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Não adianta vir se esconder em Piúma, aqui, a 
PM prende e entrega a justiça e bandido costuma 
ver o sol nascer quadrado, o caminho é xilindró. O 
foragido da justiça de Mimoso do Sul, Tadeu Silva, 
27 anos, foi preso, no início da noite desta terça-
feira, 16, no bairro Piuminas, em Piúma. Tadeu estava 
com mandado de prisão em aberto pela Comarca 
de Mimoso do Sul desde o dia 08 de janeiro deste 
ano acusado de tráfico de drogas, tanto em Mimoso 
quanto Cachoeiro de Itapemirim. Com uma extensa 
ficha criminal o bandido tirava onda na Cidade das 
Conchas e a Força Tática, mão nele!

TADEU 
‘CAIU’ 

EM PIÚMA

FORAGIDO

EspecialEspecial

COLLER INVADE 
AS PRAIAS 

MAROBÁ E NEVES, 
BELAS PRAIAS
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FLAGRANTE
A reportagem elaborou alguns destaques nesse verão e mos-

tra aqui, quem são os profissionais que estão tirando onda. Em 
Marataízes, Anchieta, Itapemirim, Piúma e Presidente Kennedy. 

Exemplos são destaques do Verão 2018

MARATAÍZES
Destaque para a equipe 

do Resgate de Marataízes, 
presente todos os dias na 

Praia Central de Marataízes 
durante o Festival de Verão, 
garantindo o atendimento 
de emergência do público 

presente! Contato do Resgate 
24 horas / 28 99920 5905. ANCHIETA (EQUIPE )

Se depender da 
Secretaria de Meio 

Ambiente de Anchieta não 
vai ter praia suja neste 
verão. O projeto ‘Praia 

limpa, entre nessa onda’ 
está sendo desenvolvido 
nos principais balneários 

do município até o final de 
janeiro. A ação consiste 

em mobilizar turistas, 
moradores e visitantes 
sobre a importância de 
manter as praias limpas, 

recolhendo todo lixo 
produzido nas
 areias e ruas.

PIÚMA I 
(CAVALARIA DA PM)

A presença da Polícia Militar 
no balneário de Piúma está 
fazendo toda a diferença. A 
cavalaria, dando um show, 
a logística da Polícia Militar 
tem inibido a intenção dos 
criminosos que aproveitam 
a oportunidade da cidade 

lotada tanto para se 
esconder quando para 
praticar novos delitos. A 
postos a PM não fecha 

os olhos.

PIÚMA II 
(LIMPEZA URBANA)
A atuação da limpeza 

urbana merece destaque 
neste verão. Mesmo com a 
cidade lotada o caminhão 
de coleta vem cumprindo à 
risca os horários e os garis 

estão dando show.

ITAPEMIRIM
Ação na praça de Itaipava 
ressalta a importância dos 
cuidados com a dengue. 
O mosquito, transmissor 
da dengue, da zika e da 

chikungunya, se prolifera com 
maior facilidade durante o 
verão, quando o clima fica 
mais quente e úmido, por 

isso, servidores da secretaria 
de Saúde realizaram a ação 
com o objetivo de levar mais 
conhecimento e ressaltar a 
importância de redobrar os 

cuidados nessa época 
do ano.
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MC6 carrega multidão 
atrás sábado

Com a Banda total-
mente modificada, a 
MC6 deu um show no 
sábado durante sua 
passagem no trio elétri-
co em Piúma. A orla fi-
cou totalmente tomada, 
na praia, nos prédios, 
nos quiosques todos 
dançavam junto.

No trio, a Reportagem 
acompanhou desde a 
saída no início da praia, 
viu a emoção em cada 
componente, que se 
entregou completa-
mente ao show. Pedro 
Paulo Rangel, vocalista 
estava emocionado, 
se lembrou do pai que 
sempre o acompanhou 
e esse ano não estava 
lá acenando. 

Quando Pedrinho 
subiu na parte alta do 
trio e viu a multidão 
atrás, se jogou literal-
mente na avenida com 
os milhares de turistas. 
Cantou e encantou. “O 
show de sábado foi sim-
plesmente mágico. Nós 
preparamos um show 

da música, que foi o 
que foi feito na avenida, 
sábado. 

