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PM APRENDE 
MOTO ROUBADA 
E DROGAS NO 
PORTINHO

ALAIR É 
FORAGIDO, 
DENUNCIE!

O Shopping Beiramar em Piúma foi repaginado 
completamente e já está funcionando com toda estrutura. Além 
de lojas climatizadas, um moderníssimo Cinema foi inaugurado 
no último dia 01 com um super telão, e outros espaços. Em breve, 
a Praça de Alimentação será colocada em funcionamento, com 
pelo menos oito lojas, com os mais diversos serviços, desde 
Hamburg, açaí, refeições, restaurante, pizzarias, lanchonetes, 
Cacau Show, sorveterias... A Nério & Tânia está em parceria 
com a Flamingos Decorações e Presentes, além de vestuário, 
masculino, moda feminina, moda praia, sandálias, farmácia, 
lojas de artesanato, instituto de beleza e outros.  

PIÚMA GANHA 
SHOPPING 
BEIRAMAR
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A PM recuperou uma moto, apreendeu 
drogas e levou três para a cadeia

PM aprende moto roubada 
e drogas no Portinho

PRESOS

Divulgação

Mais uma ação da 
Polícia Militar, em Piúma, 
na noite desta quarta-feira, 
09, levou três indivíduos a 
cadeia, com eles foram en-
contradas drogas, balança 
de precisão e uma moto 
roubada.

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência – 
BO, após a guarnição da 
Rádio Patrulha 4072 tentar 
abordar uma motocicleta 
de cor branca, próximo no 
bairro Portinho, em Piúma 
e não conseguir pois a 
mesma empreendeu fuga 
ultrapassando os limites de 
velocidade do radar que é 
de 40 km a tal motocicleta 
empreendeu fuga para 

Da redação

terreno na qual tem uma 
residência de três andares, 
contudo, ainda não era a re-
ferida motocicleta, porém, 
próximo a ela tinha uma 
outra moto de cor preta e 
placa GPS 8515, ao verificar 
o número do chassi, a guar-
nição constatou de que na 
realidade se tratava de uma 
motocicleta com restrição 
de furto e roubo de placa 
MSB 0681, ao perguntar 
de quem era a motocicleta 
Weligton Torres falou que 
era de sua propriedade, 
ao ser perguntado onde 

estaria residindo, o mesmo 
falou que estava na casa 
de Jeanderson juntamen-
te com outras pessoas, 
a guarnição indagou ao 
Jeanderson se tinha algo 
de ilícito em sua residência 
e o mesmo respondeu 
que sim, um cigarro de 
maconha, foi permitido por 
Jeanderson a entrada da 
guarnição na residência 
e encontrado o referido 
cigarro de maconha, junta-
mente na casa dele estava 
Marcos Vinícius, ao proce-
der as buscas na mochila 

do mesmo foi localizado 
uma bucha de maconha, 
durante a busca no interior 
da residência, a guarnição 
percebia que todos os ocu-
pantes do imóvel apresen-
tava estar nervosos com a 
presença policial, levantado 
a hipótese de que existia 
na residência uma certa 
quantidade de droga, bem 
como, denúncia anônimas 
recebidas por informantes, 
os policiais perceberam 
que na residência em que 
os mesmos se encontra-
vam morando haviam duas 
janelas que dava acesso a 
uma casa que estava sendo 
construída, diante dos fatos, 
os policiais entraram dentro 
da referida construção e 
localizaram uma bolsa de 
cor verde contendo drogas, 
balança de precisão e ma-
terial para o beneficiamento 
da droga, sendo portanto, 
confirmado o tráfico de 
drogas no local, os indiví-
duos foram algemados e 
conduzido à delegacia, sem 
lesões e maus tratos, sendo 
apresentado a autoridade 
policial, juntamente com o 
material apreendido. Vale 
ressaltar que o CPU RP 
3776 e a RP 3774 deram 
apoio na busca no imóvel 
diante da superioridade de 
pessoas envolvidas.

