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Depois de tentar 
ludibriar a polícia 
fingindo comercializar 
pizza na casa alugada 
no bairro Itaputanga, 
Boquinha foi pego com 
“a boca na botija”. Ao 
perceber a chegada a 
PM em sua residência 
jogou no vaso sanitário 
várias pedras de crack, 
deu descarga, mas a 
droga caiu o córrego e 
ainda assim, a polícia 
apreendeu o material e 
o conduziu a delegacia 
de Itapemirim acusado 
de tráfico. Pelo menos 
33 pedras foram 
recuperadas na ação 
policial.

Geral

MORADORES 
LIMPAM ESCOLA

Geral

MAIARA & 
MARAÍSA DIA 18



Geral

EXPEDIENTE
CNPJ: 23.401.491/0001-88   
INSC. MUNICIPAL: 0000030368 
Rua João Romão Farias, bairro Niterói, 
Piúma/ES. Em frente a Rodoviária
Cel.: (28)  98802-6536
Jornalista responsável: 
Luciana Maximo - DRT 2159/ES
Contatos Comerciais:  
Aline Cunha
Editora: Luciana Maximo - DRT 2159/ES
espiritosantonoticias@gmail.com
Fone: (28) 99883-7453
Colaborador: José Alberto Valiatti
Revisão:  Silvia Magna
Articulista: Ilauro de Oliveira 
Fabiani Taylor e Fabiano Peixoto
Diagramação: Rony Mothé
Fone: (28) 99924.2080
Repórteres:  Luciana Maximo, Aline Cunha  
e Ivny Matos (Frees lances)
Fotos: Luciana Maximo, Alex Moreira e 
Rosiane Oliveira

Os artigos são de inteira 
responsabilidade do autor, o jornal não 
responde pela opinião dos articulistas

Divulgação

GeralTERÇA
16 JANEIRO 2018

02

Programa de promoção do esporte
com vagas abertas em Marataízes

A  P r e f e i t u r a 
M u n i c i p a l  d e 
Marataízes através da 
Secretaria de Esporte 
e Lazer lançou desde 
o dia 22 de dezembro 
o EDITAL 001/2017 
visando a seleção 
entidades privadas 
sem fins lucrativos 
para participar de 
Projetos do Programa 
Municipal de Desporto 
Escolar e Comunitário, 
d i rec ionadas  às 
Organizações da 
Sociedade Civil - OSC

O  P r o g r a m a 
Municipal de Desporto 
Escolar e Comunitário 
tem como objetivo 
promover o esporte 
de formação, o de 
rendimento e o es-
porte de participação 
em nosso município, 
divulgando e popula-
rizando modalidades 
esportivas e aos atle-
tas de rendimento, 

sua modalidade.
Os projetos deve-

rão ser executados no 
exercício 2018, com 
datas a serem defi-
nidas pela Secretaria 
de Esporte e Lazer 
de Marataízes. Os 
projetos devem con-
templar uma ou mais 
áreas esport ivas, 
apresentando uma 
ou mais das seguintes 

modalidades: Vôlei de 
Praia, Beach Soccer, 
Futsal, Futebol de 
Campo, Futevôlei, 
Automobilismo, 
Paramotor, Esportes 
Aquáticos, Esportes 
Radicais, Esportes de 
Combate e Esportes 
Recreativos.

Os interessados 
em participar desta se-
leção poderão obter 

informações no ende-
reço Avenida Rubens 
Rangel, 411 – Cidade 
Nova – Marataízes/
ES - CEP: 29285-000 
ou pelo telefone (28) 
3532-1990, e-mail: 
esporte@marataizes.
es.gov.br

O Edital e os ane-
xos estão disponíveis, 
gratuitamente, atra-
vés do endereço ele-
trônico: http://www.
marataizes.es.gov.br. 
As inscrições estão 

Assessoria de 
Comunicação

promover competi-
ções onde possam 
pontuar no ranking, 
viabilizando assim 
que eles possam 
competir em torneios 
nacionais e internacio-
nais, oportunizando a 
construção de suas 
carreiras, bem como, 
o desenvolvimento 
técnico para uma de-
dicação mais efetiva a 

Inscrições para participar da seleção de projetos do Programa Municipal de Desporto Escolar 
e Comunitário seguem até o dia 22 de janeiro

abertas no período 
de 22 de dezembro 
de 2017 a 22 de janei-
ro de 2018 e poderão 
ser realizadas direta-
mente no Protocolo 
da Prefei tura de 
Marataízes de se-
gunda a sexta-feira, 
das  8h30min  às 
16h30min, exceto nos 
feriados.

