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A dupla sertaneja Bruno & Barreto se apresenta na 
casa de show mais badalada do litoral sul capixaba, a 
Green House, em Piúma, na noite desta sexta-feira, 12. 
Tudo já está preparado para receber esse fenômeno 
que vem ganhando oi Brasil de cabo a rabo.

GREEN HOUSE
VAI FERVER COM 
BRUNO & 
BARRETO

O SHOW
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O prefeito de Anchieta Fabricio Petri participou da solenidade 
com o Ministro da Educação

Petri e o ministro da Educação 
em solenidade

SOLENIDADE

Assessoria de Comunicação

O  p r e f e i t o  d e 
Anchieta, Fabrício Petri, 
e a secretária Municipal 
de Educação, Janinha 
Gerke de Jesus, par-
ticiparam quarta (10) 
no Palácio Anchieta, 
em Vitória, da soleni-
dade que recebeu o 
ministro da Educação, 
Mendonça Filho. Na 
ocasião o ministro 
anunciou a liberação 
de R$ 36 milhões para 
o Estado e municípios.

Assessoria de 
Comunicação

a primeira Escola Viva 
integrada ao ensino 
profissionalizante. Na úl-
tima segunda-feira (08), 
o governador Paulo 
Hartung e o secretário 
de Estado da Educação, 
Haroldo Rocha, assi-
naram o termo de 
cooperação técnica 
com a Federação das 
Indústrias do Espírito 
Santo (Findes), por meio 
do Sistema Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai/ES), que irá apoiar 
a implantação.

Com a parceria, o 
Senai e a Sedu desen-
volverão uma gestão 
compartilhada da unida-
de, ampliando a oferta 
de vagas gratuitas do 
Ensino Médio à comuni-
dade de Anchieta e dos 
municípios do entorno. 

Nessa unidade, fo-
ram abertas 480 va-
gas para estudantes 
do Ensino Médio em 
tempo integral e será 
ofertada também for-
mação profissional nas 
áreas de Eletrotécnica 
e Mecânica. Será ofere-
ceido educação profis-
sional de nível técnico 

a jovens nas áreas de 
mecânica e elétrica, de 
acordo com o novo cur-
rículo do Ensino Médio.

  
EDUCAÇÃO

Dentre os investi-
mentos anunciados 
com a vinda do minis-
tro da Educação on-
tem (10), R$ 24 milhões 
serão para educação 
de tempo integral, o 
programa Escola Viva. 
Com o aumento do 
número de unidades 
implantadas em 2018, 
o valor do repasse re-
presenta o dobro do 
valor destinado pelo 
governo federal em 
2017. Neste ano, esta-
rão em funcionamento 
32 unidades Escola 
Viva, em 23 municípios 
do Espírito Santo.

Cerca de R$ 8 mi-
lhões serão para ações 
diretas entre o Mec e os 
municípios, como com-
pra de mobiliário, de 
ônibus escolar, obras 
e ações de apoio na 
melhoria da proficiência 
dos estudantes do ensi-
no fundamental.

Para custeio da 

produção de material 
didático e realizações 
de formações de pro-
fessores e gestores das 
redes estadual e muni-
cipais de ensino, serão 
destinados R$ 2,5 mi-
lhões. Essas ações vão 
fortalecer o Pacto pela 
Aprendizagem e a rees-
truturação da educação 
básica no Espírito Santo.                                                       

A novidade é que o 
Mec também destinará 
recursos para apoiar a 
construção do novo cur-
rículo capixaba. Serão 
R$ 2 milhões para serem 
aplicados na contrata-
ção de consultoria espe-
cializada, no apoio logís-
tico para realização dos 
seminários e eventos 
regionais programados 
para promover o debate 
sobre o tema durante o 
ano e também para re-
produção do documen-
to após a finalização do 
processo. O foco está 
no apoio técnico-finan-
ceiro para que o Estado, 
em colaboração com os 
municípios, construa um 
novo currículo capixaba 
após a aprovação da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

“A parceria do gover-
no federal com a gestão 
Paulo Hartung se desta-
ca na área da Educação. 
A agenda do Brasil 
passa pela Educação, 
que é um desafio atual 
garantir a qualidade e a 
efetividade da aprendi-
zagem dos estudantes. 
A gente tem apoio para 
a Base Nacional Comum 
Curricular, que foi im-
plementada recente-
mente e destacamos o 
programa de educação 
integral, que é sucesso 
no Espírito Santo, sendo 
um programa crescente 
e que tem se desta-
cado com muita quali-
dade”, disse o ministro 
Mendonça Filho.

Conforme informa-
ções do Governo do 
Estado, dentre o re-
curso anunciado, R$ 
24 milhões serão des-
tinados à educação 
de tempo integral, do 
Programa Escola Viva, 
a qual Anchieta rece-
berá uma unidade este 
ano. Já R$ 4,5 milhões 
serão destinados para 
apoiar na elaboração 
do novo currículo ca-
pixaba e também para 
produção de material 
didático e formação de 
professores das redes 
municipais e estadual, 

do Ensino Fundamental.  
Já a Cesan e o 

Governo do Estado assi-
naram quatro contratos 
com a Caixa Econômica 
Federal para liberar fi-
nanciamento no valor 
de R$ 63,56 milhões em 
obras de saneamento 
no Espírito Santo. O 
recurso vem do progra-
ma Saneamento para 
Todos, do Ministério das 
Cidades.