Alair é acusado de 
matar Claudiana, 
ele está foragido

Matou a mulher e está foragido
Arquivo

O acusado de matar a 
ex-mulher, Claudiana Ferreira 
Silva, 43 anos, na noite desta 
terça-feira, 09, na Vila de 
Itapemirim, Alair Souza da 
Silva continua foragido da 
justiça. O delegado Djalma 
Lemos instaurou inquérito que 
o aponta como autor do fe-
minicidio, entrou com pedido 
de prisão e a justiça expediu. 

De acordo com Djalma 
Lemos, a ex-mulher havia 
sido beneficiada com medida 
protetiva para que o Alair se 
mantivesse longe dela, já que, 
fazia constantes ameaças 
mesmo estando separado 
há tempo. A justiça deve ter 

intimado Alair sobre a me-
dida protetiva e ele perdeu 
completamente o equilíbrio, 
quando decidiu acabar com 
a vida de Claudiana.

Após cometer o crime, 
como medo de ter os veículos 
depredados pela população 
que ficou revoltada com o 
crime, Alair teria escondido a 
moto usada e um veículo de 
sua propriedade na roça, na 
casa de um tio. Informações 
extraoficiais dão conta de que 
a moto estava sendo escon-
dida, bem como o carro pelo 
ex-vereador de Itapemirim, 
Valtemar Gomes da Silva, 
conhecido como “Valk”. O 

mesmo que já teria sido con-
denado por Rachid, na épo-
ca ele solicitou para ele no 
exercício de sua função parte 
do salário de uma servidora 
nomeada sem eu gabinete. A 
reportagem conversou com o 
filho de Claudiana e ele disse 
não saber dessa história.  

A Polícia fez diversas bus-
cas e não o localizou, porém, a 
partir da decretação da prisão 
dele como autor do assassina-
to, ele é considerado foragido 
da justiça.  Qualquer informa-
ção do paradeiro dele ligue 
para o 181,190 ou no telefone 
da Delegacia de Polícia de 
Itapemirim.

dentro do bairro Portinho, 
mesmo assim, os policiais 
continuaram o patrulha-
mento na tentativa de lo-

calizá-la, ao passar por uma 
rua escura visualizou uma 
moto com as mesma ca-
racterísticas dentro de um 
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do mesmo foi localizado 
uma bucha de maconha, 
durante a busca no interior 
da residência, a guarnição 
percebia que todos os ocu-
pantes do imóvel apresen-
tava estar nervosos com a 
presença policial, levantado 
a hipótese de que existia 
na residência uma certa 
quantidade de droga, bem 
como, denúncia anônimas 
recebidas por informantes, 
os policiais perceberam 
que na residência em que 
os mesmos se encontra-
vam morando haviam duas 
janelas que dava acesso a 
uma casa que estava sendo 
construída, diante dos fatos, 
os policiais entraram dentro 
da referida construção e 
localizaram uma bolsa de 
cor verde contendo drogas, 
balança de precisão e ma-
terial para o beneficiamento 
da droga, sendo portanto, 
confirmado o tráfico de 
drogas no local, os indiví-
duos foram algemados e 
conduzido à delegacia, sem 
lesões e maus tratos, sendo 
apresentado a autoridade 
policial, juntamente com o 
material apreendido. Vale 
ressaltar que o CPU RP 
3776 e a RP 3774 deram 
apoio na busca no imóvel 
diante da superioridade de 
pessoas envolvidas.

Matou a mulher e está foragido

Cavalgada de 
Marobá a Praia das Neves

Gente, praia, calor, 
cavalgada e verão... 
tem alguma coisa 
melhor? Então, do-
mingo, marca aí na 
agenda, está con-
firmada a 2ª Edição 
da Cavalgada de 
Verão em Presidente 
Kennedy. 

O evento é promo-
vido pela Prefeitura 
M u n i c i p a l  d e 
Presidente Kennedy 
que deverá reunir 

um meio saudável 
de entretenimento. 
“No ano passado 
deu muita gente, foi 
muito bacana, esse 
ano acredito que mais 
pessoas compare-
çam”, disse Helinho.

A cavalgada terá 
saída às 9h da Praia 
de Marobá com des-
tino a Praia das Neves 
e percorrerá um tre-
cho de aproximada-
mente 10 quilômetros. 
Às 12h será servido al-
moço com churrasco, 
seguido de show com 
a Banda Lorensom e 

Odair de Paula.
Além das comuni-

dades kennedenses 
cavaleiros de vários 

da Redação
participantes de todo 
sul do estado.  Ao 
todo são esperados 
mais de 350 cavalei-
ros e amazonas.