Tocar em Piúma, se-
gundo o músico é uma 
emoção a parte. “É algo 
que a gente há 26 anos 
faz com muito carinho. 
É aqui que a gente tem 
os nossos amigos, te-
mos nossa família por 
perto para nos dar for-
ça, é aqui que está a 
nossa energia e onde 
recebemos de quem 
vem de fora também, e 
aqui nos dá visibilidade 
para gente representar 
nosso município em 
todo território de Minas 
Gerais, interior do Rio 
de Janeiro e interior 
da Bahia. É aqui, que 
na verdade, a gente se 
reúne, faz a nossa festa”, 
comentou o vocalista 
Pedrinho.

Amigos e parceiros, 
profissionais de verda-
de. O vocalista Pedro 
Paulo é fisioterapeuta, o 
baterista é engenheiro 
elétrico, o saxofonista 
está terminando a fa-
culdade de engenharia, 
o outro é advogado, o 
trompetista cursa en-
genharia ambiental, a 

vocalista é educado-
ra física, o baixista é 
contabilista, tecladista 
Gelvis é educador físico, 
Helton, percussionista, 

da Redação
super bacana com um 
repertório atualizado, 
do início ao fim, numa 
pegada grande, a can-
tora Dayanni Moraes sa-
cudiu mesmo o público, 
todos cantaram com ela, 
na verdade, foi lindo, lin-
do, lindo. Simplesmente 
lindo. Temos algumas 
imagens de drone que 
vão comprovar isso. Foi 
muito bacana, sábado 
foi maravilhoso, mágico, 
fazia tempo que não 
saíamos na avenida’, 
frisou Pedro.

A Banda MC 6 co-
meçou 2018 totalmen-
te modificada. São 26 
anos de dedicação e 
agora mais do que nun-
ca está completa. “Nós 
temos produção para 
palco diferenciada com 
painel de led e efeitos 
especiais. No trio, outro 
tipo de repertório, co-
locamos o quarteto de 
metal, que é o quarteto 
fantástico na Banda, 
trio de percussão e har-
monia. Fechamos uma 
equipe maravilhosa de 
músicos, muito bem 
ensaiados para atin-
gir nossa meta, fazer o 
povo se divertir e gostar 

A cantora Dayanni Moraes, o quarteto fantástico de metal, a harmonia, a percussão e o 
vocalista Pedro Paulo fizeram um show perfeito no trio, sábado em Piúma

“TOCAR EM PIÚMA É EMOCIONANTE”

é instrutor de autoesco-
la, Guilherme também 
percussionista, está 
concluindo Educação 
física, e o Judah percus-

sionista é engenheiro 
elétrico. “A MC 6 é feita 
com carinho, não faze-
mos música por dinhei-
ro e sim por amor”.

Luciana Maximo e Lucas Carvalho
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Praia de Pau Grande 
dá exemplo de limpeza

Telas exibem belezas 
de Anchieta

A exposição fotográfi-
ca “Belezas de Anchieta” 
agora está na Câmara 
Municipal de Anchieta. Ela 
já esteve no hall de entrada 
da sede da Prefeitura, no 
Centro Cultural e agora 
ficará na Câmara até o dia 
15 de fevereiro. São cerca 
de 120 imagens de pontos 
turísticos do município que 
poderão ser conferidas das 
7h às 13h durante janeiro e 
das 7h às 18h, em fevereiro.

 Praias, montanhas, rios, 
as Ruínas Jesuíticas, o 
Santuário Nacional de São 
José de Anchieta e outros 

a exposição é excelente. 
“É impressionante como 
Anchieta tem tantas coi-
sas bonitas. Os fotógrafos 
conseguiram olhar as 
coisas por um ângulo 

diferente! Adorei!”
Para o presidente da 

Casa, o vereador Tássio 
Brunoro, “realizar esta ex-
posição aqui na Câmara é 
uma grande oportunidade 

para os servidores e os 
cidadãos que frequentam 
este ambiente possam 
apreciar um pouco das 
nossas belezas naturais, 
além de valorizarmos 

Assessoria de 
Comunicação

atrativos da cidade fazem 
parte da mostra, que retrata 
também o nascimento de 
tartarugas marinhas e o pôr 
do sol em vários ângulos 
no litoral de Anchieta.

