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A Polícia Civil em Piúma 
realizou uma operação na 
manhã desta sexta-feira, 
12 e prendeu três homens, 
ambos com mandado de 
prisão decretada pela 
Justiça. 

Barão Vermelho, Projeto 
Feijoada, trio elétrico com a Banda 

MC6, Banda KS10, Frejat, Nando 
Reis e O Rappa, Guarapa Elétrico, 

traz a energia dos trios da Bahia e o 
fenômeno sertanejo que conquistou 

o país para o verão de Guarapari. 
Bem, na Arena Pedreira no line up, 

a dupla sertaneja Matheus e Kauan, 
o gigante Léo Santana e o grupo 

ícone do pagode baiano Harmonia 
do Samba. O capixaba Glauco!  

Também é presença confirmada 
com sua versatilidade musical e, 
nos intervalos, o público poderá 

curtir ao som do DJ residente. Haja 
fôlego, é diversão garantida no 

litoral neste sábado, 13
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Léo Santana, Hamonia do Samba
Matheus & Kauan na Pedreira
Guarapa Elétrico traz a energia dos trios da Bahia e o fenômeno sertanejo que conquistou o país 
para o verão de Guarapari

GUARAPA ELÉTRICO

Se a próxima estação 
já promete altas tempe-
raturas e agitação de 
sobra, com o Guarapa 
Elétrico o verão vai ferver 
de vez! Sábado, 13, a 
Arena Pedreira recebe 
três atrações nacionais 
de peso, que garantem 
uma noite em ritmo ace-
lerado, a partir das 21h 
até o amanhecer. No 
line up, a dupla serta-
neja Matheus e Kauan, 
o gigante Léo Santana 
e o grupo ícone do pa-

gode baiano Harmonia 
do Samba. O capixaba 
Glauco!  também é pre-
sença confirmada com 
sua versatilidade musical 
e, nos intervalos, o públi-
co poderá curtir ao som 
do DJ residente. 

Além das apresen-
tações no palco prin-
cipal do evento, uma 
atração irá realizar seu 
show em cima de trio 
elétrico, como o próprio 
nome da festa sugere. O 
trio irá parar no meio da 
Pedreira, em uma posi-
ção estratégica pensada 
para contagiar todos os 
setores do evento com 
a mesma intensidade e 

muita alegria.  
No repertório, o pú-

blico poderá conferir os 
lançamentos e maiores 
sucessos dos grandes 
artistas. Com histórias 
de amor repletas de con-
fiança e positividade, 
os irmãos Matheus & 
Kauan trazem o serta-
nejo que conquistou o 
Brasil, com faixas como 
“Que Sorte a Nossa”, 
“A Rosa e o Beija-Flor”, 
“O Nosso Santo Bateu”, 
“Te Assumi Pro Brasil” e 
“Decide Aí”. Já o cantor 
e compositor baiano Léo 
Santana desembarca na 
Pedreira com o seu Estilo 
LS e inúmeros hits que 

determinam a ascensão 
de um axé ladeado por 
outros segmentos musi-
cais, como o funk. Prova 
disso são as parcerias 
com MCs como TH e 
Kevinho. No set list do 
gigante: “Santinha”, que 
intitulou sua festa autoral, 
o Baile da Santinha, “Vai 
dar PT”, “Um Tal de Toma” 
e “Encaixa”. Ainda em 
celebração da música 
baiana, o grupo Harmonia 
do Samba promete trazer 
uma seleção com as can-
ções de maior destaque 
dos quase 25 anos de car-
reira, como “Vem Neném”, 
“Comando”,  “Samba 
Merengue”, “Desafio” 
e “Agachadinho”, além 
das novas “Desce Com 
a Gente”, “No Talento” e 
“Foi Só Te Ver”.

Os ingressos para o 
Guarapa Elétrico já po-
dem ser adquiridos online 
e todas as informações 
estão disponíveis no site 
oficial da Arena Pedreira 
(www.arenapedreira.com.
br). A compra pode ser 
realizada através do site 
Blueticket ou por meio 
dos pontos de venda 
credenciados. Para a oca-
sião, a Arena Pedreira 
será composta por quatro 
setores, são eles: Espaço 
Arena, Camarote, Front 
Stage e Open Bar. 

Fonte Site Oficial da 
Arena Pedreira 
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intitulou sua festa autoral, 
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“Comando”,  “Samba 
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dem ser adquiridos online 
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Praia de Gamboa - 
tranquilidade é a sua marca

A Praia da Gamboa 
em Itapemirim é mes-
mo um pedacinho do 
paraíso também, já que 
existem inúmeros ou-
tros pequenos balneá-
rios com semelhanças, 
ou seja, tranquilidade e 
repleto de belezas.

Por lá, as famílias 
adoram curtir a paisa-
gem e a praia com suas 
águas transparentes e 
ondas calmas, além 
de um pequeno lago 
dentro do mar, próximo 

mar de fundo.
De mediana ex-

tensão, essa tranquila 
praia é uma boa opção 

para os que preferem 
lugares menos movi-
mentados. É conheci-
da por ser uma praia 
deserta na maior parte 
do tempo, sendo fre-
quentada por alguns 
moradores da região. 
Com uma boa faixa de 
areia dourada, possui 
mar tranquilo que va-
ria entre a cor verde 
e azul de acordo com 
o tempo. 

Um caminho de 
areia e uma grande 
pedra praticamente 
dividem essa praia em 
duas. Por ser um lugar 
calmo, é ideal para os 

da Redação
a areia cercado de pe-
dras – cenário perfeito 
para fotografia e para 
namorar. Um ponto 
ideal para encontro 
de amantes; amantes 
da natureza e do amor.  