De acordo com 
o  sec re tá r io  de 
Agricultura, Hélio 
Carlos Mathias o ob-
jetivo do evento é 
atrair o público de 
um modo geral para 
fomentar um momen-
to do nosso verão, 
valorizar as raízes, 
promover o turismo, 
a interação entre os 
participantes e divul-
gar a cavalgada como 

Pelo menos 350 cavaleiros e amazonas estão sendo aguardados na 2ª edição da Cavalgada 
de Verão em Kennedy

municípios estão sen-
do esperados. 

CAVALOS

Divulgação

A Cavalgada de Verão ocorre domingo de Marobá a Neves 
em Presidente Kennedy
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BEROLA: nasceu para a 
arte e a música

Dizem que o artista 
é um ser especial e o 
é! Afinal só ele é capaz 

Jornal: De onde surge esse 
apelido?

Leandro: Surgiu na infância, na 
escola, quando eu conhecia as 
pessoas eu chamava de Berola, esse 
apelido pegou em mim. Eu estava 
na 4ª série.

Você é um artista nato. A gente 
vê, não só na música, na arte. 
Quando começa sua história com 
a arte em geral e em especial a 
música?

A arte vem da família. Meu pai 
era músico, gostava de tocar instru-
mentos. Na música, eu vim depois 
que comecei a cantar no karaokê 
com bandas, elas faziam em certo 
locais eu ia e cantava com elas, que 
gostavam da minha voz e viram o 
meu potencial. Na época, eu entrei 
para a Banda MC6, na década de 90. 

Você canta todos os estilos?
Hoje sim, mas eu gosto dos anos 

80, porque me identifico mais, época 
que eu curtir. A gente tem que tocar 
de tudo, hoje tem que agradar a to-
dos, não dar para cantar só pagode 
ou axé.

Você tem uma relação com o 
samba, em especial?

Eu gosto, eu comecei a praticar 
cavaquinho na pré-adolescência e 
gostei do instrumento, me identificar 
com as músicas.  

Você também é vocalista do 
Bloco do Mé?

Sou vocalista do Bloco há mais de 
15 anos. Da Banda MC6 cantei uns 
12 anos, toquei na Banda Astral, uns 
dois ou três anos e fiz uma Banda 
pra mim, com músicos que saíram 
de outras bandas, chamada Decadê 
80. A banda existe ainda, no verão 
a gente dá uma parada porque os 

músicos tocam em outras bandas. 
Mas no momento estou fazendo a 
minha carreira solo, Leandro Berola. 
Eu vou variar o estilo e vou tocar 80, 
90, MPB em geral. Faço barzinho 
também.

Você é o compositor da letra 
Gírias de Piúma, uma música que 
marcou muito a cidade.

Eu como nativo da cidade via 
muitas pessoas falando no dia-a-dia 
um palavreado diferente e só Piúma 
tem esse costume de falar assim. 
Não tem em Anchieta, Guarapari, 
esses locais têm as suas gírias pró-
prias, mas Piúma tem as suas gírias 
cravadas e até criança fala. Já que 
falamos um dialeto diferente eu pen-
sei, vou bolar uma música em cima 
disso e deu certo. Eu queria fazer 
uma música contando um pouco 
da história antiga de Piúma, eu fiz 
as duas coisas, peguei as gírias e 
coloquei um pouco da história.

Você também tem uma partici-
pação muito forte no Bloco Morto 
Vivo?

Bloco Morto Vivo todo ano eu 
faço uma composição para ele, eu 
faço a letra, a melodia e canto. Tenho 
cinco composições no Bloco, outras 
compostas e gravadas e tenho umas 
oito a 10 pré-gravadas, voz guia. O 
sonho é lançar um CD.

E o Restaurante Cabeça da 
Ponte?