Acesse o site www.
marataizes.es.gv.br 
para ter acesso ao 
Edital completo.

ESPORTE

O Programa de Promoção ao esporte está com inscrições abertas 
a entidades
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Caminhão volta a recolher lixo 
depois de recuperado

A Prefeitura de 
Anchieta, por meio 
da Secretar ia de 
Infraestrutura, re-
cuperou um cami-
nhão compactador 
de lixo, parado na 
garagem municipal 
sem manutenção 
desde 2016. O ve-
ículo, pertencente 
à frota da munici-
palidade, recebeu 
reparos para voltar 

rota do centro da 
cidade”, explica o 
secretário da pasta, 
Flávio Sant’Anna.

Hoje o município 
conta com quatro 
caminhões contra-
tos para o recolhi-
mento do lixo con-
vencional ,  sendo 
três para as rotas 
da sede e um para 
o interior. De acor-
do com Sant’Anna, 
após a temporada 
de verão, em feve-
reiro, a prefeitura 
não necessitará de 

Assessoria de 
Comunicação

a atividade. 
S e g u n d o  i n -

f o r m a ç õ e s  d a 
Infraestrutura, ele 
fará a rota do inte-
r ior,  dessa forma 
não será necessá-
r ia a contratação 
de uma empresa 
p a r a  o  s e r v i ç o . 
“Reduziremos cus-
tos ,  po i s  com o 
caminhão próprio 
atendendo o inte-
rior não será neces-
sário a contratação 
de mais um veícu-
lo para atender a 

Com essa iniciativa a prefeitura deixará de contratar um veículo e terá economia mensal 
de R$ 32,5 mil

contratar um cami-
nhão para atende 
a sede. 

“Após a alta tem-
p o r a d a  t e r e m o s 
redução na f rota 
de  reco lh imento 
do lixo, de quatro 
caminhões passa-
remos para três. O 
valor que iremos 
economizar  será 
de aproximadamen-
te  R$ 32.500,00 
mensais, e durante 
12 meses R$ 390 
mil”,  esclarece o 
secretário. 

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Anchieta recuperou o 
caminhão compactador
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Boquinha é preso
com 33 pedras de crack

Sete Lagoas, 21 anos na noite

A Reportagem esteve 
na madrugada desta se-
gunda, 15, na Lanchonete 
Sete Lagoas, 21 anos, na 
orla da praia, em Piúma, 
de verão a verão, con-
versou com a proprietária 
Neide Mendes, que esta-
va fechando o caixa.

Ela e sua equipe mes-
mo depois de uma noite 
de batente lá estavam 
a postos no melhor do 
humor, como sempre, 
dedicados a cada cliente.

Como a comerciante 
mesmo afirma, o traba-
lho é diário e no verão 
aumenta, o que é muito 
positivo, uma vez que 
os compromissos não 
podem esperar e chegam 
todos os dias. 

Como todo patrão, 

isso, não tem movimento 
para pizza. É nessa época 
que conseguimos ganhar 
um pouco melhor e gerar 
mais emprego e renda”.

Para aguentar o pique, 
a comerciante afirma que 
bebe muita água e vita-
minas. “A  hidratação é 
muito importante e para 
nós que trabalhamos a 
noite é necessária. Ontem 
mesmo tomei duas águas 
de coco de uma vez. De 
manhã costumo fazer 
para mim, minha filha e 
meu sobrinho uma boa 
vitamina a base de aveia, 
maçã, leite”, comentou.

Como em outros es-
tabelecimentos que fun-
cionam o ano todo e no 
verão acabam surgindo 
novos, é preciso segurar 
o preço mesmo com a 
alta dos produtos, pois 
a concorrência acaba 
obrigando a isso.  “Meu 
cardápio tem quatro ano 

que não aumento, eu 
não posso subir, e sofre 
reajuste: gás, energia, 
mozzarella, e a gente tem 
continuar com o mesmo 
preço, tem pizza família aí 
por vinte e poucos reais”.