Para se chegar ao 
local quem vem de 
Piúma entra antes do 
Cemitério de Itaipava 
em uma estradinha de 
chão batido, e para 
quem vem de Itaipava 
o ideal é entrar no 
final do cais, e seguir 
o trecho de chão, a 
estrada é bucólica, 
cerca de verde por 
todos os ângulos e o 

Na série praias e lagoas, o Jornal destaca nesta edição a Praia da Gamboa em Itapemirim, 
um local mágico e encantador

que desejam relaxar, 
repor as energias e 
tomar um refrescante 
banho de mar. Com 
um visual mais rústico, 
alguns pinheiros e ou-
tras árvores enfeitam 
o lugar. Para os que 
pretendem conhecer 
essa praia, é indicado 
que se leve alimentos 
e bebidas para que 
não aconteçam impre-
vistos. No local existem 
dois quiosques, picolé 
e guarda-vidas que 
ficam o tempo todo 
tomando conta dos 
banhistas.  Vale a pena 
conhecer a Gamboa!

LINDA!

Luciana Maximo

Praia da Gamboa – um pedacinho do 
paraíso escondido em Itapemirim



Sucesso a Rota Turística 
em Itapemirim

O segundo dia da 
Rota Turística Ambiental 
de Itapemirim foi mais 
um sucesso de público e 
de animação. Dessa vez 
foram necessários dois 
ônibus para transportar 
cerca de 80 inscritos e 
aproximadamente trinta 
outros ficaram na fila 
de espera, tamanha foi 
a procura. O passeio 
teve início na praça de 
Itaipava e terminou na 
sede do município.

Pelo caminho, até 
mesmo quem já co-
nhece bem o município 
se surpreendeu com 

de que eu era peque-
nininha e nunca tive a 

oportunidade de co-
nhecer esses locais no 

interior do município. A 
lagoa, por exemplo, 
foi a primeira vez que 
fui e recomendo a 
todos conhecer, ela 
é muito linda. Muito 
obrigado pela oportu-
nidade de poder parti-
cipar desse passeio”, 
agradeceu a turista.

Já a recente morado-
ra de Itaipava, a carioca 
Sandra da Cruz, pede 
que o passeio seja reali-
zado mais vezes durante 
o ano. “A Rota poderia 
acontecer o ano todo, 
porque é muito bom. Eu 
já conhecia alguns luga-
res que estamos visitan-
do, mas está valendo 
muito a pena estar aqui 
participando. Todos têm 
que vir aproveitar esse 

Assessoria de 
Comunicação

as belezas e histórias 
do interior. Já na lagoa 
Guanandy, início do pas-
seio, muitos não resisti-
ram e se banharam nas 
águas mornas e calmas. 
Na fábrica de doces 
Sabores de Itapemirim, 
em Fazenda Velha, foi 
a hora de descansar 
e provar os saborosos 
doces produzidos arte-
sanalmente no local.

A turista de Belo 
Horizonte (MG), Vivian 
Campagnacci, disse 
que ficou surpresa com 
os belos lugares que 
conheceu durante o 
passeio, apesar de fre-
quentar o município 
desde que era criança. 
“Venho para Itapemirim 
há quase 30 anos, des-

Quase 80 pessoas participam de segundo dia da Rota Turística Ambiental de Itapemirim
passeio maravilhoso”.

A Rota Turíst ica 
Ambiental de Itapemirim 
será realizada todas as 
sextas-feiras de janeiro e 
é gratuita. Pelo caminho, 
técnicos da secretaria 
de Meio Ambiente con-
tam as histórias de cada 
local visitado e explicam 
a importância histórica e 
social de cada um deles. 
Para participar, basta se 
inscrever na secretaria 
de Meio Ambiente, que 
fica na rua da escola 
Washington Pinheiro 
Meirelles, na Vila, ou no 
Centro de Informações 
Turísticas, em Itaoca. 
Mais informações po-
dem ser conseguidas 
pelo telefone 028-
3529-6419.

PASSEIO

Assessoria de Comunicação

Um sucesso, cerca de 80 pessoas 
participam de segundo dia da Rota 
Turística Ambiental de Itapemirim
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Trio Elétrico com MC 6 
em Piúma 

O RAPPA é Hoje na 
Green House

Barão Vermelho em 
Marataízes

Nando Reis e 
Frejat, sábado 
na Mais

Da redação

A programação 
de verão de Piúma 
traz nesse sábado, 
13, o Trio Elétrico na 
orla da praia com 
a badalada Banda 
MC 6, que sobre 
ao trio as 18h00 e 
só para as 22h00. 

Da redação

É nesse ritmo que 
abrimos essa matéria 
convidando você para 
o mega show marca-
do para as 23h00 de 
hoje, sábado 13, na 
casa mais badalada 
do litoral Sul Capixaba, 
a Green House. É isso 
mesmo, O Rappa. “Me 
abrace e me dê um 
beijo (Beijo!)/ Faça um 
filho comigo/Mas não 
me deixe sentar/Na 
poltrona no dia/De 
domingo (Domingo!)...” 
Entendeu?

Então se está pe-
las bandas do litoral é 
Piúma o endereço que 
vai levar você a uma 
noite fascinante com 
esse esperado show 
da banda brasileira for-
mada em 1993 no Rio 
de Janeiro. É notável 

Da redação

É gente, Marataízes 
não está brincando de 
promover o verão. A 
estação mais quente 
ficou na temperatura 
máxima com a progra-
mação do Festival de 
Verão. E para quem 
estiver hoje, sábado, 

Os amantes do 
Rock Brasileiro não 
foram esquecidos, 
dia 13 de Janeiro, 
tem Guarapa Rock 

O pau vai quebrar na 
Cidade das Conchas 
que está lotada.