Está funcionando o ano todo e no 
verão bomba com as comidas exóti-
cas, toda semana troco o cardápio. O 
pessoal gosta muito da comida e por 
isso eu mantenho uma semana. Entre 
os pratos mais pedidos: moqueca de 
pescoço de caranguejo, língua de 
sapo ensopada, sobrecu de mosqui-
to, orelha inteira de elefante no feijão 
entre outros. O movimento é ótimo.

peças publicitárias, 
no pandeiro, no vo-
cal, no violão, ou no 
cavaquinho. É dele o 
Restaurante Cabeça 
da Ponte, com cardá-
pios Exóticos que não 
há em nenhum outro 

lugar do mundo, não 
tem preço os pratos, 
porque não existem, 
só na imaginação do 
artista.

Atualmente,  e le 
es tá  com car re i ra 
solo, tem uma Banda 
que toca fora do ve-
rão, a DECADÉ 80. 
Na carreira musical, 
profissionalmente 
es tá  desde  1992 . 
Mas canta desde que 
nasceu. Na carreira 
solo Leandro Berola 
toca com a esposa e 
alguns convidados, 
artista de outras ban-
das. Compositor, autor 
das Gírias de Piúma, 
vocalista do Bloco do 
Mé, Berola é nativo de 
Piúma, um cara extra-
ordinário, sensacio-
nal, um cantor perfeito 
para todos os estilos, 
embora seja apai -
xonado pelos anos 
80. Para contratar o 
cantor é só ligar ou 
chamar no WhatsApp 
28/999454474.

Por Luciana Maximo
de fazer a sua arte 
e arte, nem precisa 
definir, é uma criação 
indiv idual  com um 
olhar único. Leandro 
Berola, é um desses. 
Nasceu para criar, seja 
na música, nas suas 

Pensa um cara bacana, num artista completo, pensa em um cantor que toca violão e 
cavaquinho e domina os anos 80, é ele, Berola 

A entrevista abaixo é com ele: 
Leandro Ferreira Rosa, 
confira o ping pong

ENTREVISTA

Divulgação
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Shopping Beiramar já é realidade em Piúma
O Shopping Beiramar 

em Piúma foi repaginado 
completamente e já está 
funcionando com toda 
estrutura. Além de lojas cli-
matizadas, um moderníssi-
mo Cinema foi inaugurado 
no último dia 01 com um 
super telão, e outros es-
paços. Em breve, a Praça 
de Alimentação será colo-
cada em funcionamento, 
com pelo menos oito lojas, 
com os mais diversos ser-
viços, desde Hamburg, 
açaí, refeições, restauran-
te, pizzarias, lanchonetes, 
Cacau Show, sorveterias... 
A Nério & Tânia está em 
parceria com a Flamingos 
Decorações e Presentes, 
além de vestuário, mascu-
lino, moda feminina, moda 
praia, sandálias, farmácia, 
lojas de artesanato, institu-

to de beleza e outros.  
Completamente mo-

derno o Shopping passou 
por uma ampla reforma, 
das paredes ao teto. Um 
investimento alto, mas que 
sem dúvida vai gerar em-
prego e renda na Cidade 
das Conchas além de ser 
um ponto de encontro de 
famílias e amigos. 

Não resta dúvida que 
o jovem empresário Alex 
Silva, 28 anos faz par-
te de uma geração que 
tem mudado o cenário do 
mundo dos negócios. Ele 
apostou neste mega em-
preendimento, o Shopping 
Beiramar, o espaço que vai 
funcionar o ano todo. 

Alex contou que a obra 
de reforma começou em 
maio de 2017. Na verda-
de, ele refez o Shopping 
todo, banheiros novos e 
adaptados, nova fiação, 
teto, paredes, faixadas 
da lateral. “Iniciamos a 
obra em maio de 2017, 

Por Luciana Maximo

Um investimento na casa de R$400 mil reais, o Shopping Beiramar já é uma realidade na Cidade das Conchas

INVESTIMENTO ALTO

o contrato iniciou no dia 
01, foram 30 dias tirando 
entulho de dentro da obra, 
não de obra, de coisas que 
foram acumuladas, foram 
uns 30 caminhões que 
saíram daqui, já no mês 
de junho, começou a obra, 
foram mais de 20 e poucos 
caminhões que saíram 
daqui de entulho da obra, 
restos de fios de vários 

tempos que não foram re-
tirados, várias emendas, e 
coisas que ficaram, só não 
joguei as paredes todas no 
chão, mas começamos do 
chão. Reformulamos toda 
a faixada, na lateral, no 
teto, no piso, toda fiação 
está sendo trocada, os 
banheiros, o que tinham 
até então nada foi apro-
veitado, fizemos banheiros 
novos, cinema que não 
existia, foi feito 100% do 
zero. Hoje o investimento 
está na casa de 400 mil em 
oito meses”, disse.