A s  f o t o s  f a z e m 
parte do arquivo do 1º 
Concurso Fotográfico 
Belezas de Anchieta, re-
alizado pela Gerência 
de Comunicação Social, 
por meio da fan page da 
prefeitura. Na ocasião, 
50 internautas, entre fo-
tógrafos amadores e pro-
fissionais, participaram do 
concurso, que premiou, 
com hospedagens em 
pousadas da cidade, as 
dez fotos mais curtidas.

Para a anchietense 
Maria do Rosário Santos, 

Belezas de Anchieta agora em exposição na Câmara de Vereadores

EXPOSIÇÃO

Assessoria de Comunicação

A exposição fotográfica “Belezas de Anchieta” agora está na Câmara Municipal de Anchieta

os fotógrafos e artistas 
do município. A Câmara, 
desde o último ano, vem 
buscando divulgar, cada 
vez mais, a cultura local”, 
conclui.
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Praia de Pau Grande 
dá exemplo de limpeza

Mais uma vez a 
Reportagem do Jornal 
do Espírito Santo Noticias 
destaca a Praia do Pau 
Grande no quesito lim-
peza. A consciência dos 
quatro quiosqueiros e a 
responsabilidade de cui-
dar da praia é exemplo 
a outros balneários. Por 
lá não se vê um coco 
jogado na areia. Não há 
copos, restos, palitos e 
nem espinha de peixe.

Claudinéia Lírio tem 
um quiosque de sorvete 
na Praia e afirma que 
os garçons disponibili-
zam sacos plásticos nas 

Por Luciana Maximo
mesas para que os con-
sumidores descartem o 
lixo no lugar certo. “Eles 
colocam sacos de lixo e 
a tarde recolhem todo o 
lixo. Na areia da praia 
somos nós que reco-
lhemos, o gari passa 
de manhã e dá aquela 
geral no entorno. A 
praia é muito bem cui-
dada”, disse.

A  q u i o s q u e i r a 
Jorgiani Taylor assegura 
que a praia é um paraíso 
e muito bem cuidada. 
“Todos os quiosquei-
ros cuidam do lixo e a 
coleta é diária... Além 
do gari que cuida com 
muito carinho. A Praia 
do Pau Grande é um 
paraíso”, assegura.

A Reportagem para-

Por lá não se vê um coco jogado na areia

EXEMPLO

fotos Jorgiani Taylor

A praia é limpa e quem cuida são os quiosqueiros

beniza o Quiosque do 
Quitungo, o Beleléu, 

o Onda Azul, o Pedra 
do Caranguejo e o 

Cataguases pelo exem-
plo de amor a Praia de 

Pau Grande e o respeito 
com o meio ambiente.
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Praias de Kennedy, virgens e lindas
Presidente Kenne-

dy, pacata cidade 
que já faz divisa com 
o Estado do Rio de 
Janeiro.  Possui duas 
praias somente, em 
sua orla de 16 km 
de extensão, Praia 
das Neves à 27,6 km, 
cerca de 29 minutos 
do centro, e Praia 
de Marobá à 19,8 km 
cerca de 21 minutos 
do Centro. 

A Praia de Marobá 
é de mar aberto com 
uma lagoa natural de 
água doce corrente 
em frente ao mar. Um 
cartão postal a uma 
selfie. Por conta de 
guerras políticas, o lo-
cal ainda não foi repa-
ginado, embora a pre-
feita Amanda Quinta 
sonhe com outra re-
alidade. Faltam bons 
hotéis e bons restau-
rantes. Destaque para 
Pousada Muribeca, 
que tem toda infraes-
trura para receber o 
turista. 

Ressalta-se que 
a Praia é cheia de 
falésias, em sua orla 
e existem diversas 
castanheiras, onde 
famílias e grupos de 
amigos se encon-
tram, acampam e 
passam o dia por lá. 
O point dos esportes 
de verão para quem 
não curte baladas. 
Ambiente ideal para 
o lazer em família e 
excursões de turistas.