RECEITA DE BATENTE
Conversando com o 

cozinheiro Lei Moura, 
ele brincou com a re-
portagem, disse que 
no final do expediente 
o cansaço é grande, 

Por Luciana Maximo
não é diferente, depois 
que o expediente termina, 
segue o dia na organiza-
ção e nas compras parar 
repor. É preciso também 
repor as energias para 
ficar bem. O que importa 
é que estão sempre bem 
dispostos e na verdade 
todos comerciantes que 
estão localizados em bal-
neários aguardam a che-
gada da alta temporada. 
“Nós gostamos muito do 
que fazemos, o nosso 
cliente é o nosso maior 
presente. Sempre esta-
mos aqui para oferecer o 
melhor que temos”, disse 
a comerciante.  

A comerciante co-
mentou que gostaria de 
trabalhar de dia também, 
para e aproveitar ainda 
mais a temporada, mas o 
movimento para pizzaria 
não é tão bom, “quería-
mos trabalhar o dia inteiro, 
mas não dar fluxo para 

A Lanchonete trabalha de verão a verão e nesta época, o movimento aumenta e o 
trabalho também

porém gratificante, por-
que tem um trabalho 
que gosta muito e já 
está na casa há 12 anos. 
“Nada de energético. A 
gente ama e gosta do 
que faz”.

REFERÊNCIA

Luciana Maximo

Equipe Sete Lagoas sempre disposta a atender o cliente
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Boquinha é preso
com 33 pedras de crack

Não adiantou ten-
tar disfarçar a ativi-
dade ilícita no bairro 
Itaputanga em Piúma, 
forjando comercializar 
pizzas e lanches. Como 
também não adiantou 
jogas as pedras de cra-
ck no vaso sanitário e 
dar descarga, a Polícia 
Militar – PM, achou as 
drogas no córrego e 
acabou com a farsa de 
Boquinha, levando-o 
preso com 33 pedras de 
crak. A prisão ocorreu 
no último sábado, 14. 

A PM foi até o bair-
ro Itaputanga atender 
uma ocorrência e logo 
avistou um cidadão 
saindo de um beco, 
na qual recaem várias 
denúncias de tráfico 
de drogas, ao ser abor-
dado, foi localizado no 
bolso dele, identificado 
como Jean Jackson 
Nery da Conceição, 
uma bucha de ma-
conha, perguntado 
onde o mesmo havia 
comprado, respondeu 
que comprou no beco, 
na casa de Boquinha 
e pagou ‘10 contos” 
R$10,00, cujo nome, 
Ringrit Patussi Koppe. 

conseguido recuperar 
boa parte, inclusive foi 
dado várias descargas 
no sanitário, pois o cano 
da privada deságua em 
um córrego, sendo as-
sim foi possível coletar 
mais uma tira contendo 
04 pedras de crack, 
dentro da residência 
foi localizado na lixei-
ra da pia da cozinha 
várias sacolinhas de 
chup-chup picotadas, 
levando os policias a 
confirmarem ainda mais 
a atividade criminosa 
por parte de Boquinha 
e também pela sua 
esposa,  Jusc i lene 
Benevides Santos que 
é cúmplice na atividade 
criminosa, segundo o 
BO, tráfico de drogas, 
logo após a guarnição 
manteve contato com 
o tio de Jean Jackson 
que afirmou aos poli-
ciais militares o envol-
vimento de Boquinha 
com tráfico de drogas 
chegando até a fazer 
denúncia relativa a ati-
vidade criminosa Do 
sobrinho, todos envol-
vidos foram conduzido 
à delegacia sem lesão 
e maus tratos, exceto 
Jean Jackson que foi 
conduzido no banco 
de trás da viatura, junta-
mente com a sua mãe.