ESTRUTURA
O Shopping Beiramar 

tem espaço para 40 lojas, 
atualmente 30% da capa-
cidade já está ocupada, 
outros 30% está sendo 
ocupada em breve e 40% 
está disponível para novos 
lojistas. 

Recentemente, foi re-
alizado um culto de agra-
decimento pelo término 

da obra que se iniciou em 
2017 e início das atividades 
de 2018. “Eu pretendo 
promover um evento no 
mês de março do primeiro 
ano de funcionamento do 
Shopping. Nós estamos 
divulgando a chamada de 
todos que visitam a nossa 
praia a campanha Todos a 
Bordo, a cada R$20.00 em 
compras em qualquer uma 
das lojas participantes que 
estão dentro do Shopping, 
o cliente concorre a um 
cruzeiro”, explicou.

O lojista que quiser 
instalar-se no Shopping 
Beira Mar é só procurar a 
gerente administrativa Lisa, 
no Shopping que ela pas-
sará todas as informações 
necessárias.

PIÚMA MERECE
Para o empresário, a 

cidade de Piúma merece 
um Shopping de verdade 
e de frente para o mar, 
que é o seu cartão postal. 

“É legal mencionar que, a 
Green Hause, que é uma 
parceira, tem promovido 
os shows com nomes re-
conhecidos mundialmente 
e nacionalmente, como 
exemplo a Ludmila, esteve 
aqui e tirou foto da praia 
e divulgou. Pessoas de 
renome têm vindo e gos-
tam da nossa região. Um 
Shopping funcionando o 
ano todo é muito bom, 
até então aqui era uma 
proposta de feira. Nós 
entramos fazendo jus ao 
nome de Shopping, com 
lojas climatizadas, temos 
o Instituto Conceito que é 
voltado a beleza e estética. 
Estamos com a área de 
alimentação sendo fina-
lizada, até 25 de janeiro 
estará funcionando”.

Ao ser perguntado por 
que o Shopping, Alex afir-
mou que foi um presente 
de Deus. “Até então não 
estava no meu radar em-
presarial, eu estava muito 

Divulgação
focado com Alex Phone 
que foi o meu primeiro 
negócio Pós Nério & Tânia, 
desenvolvia empresas de 
aplicativos, tenho uma 
Acerta Consultoria que 
é a administradora do 
Shopping e presta as-
sessoria para algumas 
empresas, tenho escritório 
de advocacia, tenho vários 
negócios. Mas o Shopping 
foi um presente de Deus”.

A expectativa do em-
presário é muito positiva, 
“nós estamos recebendo 
muitas pessoas e todos 
que conhecem o projeto 
ficam encantados”.    

VISÃO 
Com visão globalizada, 

Alex começou cedo, aos 
cinco anos já se aventu-
rava na produção de arte-
sanato, riqueza cultural de 
Piúma. De uma família de 

empresários, filho de Nério 
e Tânia Silva, leia-se Nério 
& Tânia Distribuidora, o 
empresário rapidamente 
se transformou em uma 
figura importante no gru-
po empresarial da família 
e, não podia deixar para 
depois, logo se aventu-
rava em carreiras solo e 
além de outras atividades, 
resolveu apostar na recu-
peração do antigo Piúma 
Praia Shopping, um gran-
de centro de comércio e 
entretenimento no litoral 
capixaba.

Além das 40 lojas dos 
mais diversos seguimen-
tos comerciais, o novo 
empreendimento conta 
com uma inovação na 
região, 

Na região mais movi-
mentada de Piúma, em 
frente ao Quiosque nº 20, 
o novo Shopping Beira Mar 

será o mais inovador cen-
tro comercial e garantirá, 
aos seus investidores, uma 
movimentação recorde.