A  s o l e n i d a d e 
ocorreu no Palácio 
Anchieta, com presença 
do governador Paulo 
Hartung, do presiden-
te da Câmara Federal, 
deputado Rodr igo 
Maia, do ministro das 
Cidades, Alexandre 
Baldy,  do prefei to 
de Salvador, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, 
de prefeitos do Espírito 
Santo, deputados, entre 
outras autoridades.

ESCOLA VIVA EM 
ANCHIETA

Este ano, a unidade 
que inicia as atividades 
em tempo integral no 
município de Anchieta 
terá uma novidade: será 

Cesar Colnago participa de entrega
de balsas salva-vidas aos pescadores

Prefeito participa de solenidade que recebeu ministro da Educação
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produção de material 
didático e realizações 
de formações de pro-
fessores e gestores das 
redes estadual e muni-
cipais de ensino, serão 
destinados R$ 2,5 mi-
lhões. Essas ações vão 
fortalecer o Pacto pela 
Aprendizagem e a rees-
truturação da educação 
básica no Espírito Santo.                                                       

A novidade é que o 
Mec também destinará 
recursos para apoiar a 
construção do novo cur-
rículo capixaba. Serão 
R$ 2 milhões para serem 
aplicados na contrata-
ção de consultoria espe-
cializada, no apoio logís-
tico para realização dos 
seminários e eventos 
regionais programados 
para promover o debate 
sobre o tema durante o 
ano e também para re-
produção do documen-
to após a finalização do 
processo. O foco está 
no apoio técnico-finan-
ceiro para que o Estado, 
em colaboração com os 
municípios, construa um 
novo currículo capixaba 
após a aprovação da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).

“A parceria do gover-
no federal com a gestão 
Paulo Hartung se desta-
ca na área da Educação. 
A agenda do Brasil 
passa pela Educação, 
que é um desafio atual 
garantir a qualidade e a 
efetividade da aprendi-
zagem dos estudantes. 
A gente tem apoio para 
a Base Nacional Comum 
Curricular, que foi im-
plementada recente-
mente e destacamos o 
programa de educação 
integral, que é sucesso 
no Espírito Santo, sendo 
um programa crescente 
e que tem se desta-
cado com muita quali-
dade”, disse o ministro 
Mendonça Filho.

Cesar Colnago participa de entrega
de balsas salva-vidas aos pescadores

Mais pescadores 
de Itapemirim rece-
beram balsas salva-
-vidas na tarde desta 
quarta-feira (10). Agora, 
22 embarcações já 
contam com mais esse 
item de segurança ins-
talado, o que pode ser 
essencial em casos de 
emergência no mar. A 
entrega foi realizada 
próximo à secretaria 
de Pesca e Aquicultura 
e contou com a pre-
sença do vice-go-
vernador do Estado, 
César Colnago, que 

dias de hoje, ir para 
o mar sem um mini-
mo de equipamento 
que garanta a segu-
rança. O Município de 
Itapemirim está de pa-
rabéns”, disse Colnago.

Em dezembro, 10 
balsas foram entre-
gues e já estão instala-
das nas embarcações. 
Dessa vez, foram mais 
12 embarcações be-
neficiadas e ainda 
mais estão previstas 
para receberem ao 
longo do ano. O pre-
feito em exercício de 
Itapemirim, Thiago 
Peçanha Lopes, falou 
sobre a satisfação de 
realizar a nova entre-

Assessoria de 
Comunicação

fez questão de para-
benizar o município 
pela iniciativa por equi-
par as embarcações 
com as balsas. “Eu 
estou acostumado a 
estar próximo à portos 
e ao mar em vários 
municípios e nunca 
vi ninguém oferecer 
o que Itapemirim está 
oferecendo aos seus 
pescadores. O muni-
cípio está devolvendo 
os recursos públicos à 
população com essas 
obras de infra-estrutura 
e benefícios. São exa-
tamente essas balsas 
que vão salvar vidas 
no mar. Não tem ca-
bimento algum, nos 

Vice-governador do ES vem a Itapemirim participar de entrega de balsas salva-vidas

ga. “Eu sei da impor-
tância de se investir 
no setor pesqueiro do 
município, pois tam-
bém sou filho de pes-
cador. Posso garantir 
que muitos outros in-
vestimentos serão rea-
lizados no setor, como 
o terminal pesqueiro 
que brigamos para 
que a obra continu-
asse. Hoje, mais uma 
vez, é um dia que de-
vemos comemorar e 
podem aguardar que 
em breve estaremos 
aqui novamente en-
tregando mais balsas. 
Quero voltar aqui todo 
mês para isso”, afirmou 
o prefeito.