No palco da Praça 
Dona Carmem, quem 
faz o show é a Banda 
KS10, que promete 
levantar o público 
com o novo reper-
tório e o novo CD. 
É pra curtir com res-

por suas letras de forte 
cunho social em uma 
mescla de rock, reggae, 
rap e MPB.

“Se meus joelhos/não 
doessem mais/Diante 
de um bom motivo/Que 
me traga fé/Que me tra-
ga fé.../Se por alguns/
Segundos eu observar/E 
só observar/A isca e o 
anzol/A isca e o anzol/A 
isca e o anzol/A isca e o 
anzol...”. Sem sombra de 
dúvidas a noite promete 
e a Green House está 
aguardando os milhares 
de fãs dessa banda que 
entrou para o cenário 
mundial com um dos me-
lhores reggaes.

“Gente, não dá para 
perder esse show, um 
dos mais esperados na 
nossa casa no Festival 
de Verão. Preparamos 
uma agenda especial 
para os turistas que estão 

13, na Pérola Capixaba 
a grande pedida da 
noite é a Banda Barão 
Vermelho. Via ficar de 
fora? Tá doido, o show 
é muito mara, e vale a 
pena conferir de perto, 
porque os caras coman-
dam o pop rock e jamais 
sairão da mídia.

O terceiro dia do 
Festival de Verão tam-
bém traz é o Projeto 
Feijoada, as 21h, e a 
Banda Barão Vermelho, 
as 23h, um dos sho-
ws mais aguardados 
da temporada em 
Marataízes.

MACUCOS E 
ARMANDINHO 

LOTAM MARATAÍZES
A noite desta quinta-

-feira na Praia Central foi 
perfeita com a abertura 
do Festival de Verão, 
Comichão, Macucos 

Brasil com Nando 
Reis e Frejat juntos 
na Multiplace Mais. 
Não dar para ficar de 
fora, né?

ponsabilidade, por-
que a noite será uma 
criança!

E domingo, Tatau, 
e x - v o c a l i s t a  d o 
Araketu vai endoidar 
no trio os turistas e 
piumenses que se 
adoram ver a orla 
tomada de gente de 
cabo a rabo.

na cidade e também os 
moradores da região. A 
Green House foi projeta-
da para grandes shows 
e esse é só mais um, 
venha curtir com a gente”, 
convidou Adelso Camilo, 
proprietário da Casa de 
Shows em Piúma.  

A banda é formada 
pelos músicos que acom-
panharam o cantor de 
reggae Papa Winnie em 
uma turnê pelo Brasil mais 
o cantor Marcelo Falcão, 
O Rappa não obteve 
muito sucesso com seu 
álbum de estreia, mas 
alcançou fama nacional 
com o segundo disco 
Rappa Mundi, lançado 
em 1996. Em 2001, per-
deram seu baterista e 
principal letrista, Marcelo 
Yuka, quando este se 
tornou paraplégico após 
ser baleado em um as-
salto. Com o instrumento 
assumido pelo tecladista 
Marcelo Lobato e as 
letras de Marcos Lobato, 
O Rappa se manteve 
na atividade, lançando 
o disco O Silêncio Q 
Precede O Esporro em 
2003 e permanecendo 
como uma das ban-
das mais aclamadas 
do rock brasileiro. O 
Rappa já vendeu mais 
de 5 milhões de cópias 
de seus trabalhos em 
todo o mundo.

com Armandinho leva-
ram o público ao delírio

A abertura do Festival 
de Verão de Marataízes 
2018 aconteceu na noite 
desta quinta-feira (11) e 
levou uma multidão às 
areias da Praia Central 
para curtir o som agitado 
da Banda Comichão e a 
vibe positiva da Banda 
Macucos com a partici-
pação super especial do 
Armandinho.

No domingão (14), 
tem Rodrigo Balla as 
21h e logo após um 
modão sertanejo com a 
dupla Antony e Gabriel, 
na Praia Central de 
Marataízes. Só vem 
curtir!!!!

Uma realização da 
Prefeitura Municipal de 
Marataízes através da 
Secretaria de Turismo, 
Cultura e Patrimônio 
Histórico!

O Rappa, Frejat, Nando Reis, Barão Vermelho... 
Barão Vermelho, Projeto Feijoada, trio elétrico com a Banda MC6, Banda KS10, Frejat, Nando Reis e O Rappa e muito mais

AGENDA

Divulgação DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

A Banda toca no Palco da Praça Dona Carmem
A Banda O Rappa se apresenta na 
noite deste sábado na Green House, 
em Piúma

Barão Vermelho neste sábado na 
Praia Central em Marataízes

“Todo dia a insônia me 

convence que o céu

Faz tudo ficar infinito

E que a solidão é 

pretensão de quem fica

Escondido fazendo fita

Todo dia tem a hora da 

sessão coruja

Só entende quem 

namora

Agora, vão’bora”

12 A 14 DE JANEIRO
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
 
BALNEÁRIO DE UBÚ 
(Praia da Sereia)
12/01 (Sexta-feira) – 
22h Pop Rock e MPB 
com Nuimar Santiago 
e Banda
13/01 (Sábado) – 22h 
Pop Rock e MPB com 
Paulinha Ferreira 
e Banda
 
PRAIA DO 
COQUEIRO
14/01 (Domingo) – 14h 
Roda de Samba com 
Grupo Silvio Filho

PROGRAMAÇÃO 
DE ANCHIETA

Por Maicon Tenfen / 
Fonte Revista Veja

Não é de admirar 
que nove entre dez 
estudantes do Ensino 
Médio considerem cha-
to o estudo da Literatura 
Brasileira. Por causa da 
falta de espaço, mas 
também por questões 
políticas, ideológicas e 
falsamente morais, os 
escritores são apre-
sentados de forma 
incompleta nos livros 
didáticos.