Mas, passando 
pelas margens do 
asfalto que leva a 
Praia das Neves, é 
possível avistar o 

santuário da Igreja 
das Neves, constru-
ção realizada pelos 
padres jesuítas no 
século XVII com aju-
da dos escravos e 
índios catequizados. 
Berço do nascimento 
da cidade.

Já a Praia das 
Neves tem um mar 
mais selvagem, pró-
prio para quem gosta 
de ondas e mergulho. 
Areias claras, pró-
prias para crianças. 
Possui quiosques de 
sapê que dão um 
charme especial ao 
local. Em sua orla, 8 
quilômetros de praia, 
até o momento inex-
ploradas. Os quios-
ques com coberturas 
de palha espalhadas 
na areia garantem 
a sombra do sol de 
verão com coco ge-
lado e água fresca. O 
trecho tem infraestru-
tura, com camping, 
quiosques e restau-
rantes. Ambiente 
ideal para o lazer 
em família. Na divisa 
com o estado do Rio 
de Janeiro encon-
tra-se uma grande 
área de mangue por 
extensão, São 300 
hectares cercados 
de Mata Atlântica e 
restinga. Destaque 
para as capivaras, 
macacos, jacarés. 
Uma ótima opção de 
ecoturismo.

Trilhas para ca-
valgadas: o cavalo 
faz parte da rotina da 
cidade, uma paixão 
local. No trajeto, tan-
to pelo interior como 
o litoral encontram-
-se belos cenários: 
rios, lagoas, praias, 
Mangue e fazendas.

Por Luciana Maximo

As praias de Presidente Kennedy ainda não são tão exploradas na alta temporada, mas são lindas e cercadas por paisagens únicas

PAISAGENS ÚNICAS

Fotos  Assessoria de Comunicação



PolíciaQUARTA
17 JANEIRO 2018

08

Geral

Praias de Kennedy, virgens e lindas Tadeu ‘caiu’ 
em Piúma

Léo Santana se irrita ao ser chamado de corno

Suspeito de assaltar Correios preso na Bahia

O foragido da justi-
ça de Mimoso do Sul, 
Tadeu Silva, 27 anos, 
foi preso, no início da 

O  ‘ g i g a n t e ’  L é o 
Santana se irritou duran-
te um show que fez em 
Guarapari, no Espírito 
Santo, no domingo (14). 

Um homem suspeito 

De acordo com in-
formações extraoficiais 
nesta quarta, 17, uma 
equipe da Policia Civil de 
Mimoso do Sul faria uma 
operação para prende 
Tadeu na sua residência, 
mas ele fugiu para Piúma 
e acabou caindo aqui 

bundo. Venha aqui falar 
comigo”, pede o cantor 
no vídeo, logo depois 
interrompendo o show. 
Léo é namorado da baila-
rina Lorena Improta, com 
quem reatou o relacio-
namento em dezembro, 
depois de um curto térmi-
no. “Venha aqui em cima 

quando foi detido. Ele con-
fessou a participação em 
pelo menos 11 assaltos.

O suspeito foi preso 
pela polícia baiana. Ele 
estava com um carro rou-

Da redação

Fonte Correio 24horas

Fonte Folha Vitória

noite desta terça-feira, 
16, no bairro Piuminas, 
em Piúma. Tadeu estava 
com mandado de prisão 
em aberto pela Comarca 
de Mimoso do Sul desde 
o dia 08 de janeiro deste 
ano. Ele é acusado de 
tráfico de drogas. 

Léo pediu para banda pa-
rar de tocar e chamou para 
briga um rapaz da plateia 
depois de ser chamado 
de ‘corno’. O rapaz estaria 
irritado por conta do atraso 
para começar a apresen-
tação e teria feito gestos 
obscenos para Léo.

“Me respeita, vaga-

de assaltar agências dos 
Correios no interior do 
Espírito Santo foi preso no 
Sul da Bahia. Rodolfo dos 
Santos Penna, 31 anos, 
estava na cidade de Mucuri 

Não adianta vir se 
esconder em Piúma, 
aqui, a PM prende e 

entrega a justiça e 
bandido costuma ver 

o sol nascer quadrado, 
o caminho é xilindró

na Cidade das Conchas. 
Informações ainda dão 
conta de que Tadeu arti-
culava muito bem o tráfico 
de drogas em Cachoeiro 
e em Mimoso com liga-
ções criminosas. Ele tem 
diversas passagens pela 
polícia.

falar”, diz ele em seguida, 
para o rapaz na plateia.

