. Além 
de Saraus com decla-
mações de Poesias e 
Trovas, haverá apre-
sentação de Artistas lo-
cais, violeiros, Cantores 
e Sanfoneiros. Também 
está previsto a reali-

zação de um Baile 
dos Trovadores, em 
parceria com grupos 
de Terceira (Melhor) 
Idade, com a escolha 
do melhor Casal de 
Dançarinos. No mes-
mo baile está previs-
to um Desfile para 
a Escolha da Musa 
dos Trovadores en-
tre nove Estudantes 
representando as 
nove Musas da 
Grécia antiga. 

Divulgação
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Medicamentos não padronizados 
com novos critérios

A  S e c r e t a r i a 
Municipal de Saúde 
d e  P r e s i d e n t e 
Kennedy anunciou 
mudanças nos crité-
rios para aquisição 
de medicamentos 
que não fazem parte 
da Relação Municipal 
de Medicamentos 
E s s e n c i a i s  ( R E -
MUME), os chama-
dos “medicamentos 
não padronizados”.

A part i r  de 22 
de janeiro de 2018, 
de acordo com o 
Decreto Nº 094, 
de 13 de Dezembro 
de 2017, que apro-
v o u  a  I n s t r u ç ã o 
Normativa SSP nº 
005/2017,  para o 
usuário solicitar me-
dicamentos que não 
estão contemplados 
na REMUME, será 

cedimento simples: 
o médico prescritor 
deverá preencher 
um formulário fa-
zendo a justificativa 
para a prescrição 
do medicamento, e 
o paciente munido 
desta justificativa, do 
receituário, do cartão 
da Agência Municipal 
de Agendamento 
(AMA) e do SUS de-

Assessoria de 
Comunicação

necessár io apre-
sentar justificativa 
técnica, por meio 
do preenchimen-
to de “Formulário 
para Prescrição de 
Medicamento não 
Padronizado pela 
Relação Municipal 
de Medicamentos 
E s s e n c i a i s  ( R E -
MUME)”.

Segundo o se-
cretário municipal 
de Saúde, Valdinei 
Costalonga, as mu-
danças são para 
atender o Termo 
de Notificação nº 
00467/2017-1, expe-
dido pelo Tribunal 
de Contas do Espírito 
Santo. “Nossa in-
tenção é cumprir a 
recomendação fei-
ta pelo Tribunal de 
Contas, sem causar 
nenhum preju ízo 
para quem precisa 
dos medicamentos. 
Por isso, será um pro-

Secretaria de Saúde anuncia novos critérios para aquisição de medicamentos não 
padronizados pela Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME)

verá se dirigir até a 
Farmácia Básica da 
Sede para requerer 
o medicamento”, co-
mentou o secretário.

Atualmente, o muni-
cípio possui 382 itens 
padronizados pela 
Relação Municipal 
de Medicamentos 
Essenciais (REMUME), 
e que são distribuídos 
nas oito unidades de 
dispensação. A mu-
dança será apenas 
para os que não estão 
nessa lista.

KENNEDY

Assessoria de Comunicação

A Secretaria de Saúde de Kennedy divulga novos critérios para 
aquisição de medicamentos
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Publicação de Abandono 
de Emprego, Extravios de 
Documentos (Alvará, Notas 
Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de 
Convocação, Edital de Citação, 
Edital de Intimação, Edital Judicial, 
Edital Extrajudicial, Convocações, 
Convocação de Assembléia, 
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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QUARTA-FEIRA, 
10 DE JANEIRO

Clara afirma a Duda que não matou 
Laerte e exige que ela aceite que 
Patrick seja seu advogado. Bruno 
aconselha Diego a não se encontrar 
mais com Karina. Leandra garante 
a Duda que não contará que Clara 
esteve no bordel. Sophia vai à casa 
de Vinícius para ter notícias sobre a 
morte de Laerte. Vinícius descobre 
que Duda mentiu sobre o seu nome 
e tenta descobrir sua verdadeira 
identidade. Clara comenta com 
Patrick que conheceu Duda quando 
se casou com Gael. Mariano faz um 
acordo com Maíra. Vanessa mente 
em seu depoimento. Duda é levada 
de volta para a delegacia. Gael expul-
sa Amaro da casa de Estela. Desirée 
engana Juvenal. Raquel reclama da 
demora de Bruno em entrar com 
o pedido de divórcio. Patrick pede 
para Adriana ajudá-lo com o caso de 
Duda, e Natanael comemora a ida de 
sua neta para Palmas. Nádia proíbe 
Gustavo de conseguir um advogado 
para Bruno. Adriana chega a Palmas 
e vai à delegacia. Duda e Adriana se 
encontram.