Da Redação
Diante dos fatos, os 

militares se deslocaram 
até a casa de Boquinha, 
que fica a 20 metros do 
local da abordagem, 
ao se aproximar da re-
sidência de Boquinha, 
que também tenta ludi-
briar os policiais, sendo 
um local onde comer-
cializa lanches e pizzas, 
mas que na verdade, o 
que é vendido é droga, 
como crack e maconha 
, foi pedido apoio de 
outras guarnições, logo 
chegaram as RP 3566 e 
3048 (FORÇA TÁTICA). 
Os policiais chamaram 
pelo proprietário da 
casa e logo que per-
cebeu que se tratava 
de uma ação policial, 
Boquinha tentou dis-
pensar no sanitário do 
banheiro várias pedras 
de crack, sendo ne-
cessário o uso da força 
para adentrar a resi-
dência, ocorre que na 
tentativa de se desfazer 
do material ilícito, não 
obteve êxito, sendo as-
sim foi recuperado pe-
los policiais 33 pedras 
de crack, ao indagar 
o mesmo quantas pe-
dras tinha dispensado 
Boquinha respondeu 
que somente 10 pe-
dras, não sabendo ele 
que os policiais tinham 

Não adiantou tentar esconder as atividades criminosas, Boquinha acabou preso

ATIVIDADE ILÍCITA 

 fotos PM

porém gratificante, por-
que tem um trabalho 
que gosta muito e já 
está na casa há 12 anos. 
“Nada de energético. A 
gente ama e gosta do 
que faz”.
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10 mil vagas para os capixabas
Os capixabas vão 

começar 2018 com o 
pé direito. O projeto 
OportunidadES abre 
com chave de ouro 
o ano para inúmeros 
moradores do Estado. 
Nesta semana, estarão 
disponíveis as novas 
vagas para os cursos 
gratuitos ofertados pelo 
projeto em dois bairros 
de Vila Velha, dois bair-
ros da Serra, em Viana e 
para todos os cidadãos 
na modalidade on-line. 

Na Serra, os bair-
ros  contemplados 
são Jacaraípe e Nova 
Almeida. As inscrições 
para os dois bairros 
iniciam nesta terça-fei-
ra (16) e encerram no 
domingo (21). Os dois 
bairros vão oferecer 
aos moradores apro-
ximadamente 600 va-
gas para 20 cursos de 
qualificação profissional 
gratuitos. 

Já em Vila Velha, os 
bairros que irão abrir 
o calendário letivo de 
2018 são Vila Garrido 
e Aribiri. As inscrições 
nos bairros começam 

Samantha 
Nepomuceno

Serra, Vila Velha e Viana recebem cursos presencias gratuitos além dos cursos on-line oferecidos para todo o Estado

OPORTUNIDADE

nesta quarta-feira (17) 
e finalizam na próxima 
segunda-feira (22). Os 
dois bairros vão ofere-
cer 600 vagas para 20 
opções de cursos. 

Em Viana, a oferta de 
cursos gratuitos contem-
pla todos os moradores 
da cidade. Ao todo, 510 
vagas serão oferecidas 
aos vianenses e eles 
poderão escolher entre 
17 opções de cursos 
gratuitos. As inscrições 
iniciam nesta quinta-
-feira (18) e terminam no 
dia 28 de janeiro. 

Além das vagas 
presenciais todos os 
capixabas, de qualquer 
parte do Espírito Santo, 
já podem comemorar 
a primeira oferta de 
cursos a distância do 
OportunidadES. As 
inscrições começam 
nesta terça-feira (16) e 
terminam no dia 30 de 
janeiro. São 8 mil vagas 
para 20 opções de cur-
sos que já contam com 
novas opções nunca 
ofertadas antes: Aduíno 
Básico; Automaquiagem 
I I ;  C u i d a d o r  d e 
I d o s o s ;  D e s i g n e r 
de  Sobrance lhas ; 
I n f o r m á t i c a  p a r a 
Educadores; entre ou-

tros. Ao todo, os 10 no-
vos cursos de 2018 para 
modalidade a distância 
já estarão disponíveis 
na oferta. 

Os classificados da 
oferta on-line vão ter 
acesso a uma platafor-
ma que será disponibi-
lizada no site do projeto 
(www.oportunidades.
es.gov.br) e, assim, po-
derão assistir às aulas 
no computador, no ta-
blet e no celular em 
qualquer horário do dia.

Todos os cursos pre-
senciais possuem carga 
horária de 40 horas e 
os cursos on-line de 80 
horas. Os professores 
são do Centro Estadual 
de Educação Técnica 
(CEET) Vasco Coutinho), 
assim como as apostilas 
e certificado que cada 
aluno recebe na conclu-
são do curso.