P r o c u r a d a  p e l o 
iBahia, a assessoria de 
imprensa de Léo confir-
mou a veracidade das 
imagens e explicou que 
a situação se encerrou 
logo de imediato, como 
mostram as imagens.

bado, usava um nome falso 
e portava uma pistola 380. 
Para a Polícia Federal capi-
xaba, Rodolfo é considera-
do um dos assaltantes mais 
procurados.

De acordo com o de-
legado da Delegacia de 
Crimes Contra o Patrimônio 
e Tráfico de Armas, Lorenzo 
Fontes, o criminoso é o 
principal suspeito de co-
meter assaltos às agências. 
“Durante as investigações, 
coletamos depoimentos 
das vítimas, imagens das 
agências e durante o in-
terrogatório, a gente mos-
trou várias imagens e ele 
confessou onze assaltos, 
entre dezembro de 2016 e 
novembro de 2017”, disse.

FORAGIDO

Folha Vitória

Geral

Rodolfo havia sido pre-
so pela Polícia Federal em 
janeiro de 2017, mas saiu 
da cadeia sob liberdade 
condicional concedida pela 
Justiça, e voltou a agir. 
“Apuramos um prejuízo de 
R$ 500 mil em espécie e o 
prejuízo estimado ao patri-
mônio público supera mais 
de R$ 1 milhão”, informou o 
delegado.

Um dos comparsas do 
suspeito foi identificado 
como Marisnaldo Medina, 
que chegou a ser preso 
em junho do ano passado, 
mas agora está foragido. 
Rodolfo permanece preso 
na cidade de Teixeira de 
Freitas, mas será transfe-
rido para o Espírito Santo.

Os onze assaltos co-
metidos por ele foram 
nas agências de Mucurici, 
Santa Maria de Jetibá, Santa 
Teresa, Ibiraçu, Afonso 
Cláudio, São Domingos do 
Norte, Irupi, Pedro Canário, 
Itaguaçu e Mantenópolis.
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QUARTA, 17 DE JANEIRO
Raquel não deixa Bruno se explicar e 

vai embora do restaurante. Estela se irri-
ta com Juvenal e o expulsa de sua casa. 
Adinéia tenta se entender com Cido. 
Adriana explica a Clara sobre as técni-
cas que utiliza com seus clientes. Bruno 
descobre a armação de Tônia e pede 
que Patrick dê entrada em seu divórcio. 
Josafá entrega a Clara uma pasta com 
documentos do filho. Mercedes tem um 
mau pressentimento sobre o processo 
da guarda de Tomaz. Renato reclama 
da proximidade de Patrick e Clara. Clara 
aceita ser a madrinha de casamento 
de Laura e Rafael. Bruno avisa a Tônia 
sobre o divórcio e confirma que Nádia 
participou da armação para separá-
-lo de Raquel. Rato observa Raquel e 
Bruno. Nádia aconselha Tônia a não 
sair da cidade para não receber a 
intimação do divórcio. Adriana pede a 
ajuda de Duda. Clara questiona Laura 
sobre Vinícius.

QUINTA, 18 DE JANEIRO
Laura conversa com Clara. Adriana 

fica frustrada por não conseguir avan-
çar na relação com Duda. Tônia pede 
licença do hospital e vai para a clínica 
de Renato em Pedra Santa. Clara fala 
para Patrick que Duda nasceu no 
Tocantins. Vinícius consegue colher as 
digitais de Duda. Clara dá uma viagem 
de presente para Laura e Rafael. Cido 
devolve a Samuel o dinheiro que iria 
usar para comprar sua casa. Patrick e 
Clara pensam um no outro. Karina con-
ta para Renato sobre o sócio misterioso 
do bordel. Desirée visita Juvenal. Estela 
tenta descobrir o pedido que Amaro 
lhe fará no baile. Lívia se encontra 
com Mariano em um flat. Sophia paga 
para Maíra se afastar de Mariano. 
Tônia descobre que não está grávida. 
Lívia e Sophia conversam sobre seus 
amores. Tônia conhece Zé Victor, e 
os dois passam a noite juntos. Suzy 
passa mal no hospital. Patrick avisa a 
Clara sobre o resultado do exame das 
digitais de Duda.