QUINTA-FEIRA, 
11 DE JANEIRO

Duda e Adriana sentem que já se 
conhecem. Adriana fica impressiona-
da com a semelhança entre Duda e 
sua mãe, e se emociona. Duda pede 
uma bebida para Nicolau. Patrick leva 
Adriana para conhecer Clara, que 
se surpreende ao descobrir que a 
colega de seu advogado é parente 
de Sophia. Duda se recusa a comer. 
Adriana encontra uma casa em 
Palmas. Leandra entrega a boneca de 
Duda para Renato deixar com Clara. 
Patrick conversa com Leandra sobre 
a ida de Clara ao bordel. Vinícius 
encontra a arma do crime e outras 
evidências no quarto de Duda. Raquel 
diz que o delegado deve colher as 
impressões digitais de Duda depois 
que ela der seu depoimento. Vinícius 
reclama de Laura e Rafael terem 
marcado a data de seu casamento. 
Clara se encontra com Suzy e a leva 
ao flat de Samuel. Suzy flagra Samuel 
e Cido juntos. Patrick conversa com 

Duda e supõe que ela seja a mãe de Clara.

SEXTA-FEIRA, 
12 DE JANEIRO

Duda termina sua conversa com Patrick. 
Samuel tenta fazer um acordo com Suzy, 
mas ela o abandona. Renato se insinua 
para Clara. Gael vê Renato deixar a 
casa de Clara e vai ao encontro de Aura. 
Clara conversa com Patrick sobre Renato. 
Sophia pede para Gael aproximar Aura 
de Clara para que ela seja sua espiã. 
Gael diz que não fará isso. Lívia descobre 
que Mariano é garimpeiro. Leandra avisa 
aos garimpeiros da reabertura do bordel. 
Amaro leva um presente para Estela, e 
Juvenal fica enciumado. Mercedes revela 
a Josafá o motivo de sua tristeza. Gael 
pede a ajuda de Mercedes. Nádia diz a 
Diego que marcou um jantar com a família 
de Melissa para tratar do casamento. 
Bruno cobra de Gustavo o advogado 
para pedir o divórcio e Raquel desconfia. 
O promotor do caso de Duda aparece 
para assistir ao depoimento na delegacia. 
Adriana consegue fazer com que Duda se 
alimente. Clara convence Suzy a revelar o 
segredo de Samuel.

QUARTA-FEIRA, 
10 DE JANEIRO

Izabel observa Delfina e acaba sen-

do expulsa da Quinta. Fernão sai à noite, 
e Tereza desconfia. Firmino leva Izabel 
para falar com Padre João, que sugere 
que ela vá morar com Henriqueta. Fernão 
procura Delfina. Lucinda manda Gregório ir 
ao cais para encontrar Inácio. Maria Vitória 
entrega a Helena o dinheiro que recebeu 
como indenização por sua passagem per-
dida. Conselheiro faz uma doação para o 
Grêmio Cultural. Helena encerra sua dívida 
com Lucerne. Maria Vitória vai com Celeste 
escolher seu vestido de noiva. Celina ven-
de as geleias na rua com Pepito. Gregório 
avisa a Lucinda que Inácio mentiu sobre 
o dia de seu embarque. Celina convence 
Alzira a se desculpar com Pepito. Edgar cri-
tica um artigo escrito por Olímpia, e os dois 
terminam o namoro. Pepito sente ciúmes 
da festa que seus funcionários fazem para 
Alzira. Passa-se um mês. Vicente busca 
as alianças de casamento. José Augusto 
reencontra Maria Vitória.