 ALEX 
Alex Silva é casado 

com Karen Ashley R.T. 
Silva. Ele é filho de Nério 
Pereira da Silva e Tânia 
M.R. Silva, leia-se Nério 
& Tânia Distribuidora, a 
maior rede de lojas de 
presente do estado do 
Espirito Santo. Formado 
em administração de em-
presas, fundador e proprie-
tário da ACERTA soluções 
Empresariais.   “Comecei 
no artesanato. Aos cinco 
anos, furando búzios: aos 
8 anos fazia serviço de 
banco no escritório na 
empresa de minha família: 
aos 12 ajudava no caixa da 
loja e fazia o lançamento 
em Excel: aos 16 assumir o 

administrativo da empresa: 
aos 18, a área comercial 
com 6 lojas em 5 municí-
pios e aproximadamente 
80 colaboradores: com 
20 anos geria marketing, 
financeiro, contábil e co-
mercial do grupo que já 
possuía 8 lojas. 

Estudei. Psicanálise, 
administração, contabili-
dade e vários cursos de 
marketing, logísticas e ven-
das. Sempre fui assessora-
do por um coaching como 
o suporte teórico e prático, 
além da minha família que 
me motivou, desde cedo, 
assumir os negócios.

Aos 24 anos casei e 
iniciei meu negócio de 
venda de iphones, que 
se tornou o Alex Phone. 
Comecei vendendo um 
iphone por mês. Ampliei 
para outras marcas para 
outros eletrônicos. Hoje 

comercializou 100% dos 
produtos existentes neste 
mercado.

Atualmente sou mem-
bro da administração do 
grupo da empresa da famí-
lia e além disso, criei uma 
assessória empresarial, a 
ACERTA, que vai desde 
o marketing até o admi-
nistrativo passado pela 

contabilidade e o jurídico 
e sou investidor em uma 
empresa de fidelização de 
clientes.

Minha esposa gerencia 
uma das lojas de presen-
tes e decorações e uma 
rede de franquias do 1° 
sorvete emagrecedor do 
Brasil, que tem na base, 
um sharke nutritivo”.



“Eu não vi faixa, tem faixa?”

Um flagrante em um 
veículo do Centro de 
Condutores Francisco, 
de placa da Serra 
chamou atenção da 
Reportagem, na tarde 
desta quarta-feira, 10. O 
carro estava estaciona-
do em cima de uma faixa 
de pedestre, em frente a 
agência do Banestes, no 
centro de Piúma. 

O veículo perma-
neceu sobre a faixa 
durante algum tempo, 
enquanto a jornalista o 
aguardava o condutor 
retornar. Ao ser aborda-
do se não era paradoxal 
um carro adesivado de 
um centro de condu-
tores estacionar sobre 
uma faixa, o condutor riu 
e indagou. “Que faixa? 
Você está vendo alguma 
faixa aqui”?  E, não é 
que o aposentado tem 
razão, a faixa está com-
pletamente apagada e 
quem não é da cidade, 
não sabe que no local 
existiu uma. “No seu 
dizer, eu estacionei em 
cima da faixa, não no 
meu ver, não. Não tem 
como vê faixa aqui, eu 
posso colocar pessoas 
aqui junto comigo e com 
você, a gente vai discutir 
e não tem conversa. Eu 
não quero estar errado 
e nem certo, eu quero 
estar consciente, eu não 
estou vendo a faixa. Eu 
não sou da cidade e não 
sabia que aqui existiu 
uma. Eu não estou rindo 
de ironia, estou rindo 
porque sou alegre”, co-
mentou sorrindo. (Tive 
de concordar com ele, 
grifo nosso).

De acordo com 
Francisco Berulane, ins-
trutor aposentado, a on-
dulação tem vários tem 
vários sentidos, a faixa 
de pedestre deve ser 
faixa de pedestre, com 

ficar para depois do car-
naval, muito movimento 
de trânsito e chuvas 
esporádicas estão atra-
palhando a execução”, 
ressaltou André.

A  r e p o r t a g e m 
entrou em contato 
com a assessoria de 
Imprensa do DETRAN, 
enviou questionamen-
tos, mas até o fecha-
mento da edição não 
logrou êxito. 