Datas de nascimen-
to e morte intercala-
das por breve histórico 
biográfico, característi-
cas genéricas da obra 
(como se um livro fosse 
necessariamente igual 
a outro pelo simples 
fato de pertencerem 
ao mesmo autor), es-

Foto: poemas eróticos 
/ Texto: Bruna Kalil

Quando falamos 
de literatura erótica, 
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Barão Vermelho, Projeto Feijoada, trio elétrico com a Banda MC6, Banda KS10, Frejat, Nando Reis e O Rappa e muito mais

“Não tenho tempo de desfraldar outra bandeira 
que não seja a da compreensão, do encontro e do 

entendimento entre as pessoas”. Elis Regina

Literatura erótica, entenda

Pensamento

Bernardo Guimarães previu o Viagra
em poema pornô do século XIX

Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura

Por Maicon Tenfen / 
Fonte Revista Veja

Não é de admirar 
que nove entre dez 
estudantes do Ensino 
Médio considerem cha-
to o estudo da Literatura 
Brasileira. Por causa da 
falta de espaço, mas 
também por questões 
políticas, ideológicas e 
falsamente morais, os 
escritores são apre-
sentados de forma 
incompleta nos livros 
didáticos.

Datas de nascimen-
to e morte intercala-
das por breve histórico 
biográfico, característi-
cas genéricas da obra 
(como se um livro fosse 
necessariamente igual 
a outro pelo simples 
fato de pertencerem 
ao mesmo autor), es-

Foto: poemas eróticos 
/ Texto: Bruna Kalil

Quando falamos 
de literatura erótica, 

tudo de um fragmento 
de texto previamente 
selecionado e… só!

Talvez o caso mais 
emblemático seja o 
do escritor mineiro 
Bernardo Guimarães 
(1825-1884), lembrado 
por romances como A 
Escrava Isaura. Quase 
ninguém é informado 
de que, pândego irre-
freável, Bernardo se 
tornou o maior poeta 
popular de sua época, 
o que é dizer muito 
na língua de Bocage e 
Gregório de Matos.

Lendárias ficaram 
as suas “composições 
clandestinas”, a tal pon-
to que, na virada do 
século XIX para o XX 
— dizem — não havia 
ninguém em Minas que 
não soubesse de cor O 
Elixir do Pajé, paródia 

precisamos, antes de 
tudo, definir o que é o 
erotismo. Peço ajuda 
a Georges Bataille, 
escritor francês que 

rítmica do consagrado 
I-Juca Piramaque es-
pertamente prenuncia-
va um “feitiço” como o 
Viagra.

Certamente seria 
péssima a ideia de co-
locar O Elixir num livro di-
dático, ainda mais hoje, 
com o avanço desse 
puritanismo oportunista 
que ainda tem muitos 
estragos a fazer. No 
entanto, como não es-
tamos na escola, que 
nos seja permitida, até 
mesmo como curiosida-
de, uma palavra sobre a 
composição.

O Elixir nada mais é 
que o longo apelo de 
um homem dirigido ao 
seu membro sexual. O 
eu-lírico, ou seja, a voz 
do poema, reclama da 
pasmaceira em que vive 
o seu camarada lá de 

perseguiu o êxtase 
em toda a sua obra, 
tanto teórica – “O 
Erotismo”, relança-
do pela Autência em 
uma edição lindíssima 
– quanto literária – 
“História do Olho”, ro-
mance ousado sobre 
perversões sexuais. 
Entre as suas tentativas 
de postular o que seria 
o erotismo, Bataille 
pensa nele como “a 
aprovação da vida até 
na morte” (O Erotismo). 
Lucia Castello Branco, 
professora da UFMG e 
também estudiosa do 
tema, afirma que “(…) 
o erotismo é sempre 
essa pulsão angustian-
te e corajosa em dire-
ção ao desconhecido, 
essa viagem possivel-
mente sem retorno, 

baixo, caído e abatido, 
renunciando aos pro-
digiosos combates do 
amor.

Depois das queixas 
que se estendem por 
versos e mais versos de 
desbragada licenciosi-
dade, o homem lembra 
ao membro que não é 
tempo de “esmorecer, 
pois que teu mal ainda 
pode alívio ter”. Enfim 
cita o elixir do título, uma 
poção milagrosa que 
lhe chegou às mãos de 
forma enigmática.

É quando o monólo-
go faz uma pausa para 
conhecermos a história 
de um pajé de Goiás 
que, também sofrendo 
de impotência, apre-
senta-se ao demônio 
para pedir conselhos. 
Graças a isso, recebe 
inspiração para compor 

um preparado de ervas 
que mudaria a sua dis-
posição por completo.

Por fim, revigorado e 
feliz, o eu-lírico retoma o 
monólogo para comuni-
car ao seu membro que 
numa só gota do elixir 
se encerram quinze dias 
de euforia. Vida nova 

às orgias! Basta de pe-
núria, basta de tristeza, 
era chegada a hora de 
entoar hinos a um novo 
reino de libertinagem.

Eu não citaria o texto 
da composição nesta 
página familiar, mas isso 
não é problema porque 
o Google fica logo ali.