QUINTA-FEIRA, 
11 DE JANEIRO

José Augusto e Maria Vitória se 
abraçam. Vicente mostra a Conselheiro as 
alianças de casamento. Celina pede que 
Pepito seja mais tolerante com Alzira. José 
Augusto revela a Maria Vitória que Inácio 
está vivo e casado no Brasil. Lucinda fica 
furiosa por não receber nenhuma notícia 
do marido. Maria Vitória pensa em Inácio. 
Alzira descobre que Artur é herdeiro de 
uma grande fortuna. Artur repreende 
Edgar por ter se afastado do jornal por 
causa de Olímpia. Lucinda visita Maria 
Vitória. Vicente convida Olímpia para 
ser sua madrinha de casamento. Eunice 
pede que Celeste a ajude a encontrar 

outro médico para acompanhar sua 
gravidez. Reinaldo e Emília estranham 
o interesse de Lucinda pela filha de 
Celeste. Maria Vitória avisa a Celeste 
que José Augusto está no Rio de 
Janeiro. Alzira decide fazer um jantar 
para Artur, e Bernardo se preocupa. 
Maria Vitória conta para Vicente o que 
descobriu sobre Inácio. Inácio chega a 
Portugal. José Augusto devolve a Maria 
Vitória o medalhão de sua avó.

SEXTA-FEIRA, 
12 DE JANEIRO

Maria Vitória conta para José 
Augusto sobre Vicente e Celeste. 
Conselheiro sugere que Vicente 
convide José Augusto para um jantar 
em sua casa. Padre Lúcio conta para 
Inácio que Henriqueta se mudou para 
Morros Verdes. Maria Vitória cobra 
uma explicação de José Augusto 
por tê-la afastado de Celeste. Inácio 
reencontra Henriqueta. Alzira fica 
furiosa ao saber que José Augusto 
está no Brasil. Vicente conhece José 
Augusto. Lucinda finge se importar com 
Emília. Inácio conhece Izabel, e des-
cobre que Lucinda o afastou de Maria 
Vitória. Padre João revela a Inácio que 
Mariana tem seu nome no registro de 
nascimento. Fernão desconfia que 
Delfina esteja planejando contra ele. 
Geraldo conta para Celina sobre a 
chegada de José Augusto. Celeste 
incentiva Maria Vitória a passear com 
o pai. Inácio encontra Fernão. Angélica 
leva Mariana até Inácio, que se emocio-
na ao pegar a filha nos braços.

CHARGE
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Disney estaria 
‘bronzeando’ atores 
brancos para Aladdin

FILMES

SEGUNDO A DISNEY, DOS 500 EXTRAS USADOS NO 
FILME, MAIS DE 400 SÃO NÃO-BRANCOS

De acordo com reportagem do jornal britânico Sunday Times, atores 
estão sendo bronzeados pela Disney para atuar como figurantes nas ruas 
de Agrabah, a cidade fictícia que serve de palco para Aladdin.

O ator Kaushal Odedra disse ao jornal que estava no sete de gravações 
trabalhando como extra para um ator do elenco principal em setembro do ano 
passo, quando viu uma fila de atores de “pele muito clara” sendo bronzeados.

Odera teria questionado outro homem sobre a filha de pessoas brancas, 
e dito que reclamaria.

“Eu perguntei à um ator saudita o que ele achava de ter todos esses 
extras brancos sendo tão bronzeados, e ele disse que era um infelicidade, 
mas que era como a indústria funciona e não havia porque reclamar de algo 
assim, porque as coisas não iam mudar”.

Guy Ritchie, o diretor do longa, não quis comentar ao Sunday Times sobre 
as afirmações de Odedra, mas fez questão de glorificar a diversidade no 
set de filmagens.

“Este o mais diverso elenco jamais reunido para uma produção live-action 
da Disney”, disse Ritchie.

Segundo a Disney, dos 500 extras usados no filme, mais de 400 são 
indianos, médio-orientais, africanos, mediterrâneos e asiáticos.

Nova parceria 
de J Balvin com Anitta
MÚSICA AINDA NÃO TEM DATA OFICIAL DE LANÇAMENTO

A dupla J Balvin 
e Anitta é sinôni-
mo de boa música. 
Após o lançamento 
do Remix de Ginza, 
do colombiano, e 
Downtown, parte do 
projeto CheckMate 
da brasileira, os ar-
tistas estão prestes a 
lançar Machika, par-
ceria sem data oficial 
de lançamento.

O astro do reg-

gaeton liberou tre-
chos de seu novo 
single via Instagram 
Stories. No vídeo, 
é possível ouvir 
parte da letra que 
diz “Vamo, vamo a 
romper, no hay tiem-
po pa’ perder, de 
la disco pal’ motel”, 
que no português 
é: “Vamos, vamos 
arrebentar, não há 
tempo a perder, da 

boate pro motel”. 
Quente, não é?