SEGURANÇA 

Assessoria de Comunicação

O vice-governador Cesar Colnago 
esteve em Itaipava participando da 
entrega de balsas salva-vidas aos 
pescadores
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“Não suporto meios termos. Por isso, não me doo 
pela metade. Não sou sua meio amiga nem seu 

quase amor. Ou sou tudo ou sou nada” 
Clarice Lispector

(“Tuas mãos são 
quentes, muito 

quentes”, em 
Poesias completas)

Pensamento

As 8 melhores frases de Entre Facas, Algodão
Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura
Fonte: 
notaterapia.com.br

E n t r e  F a c a s , 
Algodão,  de João 
Almino, conta a histó-
ria de um homem que, 
aos 70 anos, diante da 
aposentadoria, resolve 
voltar para o sertão 
onde havia crescido 
para reencontrar seu 
amor de infância e 
vingar a morte do seu 
pai. Em formato de 
diário, acompanhamos 
o momento de sua 
vida em que ele larga 
a esposa com quem 
passou grande parte 

da vida para voltar à 
casa em que viveu os 
primeiros momentos 
da vida. Entretanto, 
ao chegar lá vê que a 
realidade é muito dife-
rente: ao fim da vida, 
as pessoas, apesar 
de serem as mesmas, 
mudaram muito e o 
passado parece não 
ter sido aquilo que ele 
guardou em sua me-
mória. Confrontando, 
então, o passado, este 
homem vai precisar 
aprender a lidar com 
uma vida que foi base-
ada, se não em men-
tiras, em meias-ver-

dades. João Almino, 
recém eleito para a 
Academia Brasileira de 
Letras, escreve um livro 
forte, intenso, que vale 
a pena ser lido!

O NotaTerapia se-
parou as 8 melhores 
frases da obra:

• Escavando sob 
meus pés, encontro mui-
tas lembranças dela. Os 
sonhos têm memória. A 
Clarice do futuro – acho 
que existe, apesar de 
tudo – tem muito da 
Clarice do passado.

• O que é certo 
é que as paisagens da 

secura traziam sempre 
as mesmas árvores cal-
cinadas, a mesma ruína 
cinzenta e a mesma 
irritação. Acho que são 
sobretudo elas, as pai-
sagens da secura, que 
marcam os sertanejos 
feito eu.

• É assim que 
reajo diante das coisas 
grandes, as tragédias, 
procurando o que me 
salva à margem, o que 
me distrai, mas até 
hoje a culpa me perse-
gue também por isso. 
Será que escrevo para 
me redimir de minhas 
culpas?

• A gente não 
tem controle sobre o 
que se lembra. E o que 
lembra pode insistir 
em nunca ir embora, 
até acorda a gente 
de madrugada. Pode 
estar pra cá ou pra lá 
do que aconteceu.

• Fiz muita coisa 
ao longo dos anos, 
mas teriam sido anos 
perdidos, gastos sem 
objetivo, se eu não 
tivesse voltado para 
vingar meu pai, procu-
rar o amor verdadeiro 
e não pudesse ainda 
provar que num ou 
noutro ponto o mundo 

“Meu corpo todo, no silêncio lento
em que me acaricias,
meu corpo todo, às tuas mãos macias,
é um bárbaro instrumento
que se volatiza em melodias…
e, então, suponho,
à orquestral harmonia de meu ser,
que teu grandioso sonho
diga, em mim, o que dizes, sem dizer.
Tuas mãos acordam ruídos
na minha carne, nota a nota, frase a frase;
colada a ti, dentro em teu sangue quase,
sinto a expressão desses indefinidos
silêncios da alma tua,
a poesia que tens nos lábios presa,
teu inédito poema de tristeza,
vibrar,
cantar,
na minha pele nua”. (Zika Machado)

não seria o mesmo 
sem que eu tivesse 
vivido.

• Na pol í t ica , 
mentira com convic-
ção vira verdade e 
quem mente mais ga-
nha, falou um dia. E 
repetia a ideia de ou-
tra forma: Mentira que 
muita gente defende 
vira verdade.

• De Clarice e 
de Miguel nenhuma 
palavra de solidarie-
dade. Há pessoas 
assim, cujo silêncio 
atormenta; que estão 
presentes na gente 
por sua ausência.

Edição: Record, 2017
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“Meu corpo todo, no silêncio lento
em que me acaricias,
meu corpo todo, às tuas mãos macias,
é um bárbaro instrumento
que se volatiza em melodias…
e, então, suponho,
à orquestral harmonia de meu ser,
que teu grandioso sonho
diga, em mim, o que dizes, sem dizer.
Tuas mãos acordam ruídos
na minha carne, nota a nota, frase a frase;
colada a ti, dentro em teu sangue quase,
sinto a expressão desses indefinidos
silêncios da alma tua,
a poesia que tens nos lábios presa,
teu inédito poema de tristeza,
vibrar,
cantar,
na minha pele nua”. (Zika Machado)
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Fonte: http://sitevolts.com.br

Sarau, show e teatro na Praça 
em Itaipava

Garotinho 
viraliza ao dançar 

coreografia de 
‘Vai Malandra’

MÚSICA

O MESMO GAROTINHO JÁ VIRALIZOU DANÇANDO 
OUTRAS MÚSICAS DA ARTISTA

Esse garotinho, chamado João Francisco, provavelmente dança 
melhor que muito adulto por ai. Essa não é a primeira vez que um 
vídeo do menino de Campo Grande viraliza na internet. Fã da cantora 
Anitta, o garotinho teve um novo vídeo divulgado, arrasando em todos 
os passos da coreografia de Vai Malandra.