Divulgação

Parabéns ao imortal 
Oswald de Andrade, 

neste 11 de janeiro

esse espaço negro 
em que nos lançamos 
em busca do que não 
sabemos. (…) o erotis-
mo não como mera 
fruição da sexualida-
de, ou como o gozo 
sexual propriamente 
dito, mas antes como 
a ânsia do absoluto, 
da fusão com o outro 
e com o universo, que 
fatalmente desembo-
ca no êxtase erótico-
-místico” (A Mulher 
Escrita).

Tendo esses con-
ceitos em mente, se-
lecionei seis poemas 
brasileiros eróticos, pu-
blicados em diferentes 
épocas, que dizem o 
não dito, que seduzem, 
que fascinam, simulta-
neamente omitindo e 
expondo. Ei-los:

Sim, é isto mesmo que você leu. O autor 
de “Escrava Isaura”, em pleno século XIX, 
escreveu um poema muito polêmico sobre 
um elixir indígena que curasse brochadas, 
na época, publicado sob pseudônimo. O po-
ema é longo, copio aqui apenas um trecho. 

Eu te adoro, água divina,
santo elixir da tesão,

eu te dou meu coração,
eu te entrego a minha porra!
Faze que ela, sempre tesa,

e em tesão sempre crescendo,
sem cessar viva fodendo,

até que fodendo morra!
Sim, faze que este caralho,

por tua santa influência,
a todos vença em potência,

e, com gloriosos abonos,
seja logo proclamado,

vencedor de cem mil conos…
E seja em todas as rodas,

d’hoje em diante respeitado
como herói de cem mil fodas,
por seus heróicos trabalhos,

eleito rei dos caralhos!

“O ELIXIR DO PAJÉ”, DE 
BERNARDO GUIMARÃES 

(1825-1884)
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 SÁBADO, 13 DE JANEIRO
Suzy faz escândalo no hospital e 

revela a todos que Samuel é gay. O 
psiquiatra fica arrasado. Renato é 
solidário e aconselha Samuel a se 
assumir para a sociedade. Adriana 
tenta conversar com Duda e des-
confia quando ela afirma ser uma 
mulher morta. Mercedes começa a 
rezar Gael, que tem uma crise. Cleo 
expulsa Gael da casa de sua avó. 
Samuel enfrenta todos, e Adinéia 
consola o filho. Clara decide com 
Renato quem será sua próxima 
vítima. Laura não aceita que seu 
vestido de noiva seja pago por 
Vinícius. Adriana conversa sobre 
o caso de Duda com Natanael. 
Samuel convida Cido para viajar. 
Nádia decide marcar o jantar com 
Raquel. Tomaz liga para Renato e 
pede para visitar Josafá, Mercedes 
e Cacau. Patrick avisa a Clara que 
entrará com o pedido de guarda de 
Tomaz. Samuel leva Cido até a Mãe 
do Quilombo. Tomaz diz a Clara que 
sentiu saudades dela. Gustavo aler-
ta Sophia sobre a petição de Patrick.

SEGUNDA, 15 DE JANEIRO
Gustavo avisa a Sophia que Raquel 

será a juíza no processo da guarda 
de Tomaz. Lívia fala sobre seu novo 
namorado para Sophia, sem mencio-
nar seu nome. Josafá ensina Tomaz a 
soltar pipa. Lívia se enfurece ao saber 
que o filho está na casa de Mercedes. 
A Grande Mãe incentiva Samuel a 
assumir sua orientação sexual. Estela 
sugere que Gael ajude Clara a ficar 
com Tomaz. Duda revela a Adriana a 
história que Laerte contou antes de 
morrer. Amaro se preocupa ao saber 
que a família de Estela pode deixar 
de explorar as minas de esmeraldas. 
Samuel convida Cido para morar 
com ele. Lívia leva Tomaz embora da 
casa de Mercedes. Laura garante a 
Rafael que Vinícius não atrapalhará 
seu casamento. Patrick vai ao bor-
del falar com Leandra sobre Duda. 
Juvenal lamenta a distância de Estela 
para Mariano. Cido rompe com Irene. 
Gustavo pede para Nádia pegar a 
propina na casa de Sophia. Bruno 
teme pela segurança de Raquel. 
Samuel avisa a Adinéia que irá morar 

com Cido. Samuel se recusa a ajudar 
Sophia contra Clara.

TERÇA, 16 DE JANEIRO
Samuel afirma a Sophia que não preju-

dicará Clara novamente. Gael diz a Clara 
que irá ajudá-la a conseguir a guarda 
de Tomaz. Caetana aconselha Patrick a 
desistir de ajudar Duda. Nádia informa 
Bruno que marcou um jantar para tentar 
se reconciliar com Raquel. Cido pede de-
missão. Nádia pega o dinheiro da propina 
com Sophia. Amaro beija Estela. Mariano 
diz a Juvenal que desconfia do caráter de 
Amaro. Lívia se encontra com Mariano. 
Sophia faz fotos de Raquel com o celu-
lar. Adriana reclama de não conseguir 
convencer Duda a falar sobre sua vida. 
Renato recrimina Clara por acreditar em 
Gael. Adinéia pede para Samuel morar 
em sua casa com Cido. Nádia arma para 
atrasar Bruno para o jantar. Laura e Rafael 
veem Tônia esperando Bruno no restau-
rante. Raquel vê Tônia beijando Bruno. 
Juvenal tenta alertar Estela sobre Amaro. 
Cido aceita morar na casa de Adinéia. 
Sophia acorda com Rato e planejam um 
atentado contra Raquel.