SEXTA, 19 DE JANEIRO
Clara pede a Patrick para conversar 

com Duda.Suzy descobre que está 
grávida. Gael fala com Tomaz sobre 
Clara. Um oficial de Justiça procura por 
Tônia no hospital. Nádia alerta Bruno 
sobre uma possível gravidez de Tônia. 
Mariano beija Sophia. Suzy faz exames 
no hospital. Laura confidencia a Melissa 
que tem medo de se casar. Clara tenta 
descobrir o verdadeiro nome de Duda. 

Adriana convida Henrique, Jô e Natanael 
para irem à audiência de Duda. Tônia e Zé 
Victor se encontram de novo. Amaro tira 
satisfações com Juvenal. Suzy descobre que 
tem uma gravidez de risco e decide pedir 
para morar com Samuel. Gael pede ajuda 
a Aura. Lívia e Sophia trocam confidências 
sobre seus escolhidos. Rafael conversa 
com Renato sobre Laura, e o médico conta 
para Clara.

SÁBADO, 20 DE JANEIRO
Clara conversa com Renato sobre seu 

plano contra Vinícius. Suzy conta sobre a 
gravidez para Samuel e Adinéia e explica 
que precisa de cuidados. Aura sugere que 
Gael procure um psiquiatra. Amaro exige 
que Juvenal não se envolva em sua vida 
com Estela. Samuel pede que todos em 
sua casa convivam em harmonia. Desirée 
procura Tônia. Os garimpeiros reclamam dos 
erros cometidos com a reabertura da mina. 
Sophia se insinua para Mariano. Desirée vai 
atrás de Juvenal. Clara tenta se aproximar de 
Laura. Cido reclama de Suzy. Clara guarda 
a pasta que recebeu de Josafá. Laura não 
consegue falar para Lorena sobre seu 
medo. Bruno não conta para Raquel que 
Tônia pode estar grávida. Samuel fala com 
Hélder sobre a gravidez de Suzy. Patrick se 
encontra com o promotor do julgamento de 
Duda. Adriana avisa a Duda sobre a data 
da audiência. Natanael fica curioso para 
conhecer a cliente de Adriana. Clara decide 
assumir a culpa em lugar de Duda, caso ela 
seja condenada.

QUARTA, 17 DE JANEIRO
José Augusto assume seus erros 

e pede perdão a Celeste Hermínia. Pé 
de Cabra ameaça Natália e Helena, mas 
Giuseppe e Tomaso as defendem. Alzira 
conta a Balbina que descobriu que Artur 
pertence a uma rica família. José Augusto 
confessa que nunca deixou de amar Celeste. 
Bernardo e Pepito visitam o galpão onde 
fabricarão as geleias. Helena e Natália pen-
sam em como quitar sua dívida com Lucerne. 
Inácio brinca com Mariana e pensa em Maria 
Vitória. Delfina orienta Vasco a expulsar os 
camponeses da vizinhança. Delfina afirma 
a Tereza que Fernão casou-se com ela 
por dinheiro. Artur revela a Celina que tem 
vergonha de sua família. Celina se ofende 
com o segredo guardado por Artur e termina 
o relacionamento com ele. Lucerne combina 
um novo encontro com José Augusto. Tereza 
descobre que Fernão foi embora.