João Francisco já havia dançado músicas como Bang e Sim ou 
Não. A própria cantora já compartilhou vídeos do menino dançando 
suas coreografias.

Será se com o vídeo do João Francisco vamos aprender mais rápido 
a coreografia de Vai Malandra pra esse Carnaval?
Assista: www.facebook.com/fcoficialanitta/videos/1216667835132720/



Uma das atrações dos shows é com ela, Maria Gabriela, 
cantora revelação
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PROGRAMAÇÃO:
12/ 01- SEXTA-FEIRA
18:00 horas- Sarau DONA MÚSICA & SEU POEMA- com palco livre 
para músicos, poetas e artistas em geral.
19:00 horas- David Babim com o show ”SAMBABIM”.
20:00 horas- Show com NANA NUNES.

13/01- SÁBADO
16:00 horas- Recreação Infantil com TIA DEDI.
18:00 HORAS- Show com YAN PIERRE.
20:00 horas- Show com MARIA GRABRIELA.
21:00 horas- Show com NANA NUNES.

14/01- DOMINGO
17:00 horas- Teatro Infantil com o grupo SE DER JEITO A GENTE FAZ.
18:00 horas- Mega Show de Manobras Radicais- EQUIPE ADRENALINA 
MOTO SHOW.
20:30 horas- Aula de Zumba Fitness com ORLANDO LIMA.
21:00 horas- Show com MARCELO MORAES.

As atrações da Tenda Cultural da Praça de Itaipava seguem até 
o dia 4 de fevereiro e promete ainda muitos agitos promovidos pelo 
Projeto Art&Cultura e pela Secretaria Municipal de Cultura. Fique por 
dentro da programação completa na página do facebook da Dona 
Música Produções Culturais e Comunicação.

Sarau, show e teatro na Praça 
em Itaipava

G e n t e ,  a 
P rogramação de 
Verão de Itaipava é 
mesmo super mega 
interessante, não 
tem em nenhum ou-
tro balneário nada 
pa rec ido .  Nes te 
f im de semana a 
agenda é exten-
sa e variada. Tem 
poes ia  na  praça 
com Dona Música 
& Seu Poema com 
o Sarau no palco 
l ivre. Na agenda, 
teatro infantil com 
O Grupo Se der 
Jeito a Gente Faz, 
espetáculo infan-
til, terá recreação 
para a criançada, 
shows  d i ve rsos , 
i n c l u s i v e  c o m  a 

da Redação
cantora revelação 
Maria Gabriela que 
começou a cantar 
aos 9 anos e já se 
apresentou em vá-
rios eventos. Eu não 
disse que a progra-
mação é mara?

Contudo,  nada 
d isso é  poss íve l 
s e m  a  p a r c e r i a 
com a Secretaria 
Municipal de Cultura 
de Itapemirim que 
abraçou o projeto e 
desde o dia 05 de 
janeiro está levan-
do para a comuni-
dade e visitantes de 
Itaipava. Tudo isso 
em parceria com o 
Projeto Art&Cultura 
que já acontece na 
Praça de Itaipava 
desde abril de 2017 
e conta com o apoio 
cultural do comér-
cio local.

Tenda Cultural montada na Praça de Itaipava traz programação intensa para toda família em 
parceria com Projeto Art & Cultura

CULTURA

A s  a t i v i d a d e s 
acontecem às sex-
tas, sábados e do-
mingos com início 
às 16 horas com a 
Feira Art&sabor e 
segue até por volta 
das 23h00. Já pas-
saram pela tenda 
O Grupo de Teatro 
Rerigtiba, a Banda 
de Música da Polícia 
M i l i t a r,  o  1 º  The 
Voice Gospel, ati-
vidade lúdico- edu-
cativa trazida pelo 
ator Renan Ferreira 
de Anchieta, entre 
outras atrações mu-
sicais. 

Neste f ina l  de 
semana,  a  tenda 
cu l tura l  promete 
“bombar” com uma 
programação inten-
sa de muita arte e 
cultura para todas 
as idades e gostos. 

Divulgação

Garotinho 
viraliza ao dançar 

coreografia de 
‘Vai Malandra’
Esse garotinho, chamado João Francisco, provavelmente dança 

melhor que muito adulto por ai. Essa não é a primeira vez que um 
vídeo do menino de Campo Grande viraliza na internet. Fã da cantora 
Anitta, o garotinho teve um novo vídeo divulgado, arrasando em todos 
os passos da coreografia de Vai Malandra.

João Francisco já havia dançado músicas como Bang e Sim ou 
Não. A própria cantora já compartilhou vídeos do menino dançando 
suas coreografias.