Em 2018, os pré-
-requisitos para dispu-
tar vaga para alguns 
cursos mudaram. Nos 
cursos da área da saúde 
(Balconista de Farmácia, 
Cuidador de Idosos e 
Infantil) é necessário 
que o candidato tenha 
a partir de 18 anos. E 
nos cursos avançados 
(Maquiagem Avançada, 

E xc e l  A v a n ç a d o , 
Informática Avançada, 
entre outros) o candida-
to deve ter concluído o 
curso básico no projeto. 
“O OportunidadES em 
2017 foi um sucesso e 
estamos trabalhando 
para ampliar seu alcan-
ce em 2018. Queremos 
facilitar a vida do ci-
dadão levando ensino 
rápido de qualidade 
que fomente a econo-
mia criativa”, destacou 

o secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação 
Profissional (Secti) , 
Vandinho Leite.

O projeto é desen-
volvido pelo Governo 
do Estado – por meio 
da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação 
Profissional (Secti) – e, 
em 2017, finalizou o ca-
lendário letivo com o 
total de 68.113 vagas 

oferecidas gratuita-
mente a população 
capixaba, nas modali-
dades presencial e a 
distância, o que ultra-
passa a meta estabe-
lecida para o ano de 
oferecer 40 mil vagas. 

O projeto esteve em 
47 bairros da Grande 
Vitória com aulas pre-
senciais e a meta de 
2018 é ofertar 80 mil 
vagas e levar o projeto 
presencial a 60 bairros.

Divulgação

Entre as oportunidades há vagas para porteiros
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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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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 TEMPORADA

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 
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

MARATAÍZES 
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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Mutirão em Anchieta para 
pintura de escolas

Moradores e pro-
fissionais da educa-
ção de Anchieta se 
uniram para pintar e 
realizar pequenos 
reparos nas escolas 
do município. Os mu-
tirões estão aconte-
cendo com apoio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, que 
cede profissionais, tin-
tas e alguns materiais 
para os trabalhos.

Sexta (12) foi a vez 
das escolas de Alto 
Joeba e Itapeúna. 
A equipe de manu-
tenção da Seme, 
juntamente com mo-
radores, diretores 
e professores, não 
mediram esforços 

Com A crise que se abateu em Anchieta, moradores e servidores de Anchieta se organizaram 
para limpar a escola

ANCHIETA

Maiara & Maraísa dia 18

O verão promete 
muito ainda, dia 18, a 
dupla Maiara e Maraísa 
se apresenta na Casa 
de Show mais badalada 
do litoral, Green House. 
O show promete atrair 
milhares de fãs das me-
ninas que ganharam o 
Brasil com 10% e Sorte 
que cê beija bem.

A dupla sertaneja 
de cantoras e com-
positoras é formada 
pelas irmãs gêmeas 
fraternas Maiara Carla 
Henrique Pereira e 
Carla Maraísa Henrique 

período. Atualmente 
moram em Goiânia, 

mas antes da fama já 
moraram em São José 

dos Quatro Marcos, 
sua cidade natal, e logo 
após nascerem muda-
ram-se para Juruena, e 
ao longo da infância e 
adolescência também 
já viveram nas cidades 
de Araguaína, Montes 
Claros e Belo Horizonte. 
Conhecidas por es-
crever canções para 
artistas como Jorge 
& Mateus, Henrique 
& Juliano e Cristiano 
Araújo. A dupla Jorge 
e Mateus foram um dos 
mais importantes do 
sucesso das gêmeas 
, pois foram eles que 
sempre as ajudaram 
especificamente Jorge 
, por isso chamam o 
proprio de pai . Após 

Da redação
Pereira (São José dos 
Quatro Marcos, 31 de 
dezembro de 1987). 
Subiram aos palcos 
pela primeira vez aos 
cinco anos de idade, 
durante o Festival da 
Canção, mas apenas 
em 2013 lançaram 
carreira efetivamente. 
Maiara começou a fa-
culdade de direito e 
música mas concluiu 
somente a de música, 
já que a de direito pa-
rou no quinto período. 
Maraísa começou a 
fazer faculdade de re-
lações internacionais 
e música, mas concluiu 
somente música, dei-
xando relações inter-
nacionais no quinto 

Elas virão a Piúma, marca ai, dia 18, na Green House, a dupla vai incendiar o verão
o seu lançamento, a 
dupla ficou conhecida 
como “As Patroas” e 
também por suas can-
ções como “10%”, “Se 
Olha no Espelho”, “No 
Dia do Seu Casamento” 
e “Medo Bobo”, que es-
tão presentes no álbum 
Ao Vivo em Goiânia 
(2016) e que alcançou 
o topo das paradas 
brasileiras.Agora estão 
vindo com tudo com 
o novo dvd com mu-
sicas como: Bengala 
& Crochê, Sorte Que 
Cê Beija Bem, Come 
Que Larga Desse Trem, 
Combina Demais, entre 
outras, o álbum contém 
22 faixas e já está dis-
ponível.