A  g e r ê n c i a  d e 
Engenharia e Estudos 
d e  Tr â n s i t o  d o 
Departamento Estadual 
de Trânsito do Espírito 
Santo (Detran| ES) in-
forma que a ordem de 
serviço para a realização 
da sinalização do mu-
nicípio de Piúma já foi 
publicada e os serviços 
estão em execução, a 
empresa tem 60 dias 
para a conclusão.

Por Luciana Maximo
a retenção e visualizada. 

A reportagem apro-
veitou e deu uma volta 
completa pela Avenida 
José de Vargas Scherrer, 
que corta o centro de 
Piúma e contou pelo 
menos sete faixas 
apagadas. Já na Rua 
Elizeu Xavier, também 
no centro da cidade, 
quatro faixas, da dire-
ção dos Correios, até 
a Feres Contabilidade, 
inclusive, uma em fren-
te o muro da Escola 
Estadual Professora 
“Filomena Quitiba”. 

As faixas apagadas 
acabam causando ris-
co para o pedestre e 
para o condutor, por-
que ambos não sabem 
que nos locais existem 
faixas, o que prejudica 
a fluidez do trânsito, 
ainda mais em uma 
cidade turística com o 
movimento constante 
nessa época do verão.

O QUE DIZ A 
PREFEITURA

Em contato com o se-
cretário de Obras, André 
Layber, ele afirmou que, 
toda sinalização vertical 
e horizontal é de respon-
sabilidade do DETRAN, 
pois o trânsito de Piúma 
não é municipalizado, 
aliás, poucos municí-
pios do estado são, Vila 
Velha, Vitória, Cachoeiro 
e mais uns dois. “O 
DETRAN estaria implan-
tando nova sinalização 
no final do ano passado, 
só que as chuvas atrapa-
lharam, eles já estão no 
município desde sema-
na passada colocando 
algumas placas verticais, 
que é o que está sendo 
possível, a sinalização 
horizontal (faixas, ciclo-
vias, etc...) Conversei 
com o engenheiro da 
Sitran semana passada, 
que é a empresa con-
tratada pelo estado e 
chegamos à conclusão 
que provavelmente vai 

O instrutor de transito aposentado, Francisco Bertulane estacionou em cima da faixa de 
pedestre, em frente ao Banestes em Piúma e foi flagrado pela reportagem

FAIXA?

fotos Luciana Maximo

O veículo estava estacionado onde 
deveria ser uma faixa de pedestre
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Geral

Um investimento na casa de R$400 mil reais, o Shopping Beiramar já é uma realidade na Cidade das Conchas
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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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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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Verão + Férias campanha da 
LIDI E GAROTADA 

É isso mesmo, a 
estação mais quente 
do ano pede roupas e 
acessórios com estilo 
e ousadia e, para quem 
estiver pelas bandas 
do litoral de férias e for 
abordado a beira da 
praia, ou à rua com um 
flayer da Lidi Modas, 
não perca tempo, com 
ele nas mãos, você ga-
rante 40% de desconto, 
nas duas lojas, Lidi e 
Garotada, é a promoção 
de Verão + Férias. 

A ideia central, se-
gundo o empresário, 
Eduardo Gonçalves da 
Silva, é chamar atenção 
do turista que está na ci-
dade e leva-los as lojas, 
já que estão com tempo. 
Na Lidi e na Garotada 
durante todo o mês de 
janeiro, apresentando o 
flayer da promoção, na 

trazer a promoção que 
fazíamos em fevereiro”, 
ressaltou Eduardo.

No ano passado o 
empresário fez a par-
tir do dia 15 de janei-
ro, para o mês todo o 
primeiro mês do ano, 
ofertando isso para o 
turista. “O pensamento 
da panfletagem seria 
trazer mais turistas do 

que já vem no cotidiano 
da loja, inclusive atra-
vés do panfleto teve 
pessoas que chegaram 
na loja falando que não 
conhecia e que vem 
aqui há três, quatro, 
cinco anos e não sabia. 
Nosso pensamento é 
fortalecer a campanha, 
ano que vem vamos 
fazer mais forte, para 

acostumar o turista que 
todo janeiro, Garotada 
e Lidi estão na promo-
ção, a disposição deles, 
sendo que nossos clien-
tes também vão poder 
comprar, mas como eles 
estão viajando as vezes 
eles não têm tempo. O 
pensamento é, férias, 
quem está de férias tem 
tempo para aproveitar 