Será se com o vídeo do João Francisco vamos aprender mais rápido 
a coreografia de Vai Malandra pra esse Carnaval?
Assista: www.facebook.com/fcoficialanitta/videos/1216667835132720/
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Geral

Banda Pizindim de cara nova
Completando 

40 anos de su-
cesso, a Banda 
Pizindim vem 
com tudo no 
verão 2018 e 
integrando a 
equipe, nada 
mais nada 
menos que 
o fenôme-
no Renata 
Penyche 
dona 
de uma 
das 
vozes 
mais 

cativantes 
na atualidade. 

Com uma super ba-
gagem no mercado mu-
sical, reconhecida nacio-
nalmente como Banda 
das Micaretas a Banda 
Pizindim está mais viva 
do que nunca e cheia de 
energia para fazer do seu 
verão e o seu carnaval 
momentos inesquecíveis! 
Com ritmo de axé music 
que bota para quebrar por 
onde passa.

Com um curriculum 
extenso e participações 
em milhares de eventos 
Brasil afora a Banda é 
sinônimo de Carnaval 

e de alegria, afinal de 
contas, Pizindim comple-
tou 40 anos de história, 
e mais uma vez promete 
tirar todo mundo do chão 
no carnaval 2018 durante 
todos os dias de folia, 
sem folga, haja fôlego!

Uma das festas des-
taques comandada pelo 
grupo foi o Carnaval 
em Miranda, em Mato 
Grosso do Sul em um 
trio elétrico que veio de 
São Paulo especialmente 
para o show.

Para esse Carnaval, a 
Pizindim prepara muitas 
novidades, fique ligado! 

Ah, e nos shows a 
Banda está divulgando o 
novo CD que vem sendo 
apresentado nos palcos 
por aí a fora. Não deixe 
de adquirir, é para ouvir, 
curtir e dançar.

Por Luciana Maximo

Depois de 40 anos de estrada a Banda Pizindim está de cara nova, acaba de fechar contrato com o furacão Renata Penyche

SUCESSO

TRAJETÓRIA 
Com o melhor do Axé 

Music, a Banda PIZINDIM 
traçou uma trajetória de 

sucesso. Artistas como 
Beto Kauê, Léo (Banda A 
Zorra), Rômulo Aranttes, 
Rodrigo Balla, Winter 
Rocha, Alessandra Rocha, 
Tina Dia, Bebel, e a dan-
çarina Sheila Carvalho, 
Graciele Lacerda, Flávio 
Magon, já passaram pela 
banda e contribuíram para 
o crescimento do grupo.

Quando iniciou, em 
16 de junho de 1978 
no município de São 
Mateus, se chamava 
“Regional Pizindim”e to-
cava Chorinho e gafieira 
(Instrumental). Nos anos 
90 foi a precursora da 
“Lambada” no Espírito 
Santo, quando começou 
a ser chamada somente 
de PizindimQuer saber 
mais? youtube.com/
pizindimbanda e para 
contratar o shows ligue: 

(21) 9.7280-5445.

A VOZ É DELA
A nova vocalista da 

Banda Pizindim é ela: 
Renata Penyche, dona 
de uma voz única, tem 
um curriculum enorme e 
padrinhos como Maurício 
Mattar que a descobriu 
meio que por acaso, e 
Matinho da Vila. 

Renata conta com or-
gulho como entrou para 
a carreira música. No 
final de mais um dia de 
trabalho, a então garço-
nete Renata Penyche, 26 
anos, brincava e cantava 
com os colegas quando 
o ator e também cantor 
Maurício Mattar, que es-
tava no local, ouviu a voz 
dela. “Sem querer, ele me 
escutou e pediu para me 
chamar. Eu trabalhava em 

Divulgação
um cerimonial em Vila 
Velha e o Maurício pediu 
para eu cantar uma mú-
sica. Escolhi ‘Garganta’, 
da Ana Carolina, porque 
sou muito fã dela. Ele 
me elogiou muito e me 
perguntou se eu gostaria 
de ser cantora.”

Renata já tinha o so-
nho de viver de música, 
mas não imaginava que 
teria uma oportunida-
de de se tornar cantora 
profissional. “Ele me in-
centivou a montar uma 
banda, a fazer aula de 
canto e a aprender um 
pouco mais.”

A jovem seguiu os 
conselhos do cantor e foi 
vocalista por quatro anos 
da banda “Sedução de 
Mulher” e até chegou a 
gravar uma música com 
Mattar, a ‘Dance Amor’.

Em nova fase da car-
reira, a capixaba agora 
integra a Banda Pizindim 
e promete encantar a 
todos por onde passar, 
é só marcar na agenda 
o dia que a Banda vai 
passar pela sua cidade.

 
MARTINHO DA VILA

Outro padrinho fa-
moso da capixaba é o 
sambista Martinho da 
Vila. “Os parentes do 
meu empresário sem-
pre trabalharam com 
o Martinho. E eu acho 
muito interessante uma 
música dele chamada 
‘Jaguatirica’. Quando ti-
vemos a oportunidade 
de nos conhecer pes-
soalmente, ele elogiou 
bastante a minha música. 
Falei que gostava da 
canção e ele me deu.”