PIÚMA

Divulgação

Elas se apresentam no dia 18 em 
Piúma, na Green House
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Mutirão em Anchieta para 
pintura de escolas

Moradores e pro-
fissionais da educa-
ção de Anchieta se 
uniram para pintar e 
realizar pequenos 
reparos nas escolas 
do município. Os mu-
tirões estão aconte-
cendo com apoio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, que 
cede profissionais, tin-
tas e alguns materiais 
para os trabalhos.

Sexta (12) foi a vez 
das escolas de Alto 
Joeba e Itapeúna. 
A equipe de manu-
tenção da Seme, 
juntamente com mo-
radores, diretores 
e professores, não 
mediram esforços 

Assessoria de 
Comunicação

para pintar as unida-
des e realizar alguns 
reparos, deixando o 
espaço mais agra-
dável para a volta 
à aulas,  prevista 
para 5 de fevereiro. 
Na ocasião o pre-
feito Fabrício Petri 

Com A crise que se abateu em Anchieta, moradores e servidores de Anchieta se organizaram 
para limpar a escola

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação

A Escola ficou linda com a limpeza organizada por moradores 
e profissionais da educação

Maiara & Maraísa dia 18
Elas virão a Piúma, marca ai, dia 18, na Green House, a dupla vai incendiar o verão

o seu lançamento, a 
dupla ficou conhecida 
como “As Patroas” e 
também por suas can-
ções como “10%”, “Se 
Olha no Espelho”, “No 
Dia do Seu Casamento” 
e “Medo Bobo”, que es-
tão presentes no álbum 
Ao Vivo em Goiânia 
(2016) e que alcançou 
o topo das paradas 
brasileiras.Agora estão 
vindo com tudo com 
o novo dvd com mu-
sicas como: Bengala 
& Crochê, Sorte Que 
Cê Beija Bem, Come 
Que Larga Desse Trem, 
Combina Demais, entre 
outras, o álbum contém 
22 faixas e já está dis-
ponível.

Domingo é dia de passeio 
ciclístico em Itapemirim

Continuam as inscri-
ções para o 5º Passeio 
Ciclístico Ecológico – 
Ecobike 2018, que será 
realizado em Itapemirim, 
no próximo domingo (21). 
Quem quiser participar 
deve procurar a secre-
taria de Meio Ambiente, 
que fica na rua ao lado 
da escola Washington 
Pinheiro Meirelles, na 
Vila, ou o Centro de 
Informações Turísticas, 
que fica em Itaoca. Os 
interessados também 
podem se inscrever por 
meio do telefone 3529-
6419. Os 100 primeiros 
inscritos ganham uma 
camisa do evento.

A saída do evento 
será às 8h30, de frente 
da secretaria de Pesca, 
em Itaipava. Os parti-
cipantes seguem em 
direção à Rua da Linha e 
seguindo em direção à 

e a secretária de 
Educação, Janinha 
Gerke de Jesus, fo-
ram visitar os locais.

Segundo a secre-
tária de Educação, 
Janinha Gerke de 
Jesus, a iniciativa 
mostra que a comu-

nidade e os servido-
res das escolas estão 
engajados em contri-
buir com as melhorias 
coletivas. “Parabenizo 
a escola e todos os 
participantes por esse 
belo gesto de coope-
ração”, disse.

Itaoca. Depois, os ciclistas 
atravessam em direção à 
praia e seguem de volta 
até Itaipava, finalizando 
o passeio com um deli-
cioso café da manhã no 
mesmo local da partida. 
No fim do passeio, todos 
os participantes terão a 
oportunidade de ganhar 
prêmios em um sorteio, 
inclusive uma bicicleta. 