Por Luciana Maximo 
hora do pagamento, o 
cliente ganha até 40% 
de desconto nas suas 
compras, comece 2018 
com tudo novo e fazen-
do economia! “Depois 
de três verões traba-
lhando lá no centro com 
a Garotada e agora com 
a Lidi percebemos que 
todo ano acontece o 
mesmo ritmo, os nossos 
clientes do cotidiano, 
que vão a loja todo mês, 
ou de dois em dois me-
ses, ou ainda que vão 
duas a três vezes por 
ano, no mês de janeiro 
somem. Ou eles estão 
passeando, viajando 
com a família de férias, 
ou eles trabalhando nas 
feiras, na praia, as vezes 
trabalhando em dois 
serviços aproveitando 
o verão para ganhar um 
dinheiro a mais, o que 
fica para nós no mês 
de janeiro são os turis-
tas. Como nossa venda 
de janeiro é 90% para 
turistas, pensamos em 

Uma promoção que tem levado turistas a duas lojas no Centro de Piúma, a Lidi e a Garotada

a promoção”, explicou 
Eduardo.

A reportagem foi a 
loja Lidi e na Garotada 
e viu o movimento de 
pessoas conferindo a 
promoção, aliás, quem 
não quer 40% de des-
conto, ainda mais em 
duas lojas que têm tudo 
que o cliente precisa e 
com estilo. 

PROMOÇÃO

Luciana Maximo

A promoção caiu no gosto dos turistas na Lidi e na Garotada



SEDE
12/01 (Sexta-feira) – 22h Roda de Samba com Grupo 
Silvio Filho (Praça dos Imigrantes)
13/01 (Sábado) – 22h Roda de Samba com Grupo 
Sambleck (Praça Central)
 
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)
12/01 (SEXTA-FEIRA) – 22H POP ROCK E MPB 
COM DUDA FELIPE E BANDA
13/01(Sábado) – 22h Pop Rock e MPB com Marcos 
Rauta e Banda
 
BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
12/01 (Sexta-feira) – LUAL DE VERÃO
21h Anfrisio Lima e Banda
23h Wender Dalton e Banda
13/01 (Sábado)
20h Enedino MPB
22h Grupo Samba Bom

PROGRAMAÇÃO 
12 A 14 DE JANEIRO
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Anchieta volta com o lual, 
confira a programação

Anchieta preparou 
a programação de 
verão 2018 do segun-
do final de semana 
de janeiro. A partir 
de sexta (12) haverá 
shows nas principais 
praias e nas Praça 
dos Imigrantes e das 
Castanheiras. Lual, 
roda de samba, pop 
rock e MPB irão fazer 
parte da programação 
do fim de semana.

As atrações irão se 

da temporada do ve-
rão 2018 irá aconte-
cer na sexta (13) em 
Castelhanos, a partir 
das 21h. Um espaço 

temático será montado 
nas areias da praia, 
onde irão acontecer 
diversos shows e apre-
sentações culturais.

Assessoria de 
Comunicação

concentrar na Praça 
dos Imigrantes; Praça 
das Castanheiras; na 
Praia da Costa Azul, 
em Iriri e nas praias 
de Ubu, Castelhanos 
e Coqueiros. Hoje, 
a partir das 21h irão 
acontecer apresenta-
ções musicais em to-
dos locais, exceto na 
Praia dos Coqueiros, 
que tem atração so-
mente para o domin-
go (14), a partir das 14h 
com Roda de Samba.

LUAL DE VERÃO
O segundo lual 

As atrações do segundo final de semana irão se concentrar na Praça dos Imigrantes; Praça das 
Castanheiras; na Praia da Costa Azul, em Iriri e nas praias de Ubu, Castelhanos e Coqueiros

VERÃO 2018

Arquivo

Duda Felippe e Banda se apresenta dia 
12 na Praia da Costa Azul em Anchieta

a promoção”, explicou 
Eduardo.

A reportagem foi a 
loja Lidi e na Garotada 
e viu o movimento de 
pessoas conferindo a 
promoção, aliás, quem 
não quer 40% de des-
conto, ainda mais em 
duas lojas que têm tudo 
que o cliente precisa e 
com estilo. 