A nova 
integrante 
da Banda 
que encanta 
ao longo 
desses 40 
anos, Renata 
Penyche 
promete 
incendiar os 
shows

REVEILLON 
RJ •  Angra dos Reis | Araruama | Rio das Ostras | Barra de 
São João | Conceição de Macabu | Niterói(Praia de Icaraí) 
| Itatiaia | São João do Paraiso | Cabo Frio | Santo Antonio 
de Pádua | Casimiro de Abreu | Guaxindiba | Quissamã 
entre outras.
MG • Rio Pomba | Chácara | São João Del Rey | Visconde 
do Rio Branco | Pirapetinga | Ubá | Paula Cândido.
ES • Hotel Senac | Álvares Cabral | Clube Libanês | 
Conceição da Barra(Hotel Barramar) | São Mateus | 
Marataizes | Piúma | Nanuque | Barra do Say.
MS • Ponta Porã

PROCISSÃO MARÍTIMA ANGRA DOS REIS 
Show em alto mar para um público de 20.000 pessoas

CARNAVAL 
*2008/2009/2010 A banda foi atração no carnaval em 
Rio das Ostras-RJ (Região dos Lagos) e Pinheiral-RJ, to-
cando para um público de setenta mil pessoas.
*2011 Carapebus-RJ | Araruama-RJ | Conceição de 
Macabu-RJ | Berilo-MG | Marataizes-ES
*2012 Dois dias Natividade-RJ | 02 dias Conceição de 
Macabu-RJ | Carapebus-ES
*2013 Casimiro de Abreu-RJ | Barra de São João-RJ | 
Carapebus/RJ | Conceição de Macabu-RJ | Pirapetinga-
MG(a tarde) e Piraúba-MG
*2014 Sucesso no Carnaval de Piúma e Região dos Lagos
*2015 2º Carnaval em Miranda-MS no trio elétrico Tuatara
2016 Carnaval no Estado do Espírito Santo
2017 Clube Sociais

DISCOGRAFIA
- Amanaê  /  A Galera do Brasil - Festival de forró de 
Itaúnas (Vida Seca) – Gravadora Candeeiro /  Ponto G /  A 
Máquina do Samba  / A Banda das Micaretas

GRAVADORA
Atração Fonográfica
Candeeiro

FESTAS E LOCAIS POR ONDE A 
BANDA JÁ PASSOU



Desconto de 15% no IPTU 
em Marataízes

Os proprietários 
de imóveis localiza-
dos no município de 
Marataízes que quita-
rem o IPTU - Imposto 
Predial e Territorial 
Urbano de 2018, em 
cota única terão des-
conto de até 15%. O 
carnê, que será entre-
gue pelos servidores 
municipais em domi-
cílio, já está sendo 
confeccionado pela 
Prefeitura Municipal. 
O contribuinte que 
não tiver condições 
de quitar, integralmen-
te, o valor anual em 
cota única terá a op-
ção pelo pagamento 
em cinco parcelas 
iguais e consecutivas, 
conforme impressas 
no carnê.

Para ter direito a 
15% de desconto, o 

IPTU/2018  pron-
tos, a Secretaria de 
Finanças, já dispo-
nibilizou a 2ª via do 
boleto, que poderá 
ser retirada junto ao 
Cadastro Imobiliário 
da Prefeitura, que fica 
na Avenida Rubens 
Rangel nº 411, no bair-
ro Cidade Nova ou no 
site da prefeitura:www.

marataizes.es.gov.br > 
Serviços Online

DÍVIDA ATIVA
O Secretário de 

F inanças ,  E l i zeu 
Machado Estevão, 
explica que o contri-
buinte que não efe-
tuou o pagamento do 
IPTU do exercício de 
2017 e anos anterio-

res, já está inserido no 
CADIM – Cadastro de 
Dívida Ativa Municipal. 
Informou ainda que 
todos os débitos ins-
critos em Dívida Ativa 
serão protestados ex-
trajudicialmente, con-
forme determina a Lei 

Assessoria de 
Comunicação

contribuinte precisa 
efetuar o pagamento 
do valor total do im-
posto até o dia 27 de 
março. As outras duas 
cotas únicas terão 
vencimento no dia 30 
de abril e 30 de maio, 
garantindo descontos 
de 10 e 5%, respecti-
vamente.

“O IPTU é uma das 
principais fontes de 
receita própria do mu-
nicípio. É importante 
que a população de 
nosso município te-
nha ciência de que os 
recursos arrecadados 
são obrigatoriamente 
aplicados em saúde, 
educação, obras, en-
tre outras melhorias 
para a população”, 
ressalta o Prefeito 
Municipal Tininho 
Batista.

SEGUNDA VIA
Mesmo não es-

tando os carnês do 

Prefeitura de Marataízes abre temporada de descontos no IPTU 2018

Municipal 1847/2015, 
devendo o contri-
buinte regularizar sua 
situação antes que os 
procedimentos para 
a cobrança estejam 
prontos, evitando 
assim majoração do 
valor a pagar.

DESCONTOS

Assessoria de Comunicação

Para continuar crescendo Marataízes 
precisa de você! Pague seu IPTU 
em dia!