O clipe foi gra-
vado em dezem-
bro em Medellín, na 
Colômbia. Além das 
parcerias confirma-
das, Anitta já soltou 
que um dos objeti-
vos de 2018 é fazer 
uma turnê conjunta 
com o colombiano 
pelo Brasil.

MÚSICA

Fonte: sitevolts.com.br
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Disney estaria 

‘bronzeando’ atores 
brancos para Aladdin

SEGUNDO A DISNEY, DOS 500 EXTRAS USADOS NO 
FILME, MAIS DE 400 SÃO NÃO-BRANCOS

De acordo com reportagem do jornal britânico Sunday Times, atores 
estão sendo bronzeados pela Disney para atuar como figurantes nas ruas 
de Agrabah, a cidade fictícia que serve de palco para Aladdin.

O ator Kaushal Odedra disse ao jornal que estava no sete de gravações 
trabalhando como extra para um ator do elenco principal em setembro do ano 
passo, quando viu uma fila de atores de “pele muito clara” sendo bronzeados.

Odera teria questionado outro homem sobre a filha de pessoas brancas, 
e dito que reclamaria.

“Eu perguntei à um ator saudita o que ele achava de ter todos esses 
extras brancos sendo tão bronzeados, e ele disse que era um infelicidade, 
mas que era como a indústria funciona e não havia porque reclamar de algo 
assim, porque as coisas não iam mudar”.

Guy Ritchie, o diretor do longa, não quis comentar ao Sunday Times sobre 
as afirmações de Odedra, mas fez questão de glorificar a diversidade no 
set de filmagens.

“Este o mais diverso elenco jamais reunido para uma produção live-action 
da Disney”, disse Ritchie.

Segundo a Disney, dos 500 extras usados no filme, mais de 400 são 
indianos, médio-orientais, africanos, mediterrâneos e asiáticos.

Um Indivíduo ( I ) vinha dirigindo seu 
carro, quando furou o pneu, ele encostou 
o carro para trocá-lo quando apareceu o 
Joãozinho ( J ) que ficou olhando. O homem 
saiu do carro , abriu o porta-malas e pegou 
o estepe.

( J ) Moço, isso aí é o estepe ?

( I ) é sim guri.

( J ) Meu pai tem dois desse aí… O cara 
vai e pega o macaco.

( J ) Moço, isso aí é o macaco ?

( I ) é sim guri.

( J ) Meu pai tem dois desse aí… O cara 
vai e pega o triângulo.

( J ) Moço, isso aí eh o triângulo ?

( I ) é guri pentelho.

( J ) Meu pai tem dois desse aí… O cara 
vai e pega a chave de roda.

( J ) Moço, isso aí é a chave de roda ?

( I ) é sim guri chato. Cai fora !

( J ) Meu pai tem duas dessa aí…

( I ) Sei, sei guri… O cara terminou o 
serviço, tava apertado, colocou 0 p* ,pra 
fora e deu aquela mijada. O garoto ficou 
olhando, meio mudo.

( I ) E aí garoto, vai dizer que seu pai tem 
duas dessa aqui ?

( J ) Não…….

( I ) AHAAAAAAA !!!!!

( J ) Mas tem uma que dá duas dessa aí….

PIADA DE JOÃOZINHO

fonte: cljornal.com.br
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Aprimoramento de mecanismo 
reduz dívidas
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Aprimoramento de mecanismo 
reduz dívidas

A arrecadação tri-
butária da prefeitura 
de Cachoeiro se for-
taleceu com ações da 
Secretaria Municipal de 
Fazenda (Semfa) para 
aumentar fiscalização e 
agilizar processos, mas 
também para facilitar a 
vida dos contribuintes. 
Além disso, a secretaria 
conseguiu reduzir dívi-
das e realizar aportes 
financeiros importantes. 
Estes são alguns dos 
destaques do relatório 
das atividades da secre-
taria relativas a 2017.

Em novembro do 

ram pagos ao município. 
O prazo final para aderir 
é 30 de março.

A prefeitura também 
conseguiu, logo no início 
do ano, receber quase 
R$ 1 milhão referente à 
cessão de servidores 
para outras prefeitura. 
O valor corresponde 
a salários e encargos 
de servidores públicos 
municipais cedidos por 
Cachoeiro desde 2014. 
Em casos assim, o mu-
nicípio que recebe o 
servidor deposita pe-
riodicamente a quantia 
referente na conta da 
outra prefeitura, mas 
havia débitos penden-
tes de um período de 
dois anos.