SÁBADO, 13 DE JANEIRO
Inácio leva Mariana para a casa 

de Henriqueta, e Tereza estranha que 

Delfina não o tenha impedido. Lucinda 
é falsa com Carolina ao vê-la chegar 
à casa de Emília. Reinaldo vê Eunice 
saindo do hospital e se preocupa. Alzira 
proíbe Celina de se aproximar de José 
Augusto. Bernardo sugere que Pepito 
transfira o negócio das geleias para um 
galpão, e Alzira se desespera com o 
possível afastamento de Balbina. Maria 
Vitória pede que José Augusto volte para 
Portugal com ela e Vicente. Carolina fala 
com Vicente e Artur sobre a vontade 
de fazer um recital no Grêmio Cultural. 
Lucerne pensa em como encontrar 
alguém que a ajude com as contas do 
cabaré. Inácio cuida de Mariana com a 
ajuda de Firmino e Angélica. Izabel conta 
para Padre João que Delfina não suporta 
a filha de Maria Vitória. Macário inter-
rompe seu acordo com Fernão. Vasco 
avisa a Fernão que Delfina o espera 
na Quinta. Celina desconfia do jantar 
que Alzira deseja promover para Artur. 
Teodoro faz acusações a Conselheiro 
para outros políticos. José Augusto é 
apresentado a Lucerne.

SEGUNDA-FEIRA, 15 DE JANEIRO
Inácio leva Mariana para a casa 

de Henriqueta, e Tereza estranha que 
Delfina não o tenha impedido. Reinaldo 
vê Eunice saindo do hospital e se 
preocupa. Bernardo sugere que Pepito 
transfira o negócio das geleias para um 
galpão, e Alzira se desespera com o 
possível afastamento de Balbina. Maria 
Vitória pede que José Augusto volte para 
Portugal com ela e Vicente. Carolina fala 
com Vicente e Artur sobre a vontade 
de fazer um recital no Grêmio Cultural. 

Lucerne pensa em como encontrar 
alguém que a ajude com as contas 
do cabaré. Inácio cuida de Mariana 
com a ajuda de Firmino e Angélica. 
Izabel conta para Padre João que 
Delfina não suporta a filha de Maria 
Vitória. Macário interrompe seu acor-
do com Fernão. Vasco avisa a Fernão 
que Delfina o espera na Quinta. 
Celina desconfia do jantar que Alzira 
deseja promover para Artur. Teodoro 
faz acusações a Conselheiro para 
outros políticos. José Augusto conhe-
ce Lucerne.

TERÇA-FEIRA, 16 DE JANEIRO
José Augusto convida Lucerne 

para sair e faz elogios. Teodoro 
garante a Olinto que armará contra 
Conselheiro. Balbina diz a Pepito que 
teme deixar a casa de Bernardo e 
Alzira. Lucerne afirma a Gilberte que 
fará com que José Augusto equilibre 
as finanças do cabaré. Edgar reclama 
com Artur sobre a atenção aos arti-
gos de Olímpia. Artur aceita o convite 
de Alzira para jantar em sua casa. 
Isolina incentiva Raimundo a lutar por 
Nicota. Conselheiro anuncia a Maria 
Vitória que promoverá um jantar 
para seu pai. Leonor não acredita 
no bom comportamento de Lucinda. 
Reinaldo desconfia da gravidez de 
Eunice. Inácio comenta com Angélica 
que teme que Maria Vitória não o 
ame mais. Delfina contrata Vasco 
para ajudá-la na ausência de José 
Augusto. José Augusto encontra 
Celeste Hermínia.

CHARGE
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Pedal Verão domingo em 
Anchieta

Itaoca e Itaipava recebem 
nova sinalização viária

Recadastramento: Cesta Básica e Vale-gás 

A Secretaria de 
Esportes e Juventude 
de Anchieta realiza 
neste domingo, dia 14, 
a partir das 06h30min, 
o Pedal de Verão 
2018. Serão 25 quilô-
metros de passeio por 
belíssimas praias de 
Anchieta. A concen-
tração será na Praça 
do Artesão, em Iriri, 
onde após um café 
da manhã será dada 

Começaram os traba-
lhos de sinalização das 
principais vias de Itaoca 
e Itaipava. A ação é uma 
continuação do que já 
foi realizado na Vila e 
foi viabilizado por meio 
de um convênio entre o 
Governo do Estado e o 
Município de Itapemirim. 
As instalações contem-
plam sinalizações vertical, 

O s  m o r a d o r e s  d e 
Itapemirim que recebem 
os benefícios sociais Cesta 
Básica e Vale-gás devem 
ficar atentos quanto aos 
dias, locais e horário para 
realizar o recadastramento 
nos programas. O reca-
dastramento começa na 
próxima segunda-feira (15) 
e em todos os locais será 
realizado das 9h às 16h. 
Confira os dias que cada 
localidade: Dias 15 e 16 – 
Cras de Itaoca

Itaipava /Dias 17, 18 e 19 – 
Cras de Itaoca/18/01 – Itaoca 
e Joacima/19/01 – Joacima, 
Morro do Cabelo e Muritioca/
Dia 22 – Quadra de Bom 
Será, Fazenda Velha, Bom 
Será, Beira Rio, Limão, 
Afonso/ Dia 23 – Quadra 

tivo de promover as 
belezas naturais da 

deixando as ruas mais 
organizadas. Todas as 
modificações foram reali-
zadas após amplo estudo 
do Detran-ES e discussão 
com a comunidade em 
audiência pública e foram 
planejadas para organi-
zar, dar mais segurança 
para a população e mais 
fluidez ao trânsito da 
sede e do litoral.

de Itapecoá, Frade, Caxeta, 
Luanda e finalizando, dia 0 5 
– Escola Calafate, Calafate.