QUINTA, 18 DE JANEIRO
Tereza decide ficar em sua casa à 

espera de Fernão. Inácio e Izabel vão ao 
encontro dos camponeses, e Henriqueta os 
alerta sobre Delfina. Lucas, Inácio e Izabel 
relatam a Padre João que os camponeses 
são ameaçados por Vasco e Delfina. Lucas 
e Angélica trocam olhares. Inácio percebe o 
estado de choque de Tereza e tenta ajudá-
-la, mas Delfina o impede. Artur desabafa 
com Vicente sobre Celina. Maria Vitória 
diz a Vicente que deseja morar no Brasil. 
Bernardo visita José Augusto. Alzira decide 
servir o jantar para Pepito e os funcionários 
da sociedade da geleia. Delfina cuida de 
Tereza e promete vingar-se de Fernão. 
Lucas sonda Izabel sobre Angélica. Leonor 
e Gregório extorquem Lucinda. Celina 
lamenta-se com Balbina sobre Artur. 
Justino e Tiana alertam Reinaldo sobre 
Gregório e Leonor. José Augusto chega 
ao cabaré de Lucerne.

SEXTA, 19 DE JANEIRO
Lucerne se esconde de José 

Augusto. Alzira reclama da proximidade 
de Bernardo e José Augusto. Pepito se 
queixa do comportamento de Alzira com 
Celina e Balbina. Emília comenta com 
Carolina que conheceu seu pai. Artur 
e Olímpia elogiam a ideia de Celina 
para o Grêmio Cultural e decidem fazer 
aulas de costura juntos. José Augusto 
beija Lucerne. Felícia, Natália e Helena 
passeiam juntas. Inácio e Lucas se 
aproximam. Tereza recebe uma ordem 
de despejo e todos se revoltam contra 
Fernão. Delfina repreende Tereza e 
afirma que a filha terá de trabalhar 
na Quinta. Vasco ameaça Inácio. O 
jantar para José Augusto na casa de 
Conselheiro é um sucesso. Felícia es-
cuta uma conversa de Conselheiro com 
Vicente e informa a Teodoro.

SÁBADO, 20 DE JANEIRO
Teodoro afirma a Felícia que pre-

judicará Conselheiro. Lucerne confessa 
a Gilberte que se interessou por José 
Augusto. Olímpia agradece a doação 
de Conselheiro para o Grêmio Cultural. 
Maria Vitória e Vicente trocam juras de 
amor. Emília questiona Reinaldo sobre a 
gravidez de Eunice. Gregório chantageia 
Lucinda. Lucinda insinua a Eunice que 
Reinaldo encontrou um novo amor. 
Bernardo garante a Artur que Celina o 
ama. Homero agride Raimundo e rouba o 
envelope com a doação de Conselheiro 
ao Grêmio Cultural. Vicente desconfia do 
assalto sofrido por Raimundo. Teodoro 
denuncia Conselheiro para os políticos. 
Delfina compra as terras de Sebastião. 
O delegado Pimenta detém Conselheiro, 
sob a acusação de financiar propagan-
da contra o Governo.

CHARGE
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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

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

ClassiDIGITAL
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



QUARTA
17 JANEIRO 2018

11Especial Verão
Cooler invade as praias 
e quiosqueiros reclamam

“O pessoal do ‘co-
oler’ está invadindo a 
praia”, literalmente e 
obrigando os quios-
queiros a baixarem o 
preço da cerveja ou 
manter o mesmo do 
ano passado, senão, 
vai sobrar no esto-
que do verão. Os 
turistas e moradores 
aderiram ao cooler, 
antes era mesmo, a 
caixa de isopor e a 
bolsa térmica.

O quiosquei ro 
Sebastião Pereira de 
Carvalho, o Tião, pro-
prietário do badalado 
Quiosque da Loira, há 
34 anos, na orla de 
Piúma brinca com a 
situação. “Aceitamos 

Tião é o único 
dono de quiosque 
que mantém durante 
o verão de dia e de 
noite música ao vivo, 
a propósito informou 
que de dia toca Eliseu 
Marques e noite Josiel 
Andrade, todos os 
dias. O Quiosque da 
Loira abre é o primeiro 
que abre e o último 

que fecha, há dias 
que nem fecha. O 
pique lá é dividido 
entre Tião e a esposa, 
Rosana Matoso.

A  repor tagem 
conversou com outra 
dona de Quiosque 
para saber como 
veem essa onda do 
coller na praia, mas 
ela pediu para não 

ser identificada. “O 
cooler atrapalha mui-
to, mas se o cliente 
pelo menos gastar 
no quiosque não tem 
tanto problema, esta-
mos com o mesmo 
preço da cerveja do 
ano passado”.