Assessoria de 
Comunicação

ano passado, foi lan-
çado o Programa de 
Regularização Fiscal de 
Cachoeiro, o Refis. Com 
ele, os cachoeirenses 
inscritos na dívida ativa 
têm a possibilidade 
de quitar seus débitos 
com o município a par-
tir de benefícios que 
incluem o desconto 
de até 100% nos juros 
e multas de mora e a 
possibilidade de par-
celamento dos débitos 
em até 100 vezes.

O Refis já teve a ade-
são de 954 contribuintes, 
totalizando aproximada-
mente R$ 11,3 milhões 
em débitos parcelados. 
Desse montante, mais 
de R$ 1,4 milhões já fo-

Prefeitura de Cachoeiro aprimora mecanismos de arrecadação e reduz dívidas
Além de ganhar, a 

prefeitura reduziu R$ 8 
milhões em dívidas do 
município com Pasep, 
INSS e Ministério do 
Trabalho, através do 
recálculo de débitos 
prescritos e adesão a 
incentivos de medidas 
provisória.

O maior equilíbrio 
dá mais tranquilidade 
para a realização de 
investimensos, como 
ocorreu com o aumento 
de capital da Companhia 
de Tecnologia  da 
Informação de Cachoeiro 
de Itapemirim (Dataci). O 
aporte financeiro de R$ 
2,4 milhões será inves-
tido na infraestrutura na 
empresa municipal.

FAZENDA

Assessoria de Comunicação

A arrecadação tributária da prefeitura 
de Cachoeiro se fortaleceu com ações 
da Secretaria Municipal de Fazenda
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Mil alunos vão receber 
curso de gastronomia no Estado

Mil pessoas em todo o 
Espírito Santo receberão 
cursos de gastronomia 
em todas as regiões ca-
pixabas. As capacitações 
serão realizadas em uma 
parceria entre o Governo 
do Estado, por meio da 
Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca (Seag), 
a Federação das Indústrias 
do Espírito Santo (Findes) 
e o Sesi-ES, por meio 
do programa Cozinha 
Capixaba – Alimentação 
Inteligente.

Souza Vieira, explica que, 
além de saudáveis, as 
receitas também tem um 
foco na economia. “Nas 
aulas ministradas por téc-
nicos da área de nutrição 
do Sesi-ES são ensinadas 
receitas saborosas e nutri-
tivas a baixo custo”, conta.

As aulas serão minis-
tradas nas unidades mó-
veis do programa: uma 
cozinha didática, adaptada 
em uma carreta, totalmen-
te equipada, com capa-
cidade para os alunos 
acompanhem cada uma 
das aulas ministradas em 
seu interior.

Na parceria, a Seag 
ficará responsável por 
custear o curso e as prefei-

Por Natália 
Magalhães

A programação prevê 
dois cursos de capaci-
tação por semana, de 
segunda-feira a sexta-
-feira, com 20 alunos no 
período da manhã e 20 
na parte da tarde, com 20 
horas semanais.

O objetivo é ofere-
cer a capacitação para 
desenvolver a gastrono-
mia regional, capacitar os 
profissionais e, com isso, 
incentivar o turismo e ge-
rar emprego e renda. Além 
disso, serão valorizados os 
produtos produzidos no 
Estado, como embutidos, 
queijos, frutos do mar e 
carnes.

O superintendente do 
Sesi-ES, Luís Carlos de 

A previsão é de que os cursos comecem a ser oferecidos no início de fevereiro
turas as demais despesas.

O secretário de Estado 
da Agricultura, Octaciano 
Neto, explicou que os cur-
sos vão respeitar a cultura 
da culinária local. “Nas 
regiões onde são tradi-
cionais pratos com frutos 
do mar, serão oferecidas 
capacitações com esse 
foco. Será uma oportuni-
dade de capacitação dos 
nossos cozinheiros e cozi-
nheiras e geração de em-
prego e renda. Tudo isso 
vai incentivar o turismo, as 
agroindústrias e os nosso 
produtor típicos, como o 
socol, carne de sol, frutos 
do mar, massas, frutas e 
tantos outros”, destacou 
Octaciano.

GASTRONOMIA

Assessoria de Imprensa

As aulas serão ministradas nas 
unidades móveis do programa: uma 
cozinha didática, adaptada em uma 
carreta, totalmente equipada