Documentos necessários 
para o recadastramento:

CPF
Título de eleitor 
Identidade
Carteira de trabalho
C o m p r o v a n t e  d e 

residência atualizado dos 
últimos três meses

Certidão de nascimento 
dos menores de idade

É necessário apresentar 
os documentos do titular e 
de todas as pessoas que 
residem na mesma casa 
do titular 

To d o s  d o c u m e n t o s 
devem ser originais, não é 
necessário xerox

cidade. “Queremos 
que moradores e 
turistas participem 
desse evento e pos-
sam observar a be-
leza do nosso litoral 
e conhecer sobre as 
espécies de tartaru-
gas que desovam 
em nossa região”, 
disse. Informações: 
28 3536-3292.

Assessoria de 
Comunicação

a largada. Segundo 
os organizadores, 
os participantes te-
rão direito a frutas e 
água mineral durante 
o percurso. Os inte-
ressados devem se 
inscrever no local.

Haverá uma para-
da na sede do proje-
to IPCMar, instituição 
que preserva as es-
pécies de tartarugas 
marinhas na praia de 
Guanabara. 

Para o secretário 
da pata, Rubén Dário, 
a iniciativa tem obje-

horizontal e dispositivos 
auxiliares e têm por obje-
tivo dar mais segurança 
para pedestres e motoris-
tas em toda a zona urbana 
do município.

Com as novas sinaliza-
ções, algumas vias tiveram 
o trânsito modificado para 
dar mais fluidez. Áreas 
de estacionamento tam-
bém foram delimitadas, 

do Retiro, Ilha do Gato, Ilha 
do Leandro, Santo Amaro, 
Retiro, Palmital, Pedrinhos. 
No dia 24, Escola Agrícola, 
Garrafão, Coab, Coqueiros, 
Córrego do Ouro

Paineiras, Sapucaia, 
Barbados. No dia 25 na 
Quadra de Graúna, Graúna, 
dia 26 – Quadra de Rio 
Muqui Pedra, Rio Muqui 
Pe d r a ,  B r e j o  G r a n d e 
do Norte, Brejo Grande 
do Sul. Dia 29 – Escola 
Anacleto Jacinto Ribeiro, 
Campo Acima, Candéus 
e Duas Barras. Dia 30 – 
Ginásio Renan Alves, Góes, 
Nameta la  Ayub,  Oc im 
Moreira. Dias 31 e 01 de 
fevereiro – Ginásio Renan 
Alves Góes, Vila, Rosa 
Meirelles. Dia 2 – Regional 

O trajeto será pelas praias de Iriri, Inhaúma, Praia Central, Castelhanos, Boca da Baleia
e Guanabara

UM GIRO

Assessoria de Comunicação

Dia 10 Caminhada ao 
Pico da Serrinha 

No dia 10 de fe-
vereiro deve aconte-
cer a caminhada ao 
Pico da Serrinha, em 
Presidente Kennedy. 
O Pico da Serrinha 
é o ponto mais alto 
do município. De lá 
se avista o Oceano 
Atlântico, a Pedra do 
Itabira, o Frade e a 
Freira, o Monte Aghá 
e até a Pedra Azul.

A trilha comple-
ta terá duração de 
40 minutos. Além da 
prática esportiva, bi-
ólogos da Secretaria 
Municipal de Meio 
Ambiente estarão 
mostrando aos aven-
tureiros toda a fauna 
presente na região. 

MAIS PROGRAMA-
ÇÃO ECOLÓGICA

Neste fim de se-
mana acontece a V 

Caminhada Ecológica 
de Verão no litoral de 
Presidente Kennedy.  As 
inscrições ainda estão 
abertas(clique aqui para 
se inscrever). A cami-
nhada litorânea partirá 
às 6h30 da Praia de 
Marobá em direção à 
Praia das Neves em um 
percurso de 10 km apro-
ximadamente, que será 
feito pela areia da praia.

Haverá transporte 
saindo da Sede às 5h45 
e às 06h00 saindo de 
Praia das Neves com 
direção ao ponto de 
partida da caminhada. 
Durante todo o traje-
to haverá veículo de 
apoio oferecendo água, 
bem como acompanha-
mento de um efetivo 
da Guarda Municipal e 
de ambulância, objeti-
vando a prevenção de 
algum acidente.



TV Cabo Branco

PC cumpre mandados e 
leva 03 ao CDP

Empregada presa e vítima festeja

A Polícia Civil em Piúma 
realizou uma operação na 
manhã desta sexta-feira, 
12 e prendeu três homens, 
ambos com mandado de 
prisão decretada pela 
Justiça. Foram detidos 
G.A.S, 24 anos, J.C.A.S, 25 
anos, e D.L.N., 24 anos. A 
polícia preferiu não identi-
ficar os criminosos.

De acordo com o de-
legado, Geraldo Peçanha, 
G e J foram presos em 
virtude de Mandado de 
Prisão Preventiva por 

A mulher que teve um 
prejuízo de cerca de R$ 
600 mil ao ter os perten-
ces roubados pela empre-
gada doméstica, Raquel 
Viana dos Santos, 25 anos, 
comemorou nas redes 
sociais a prisão da acusa-
da. “Deus é bom o tempo 
todo, o tempo todo Deus 
é bom! A ladra que roubou 
a minha casa foi presa on-
tem em Mamanguape/PB. 
Ainda não tenho maiores 

descumpr imento de 
Medida Protetiva, e D foi 
preso em cumprimento 
a Mandado de Prisão 
condenatória por tráfico 
de drogas. Este último 
foi preso pela PC em no-
vembro 2015, transpor-
tando 40 kg de maconha 
de São Paulo para Piúma. 
Respondia ao Processo 
em liberdade e nesta 
semana foi condenado 
a 08 anos de prisão. 
Naquela operação foram 

informações, pois ela ain-
da está lá na Paraíba. Não 
sei se vamos conseguir 
reaver alguma coisa, mas 
só de saber que ela está 
presa eu já estou com o 
coração mais aliviado!! 
Gostaria de agradecer 
aos policiais pelo ótimo 
trabalho e competência, 
vocês estão de parabéns e 
eu não tenho palavras pra 
agradecer!!!”, desabafou.