EconomiaSEXTA
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Geral

CENÁRIO DE NOVELA 
- Praia da Rosa

Um dos recantos 
mais bonitos do litoral 
sul de Marataízes, a 
praia da Rosa, é onde 
se pode contemplar o 
belo e descansar nas 
sombras de frondosas 
árvores. Com uma boa 

estrutura para receber 
seus frequentadores, 
fica ao lado da praia da 
Pita e Cações. Recebeu 
esse nome devido a 
uma pescadora que no 
passado, vivia nesse pa-
raíso, isolada de todos.
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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



Flashes do Cotidiano
POR JOSÉ RUBENS BRUMANA

EXEMPLO
O senhor Dár io,  morador de 

Marataízes, é um belo exemplo de vitali-
dade. Aos 86 anos trabalha, diariamente, 
num lote que servia de deposito de lixo e 
inseto e planta alimento. São temperos, 
legumes e verduras. Num outro espaço 
numa escola local planta urucu, noni, 
acerola, coco, maracujá, entre outras 
frutas. “ AH, meu filho se todos os lotes 
vagos e abandonados de Marataízes, 
fossem cultivados, não haveria fome”. 
Sabias palavras. 

MUSCULATURA 
POLITICA

Quem vem ganhando musculatu-
ra política a cada dia, é o ten. coro-
nel Alexandre Quintino. Natural de 
Itapemirim, o jovem oficial posicionou-se 
de forma contundente a favor das reivin-
dicações da greve da PM capixaba.

POETA 
DESCONHECIDO

Senhor Said, é uma mistura de poeta, 
escritor, trovador, matemático, mágico e 
nas horas vagas, um pequeno comer-
ciante na pacata praia dos Cações, inte-
rior de Marataízes. Seu bar é simples e os 
pescadores tomam suas biritas, ouvindo 
histórias e jogando carta. Essa mesma, 
pode se torna instrumento de suas má-
gicas, para o encanto dos deslumbrados 
pescadores e apreciadores, desse artista 
desconhecido em sua bucólica terra.

SEM GV 
Frequentadores da praia da Barra, em 

Marataízes, estão apreensivos devido a 
falta de guarda vidas em postos anterior-
mente existente. Em toda a extensão do 
balneário, somente possui um posto. O 
Outro é na praia da Cidade Nova, onde 
tem três GV para toda a praia.

SEXTA
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BRUNO & BARRETO na Green 
House hoje

Elenco de Hair faz pocket 
show em Vitória

A dupla sertaneja 
Bruno & Barreto se 
apresenta na casa de 
show mais badalada 
do litoral sul capixaba, 
a Green House, em 
Piúma, na noite desta 
sexta-feira, 12. Tudo já 
está preparado para 
receber esse fenôme-
no que vem ganhando 
oi Brasil de cabo a rabo.

A expectativa é de 
um show para entrar 
na história da casa de 
show que vem rece-
bendo artistas de re-
nome nacional. A última 
a lotar o Green House 
foi a funkeira Ludmila. 
Nesta sexta, a grande 
pedida é esse show 
que certamente será 

Sucesso de público e 
de crítica, o musical Hair - 
Um Sonho de Liberdade 
voltará ainda no primei-
ro semestre deste ano 
aos palcos capixabas. 
Enquanto a data não é 
confirmada, o público 
pode conferir o pocket 
show que parte do elen-
co fará na noite do próxi-
mo dia 19, no Doca 183, 
no Centro de Vitória. A 
apresentação integra a 
programação do evento 
“Verão Hippie”, que, em 
clima de contracultura, 
vai unir música, literatura, 
gastronomia e moda 

çar o público além dos 
palcos.

Depois de muito su-
cesso com: Farra, Pinga 
e Foguete - em 2017 
lançaram: Cópia Mal 
Feita, com uma pegada 
mais romântica, a mú-

Rita Augusto, Rodrigo 
Barce los ,  Rodr igo 
Lacerda, Lilo Vizion, 

sica já teve mais de 3 
milhões de acessos no 
Youtube antes mesmo 
do lançamento oficial 
do vídeo clipe.

B r u n o  C e z a r 
Bortholazzi: Nasceu 
em Sertanópolis, cida-

Jéssica Couto, Mfive, 
Jeniffer Ayres, Di Morais, 
Daniel Berbeth e Patrícia 

de localizada no Norte 
do Paraná. Atualmente 
soma seus bons vi-
vidos 25 anos, de 
personalidade bem 
extrovertida, dá aquele 
toque descontraído ao 
conjunto. 

Eugênio. 

O ESPETÁCULO
Hair - Um Sonho de 

Liberdade foi montado 
pela primeira vez, em 45 
anos, no Espírito Santo, 
pelo Grupo Vocal da 
Faculdade de Música do 
Espírito Santo (FAMES). 
A história gira em tor-
no de um rapaz que é 
recrutado para guerra, 
conhece hippies, que 
lhe apresentam concei-
tos nada convencionais 
sobre comportamento 
e sociedade. O espetá-
culo é  a favor da vida, 
da liberdade sexual, da 
diversidade, da paz, do 
amor. Um basta a pre-
conceitos, racismo, into-
lerâncias, hipocrisia, falta 

da Redação

Assessoria de 
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uma dos mais espera-
dos neste verão 2018. 