A PRISÃO
A empregada domés-

tica Raquel Viana dos 
Santos, 25 anos, acusa-
da de roubar R$ 600 mil 

presas diversas outras 
pessoas, todos condena-
dos, dentre eles E. J que 
comandava a quadrilha. 

A operação contou 
como apoio das Delegacia 
de Polícias de Anchieta, 
Alfredo Chaves e Iconha e 
envolveu 12 policiais civis.

“O objetivo da presen-
te operação, bem como 
outras que serão realiza-
das no decorrer do ano, 
é trazer tranquilidade à 
população de Piúma, e 

do apartamento de uma 
secretária e de um repre-
sentante comercial em 
Itapoã, Vila Velha, em no-
vembro do ano passado, 
foi presa pela Polícia Civil 
na Paraíba na noite desta 
quinta-feira (11), na cidade 
de  de Mamanguape, a 52 
km de João Pessoa.

Segundo informações 
da Polícia Civil, Raquel, 
que é paraibana, estava 
ostentando quantias em di-
nheiro incompatíveis com 
sua profissão. Na Paraíba, 
ela atuava como babá. 

A farra de Raquel aca-
bou quando ela foi com 
amigos a um motel para 
comemorar o roubo. Ao 
pagar a conta, ela dei-
xou R$ 100 de gorjeta. 
Os funcionários do motel 
desconfiaram e aciona-
ram a Polícia Militar, que 
logo depois conseguiu 
abordar o carro em que a 
empregada estava. Dentro 
do veículo os policiais en-
contraram R$ 56.800 em 
dinheiro, joias e uma pis-
tola. Raquel e seus acom-
panhantes foram levados 
para a delegacia para 
prestar esclarecimentos.

Por Luciana Maximo

Fonte Gazeta Online

Participaram da operação, o delegado de Piúma Geraldo Peçanha  e o delegado Regional de 
Anchieta, Robson Damasceno

também acontecerá nos 
municípios vizinhos”, fri-
sou o delegado que vem 
realizando um trabalho 
espetacular na Cidade 
das Conchas. Ele e sua 
equipe conseguiram tirar 
das ruas vários crimino-
sos que comandavam o 
tráfico na cidade, com 
isso, o número de homi-
cídios caiu bastante em 
Piúma. Os três detidos 
foram encaminhados ao 
CDP de Marataízes.

PC

A operação envolveu vários 
policiais civis

Paraibana foi filmada levando cofre dos patrões 
pelo circuito do prédio no Espírito Santo
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Nicoly comemora UM ANINHO

A pequena Nicoly 
Coutinho, completou 

Católica, no Bairro 
Niterói, em Piúma.

A mamãe, Fabiana 
Coutinho e o papai 
Leonésio dos Santos 
estavam felizes da 

vida ao receber os 
pequenos convida-
dos que se divertiram 
muito no pula-pula, na 
piscina de bolinha, jo-
garam totó e quase se 

empanturram de tan-
tos doces. Foi demais 
a festa e a pequena 
Nicoly embora não en-
tendesse nada do que 
estava acontecendo, 

da Redação
um aninho, nesta quin-
ta-feira e ganhou uma 
deliciosa festa, que 
foi realizada no salão 
de festa Espaço Ki 
Festa, próximo a Igreja 

Pipoca, Guaraná, bolo, balas, doces, gelatina, bolo com sorvete, salgadinho, tortas e muitas 
delícias 

estava feliz e batendo 
palminhas na hora dos 
parabéns. Decoração 
top, espaço Vip e fes-
ta perfeita. Parabéns 
Nicoly!

FOFA!
do apartamento de uma 
secretária e de um repre-
sentante comercial em 
Itapoã, Vila Velha, em no-
vembro do ano passado, 
foi presa pela Polícia Civil 
na Paraíba na noite desta 
quinta-feira (11), na cidade 
de  de Mamanguape, a 52 
km de João Pessoa.

Segundo informações 
da Polícia Civil, Raquel, 
que é paraibana, estava 
ostentando quantias em di-
nheiro incompatíveis com 
sua profissão. Na Paraíba, 
ela atuava como babá. 

A farra de Raquel aca-
bou quando ela foi com 
amigos a um motel para 
comemorar o roubo. Ao 
pagar a conta, ela dei-
xou R$ 100 de gorjeta. 
Os funcionários do motel 
desconfiaram e aciona-
ram a Polícia Militar, que 
logo depois conseguiu 
abordar o carro em que a 
empregada estava. Dentro 
do veículo os policiais en-
contraram R$ 56.800 em 
dinheiro, joias e uma pis-
tola. Raquel e seus acom-
panhantes foram levados 
para a delegacia para 
prestar esclarecimentos.

também acontecerá nos 
municípios vizinhos”, fri-
sou o delegado que vem 
realizando um trabalho 
espetacular na Cidade 
das Conchas. Ele e sua 
equipe conseguiram tirar 
das ruas vários crimino-
sos que comandavam o 
tráfico na cidade, com 
isso, o número de homi-
cídios caiu bastante em 
Piúma. Os três detidos 
foram encaminhados ao 
CDP de Marataízes.
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