Vale lembrar que 
a dupla iniciou no ano 
de 2014 na cidade de 
Londrina. O primeiro 
contato entre Bruno & 
Barreto foi através de 
amigos, que os apre-
sentaram, a partir daí, 
sempre apoiando a 
formação dessa par-
ceria. Para começar, 
vieram as rodas de vio-
la e outras interações 
que fizeram a dinâmi-
ca e sintonia dos dois 
crescerem e automati-
camente evoluir. Com 
admiração em comum 
por grandes nomes do 
meio sertanejo, surgiu 
a ideia e oportunidade 
de consolidação pro-
fissional. Foi quando 
resolveram colocar o 
pé na estrada e alcan-

autoral na Gama Rosa.
Acompanhados da 

Banda Hair, formada pe-
los músicos Vandaluz 
Júnior (piano e teclado), 
Júnior Toniato (bateria), 
Caio Matos (contrabaixo 
elétrico) e Ique Pellizer 
(guitarra), o elenco pro-
mete um desfile de clás-
sicos da emblemática 
trilha sonora de Hair. No 
set list, canções como 
‘Aquarius’, ‘Manchester 
England’ e ‘I Got Life’, 
‘Ain’t Got No’ e ‘Good 
Morning Starshine’.

Estão confirmados no 
pocket show os atores e 
cantores Elaine Rowena, 
A n g e l o  J a n t o r n o , 
Karla Skarine, Derick 
Silveira, Jess Dionísio, 
Dar ia  Obraztcova, 

Farra, Pinga e Foguete, eles vão incendiar a Green House nesta sexta, Bruno & Barreto

Do interior para o 
mundo, Bruno tem des-
bravado os desafios 
da carreira com garra 
e perseverança, e a 
promessa a si, é que 
sua voz ainda alcance 
muitos horizontes.

de noção, ignorância.
Dirigido por Elaine 

Rowena e Angelo 
Jantorno, o musical reu-
niu no palco 18 solistas, 
32 pessoas no coro, 16 
bailarinos e quatro pes-
soas de circo e foi visto, 
em quatro sessões, por 
um público superior a 
duas mil pessoas.

SERVIÇO
Verão Hippie – Pocket 
Show Grupo Hair
Data: 19/01, a partir 
das 18 h
Local: Doca 183 (Rua 
Gama Rosa, 183, Centro 
– Vitória)
Ingressos: R$20,00
Classificação livre
Informações: 
(27) 99773-2857

O SHOW!

Arquivo da dupla

Gustavo Forattini

É hoje, sexta, Bruno & Barreto na casa mais badalada do sul, a Green House

Artistas prometem um desfile de 
clássicos da emblemática trilha sonora 
de Hair
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Do interior para o 
mundo, Bruno tem des-
bravado os desafios 
da carreira com garra 
e perseverança, e a 
promessa a si, é que 
sua voz ainda alcance 
muitos horizontes.

de noção, ignorância.
Dirigido por Elaine 

Rowena e Angelo 
Jantorno, o musical reu-
niu no palco 18 solistas, 
32 pessoas no coro, 16 
bailarinos e quatro pes-
soas de circo e foi visto, 
em quatro sessões, por 
um público superior a 
duas mil pessoas.

SERVIÇO
Verão Hippie – Pocket 
Show Grupo Hair
Data: 19/01, a partir 
das 18 h
Local: Doca 183 (Rua 
Gama Rosa, 183, Centro 
– Vitória)
Ingressos: R$20,00
Classificação livre
Informações: 
(27) 99773-2857

Gilberto Costa estará 
em Anchieta

O técnico da se-
leção brasileira de 
futebol  de areia, 
Gilberto Costa, es-
tará em Anchieta 
neste sábado, dia 
13. Ele irá realizar 
uma c l ín ica  com 
jovens e cr iança 
do município prati-
cantes do esporte. 
Serão duas etapas, 
uma das 7h às 10h e 
outra a partir das 18h 
na arena montada 
na Praia Central. Os 
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interessados devem 
se apresentar no 
local.

Gilberto Costa foi 
eleito no ano passa-
do o melhor técnico 
do mundo. Antes 
de comandar a se-
leção, o treinador 
também fez um bom 
trabalho nos princi-
pais clubes do mun-
do. Ganhou duas 
Copas do Bras i l , 
pelo Flamengo e 
Botafogo,  e  t rês 
M u n d i a l i t o s  d e 
Clubes com Vasco, 
C o r i n t h i a n s  e 
Barcelona.

Técnico da seleção brasileira de futebol de areia realiza clínica em Anchieta

Após sua vinda 
à seleção, o Brasil, 
berço da modalida-
de esportiva, retor-
nou ao topo como 
a grande potência 
mesmo em um uni-
verso competitivo e 
com outras seleções 
fortes, como Rússia, 
Portugal e Irã. Foram 
10 títulos em 10 tor-
neios, incluindo o 
pentacampeonato 
mundial invicto nas 
Bahamas e a Copa 
Intercontinental, 
chegando a uma 
invencibilidade de 
47 jogos.

FUTEBOL DE AREIA

Assessoria de Comunicação

O técnico da seleção brasileira de futebol de areia, Gilberto 
Costa, estará em Anchieta neste sábado, dia 13