A  d e c o r a d o r a 
Andressa Pimentel, 
de Cachoeiro de 

Da redação
tudo aqui, cartão 
de crédito, bilhete, 
guardanapo escrito 
assinado, e-mail, fax, 
desde que sentem no 
Quiosque e gastem”.

Para o quiosqueiro 
não há problema em 
levar o cooler, des-
de que gastem no 
estabelecimento. “O 
que é complicado são 
os ambulantes que 
param em frente ao 
quiosque com seus 
carrinhos e ainda 
aproveitam a música 
ao vivo para vende-
rem as bebidas de-
les. Isso é todo dia”, 
disse. Lembrando 
que a taxa de alvará 
desse ano ficou em 
R$2. 305.00 e é pre-
ciso pagar além dos 
garçons senão fica 
complicado trabalhar.

Uns acham que o cooler atrapalha a venda dos quiosques, quem leva acha prático, melhor 
mesmo é entrar num acordo, leva o cooler, mas gasta no quiosque

Itapemirim, que ado-
ra viajar, acampar, fa-
zer tour pelas praias 
tanto no ES, quanto 
região dos Lagos e 
São Paulo não dis-
pensa o cooler, ela 
gosta de ter a própria 
cerveja e é fiel ao seu 
gosto, que muitas das 
vezes não tem nos 
quiosques. “É uma 
comodidade, porque 
você pode manter 
as coisas geladas, 
mesmo onde não tem 
nenhum quiosque. 
É não é só cerveja, 
pode ser sanduíches, 
carnes, água, etc...”, 
comentou.

Há  qu iosques 
vendendo cerveja 
a R$6.00, outros a 
Itaipava a R$7.00 e a 
Bhrama e Skol 8.00 a 
R$8,50.

ELES COMANDAM

Zumba nas praias de Anchieta
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Itapemirim, que ado-
ra viajar, acampar, fa-
zer tour pelas praias 
tanto no ES, quanto 
região dos Lagos e 
São Paulo não dis-
pensa o cooler, ela 
gosta de ter a própria 
cerveja e é fiel ao seu 
gosto, que muitas das 
vezes não tem nos 
quiosques. “É uma 
comodidade, porque 
você pode manter 
as coisas geladas, 
mesmo onde não tem 
nenhum quiosque. 
É não é só cerveja, 
pode ser sanduíches, 
carnes, água, etc...”, 
comentou.

Há  qu iosques 
vendendo cerveja 
a R$6.00, outros a 
Itaipava a R$7.00 e a 
Bhrama e Skol 8.00 a 
R$8,50.

Zumba nas praias de Anchieta

Aulas de zumba 
estão animando mo-
radores e turistas 
nas principais praias 
de Anchieta. Os au-
lões da dança acon-
tecem gratuitamen-
te em cinco praias 
do município,  de 
quarta a domingo, 
sempre pela manhã 
e à tarde.

As aulas, promo-
vidas pela Secretaria 
d e  E s p o r t e  e 
J u v e n t u d e ,  i r ã o 
acontecer  a té  o 
d ia  07  de  feve -
re i ro  nas  p ra ias 
de  Cas te lhanos ; 
Central; Ubu; Costa 

Assessoria de 
Comunicação

Azul e Areia Preta, 
em Iriri.

ZUMBA
A zumba é um 

exercício aeróbico 
que une coreogra-
fias de fácil apren-
dizagem. Os ritmos 
rápidos e lentos 
das músicas, prin-
cipalmente latinos, 
podem ajudar a to-
nificar e transformar 
o corpo. De acordo 
com a Secretaria 
d e  E s p o r t e s  e 
Juventude, o obje-
tivo é alcançar uma 
mistura balanceada 
de benefícios físi-
cos e proporcionar 
um momento  de 
descontração entre 
os participantes.

Em Anchieta, os turistas têm aulas gratuitas de zumba

ANCHIETA

Assessoria de Comunicação Programação
Dia 17/01
10h- Praia Costa Azul – Iriri
19h30- Praia Central
 
Dia 18/01
10h- Praia de Ubu
19h30- Praia Central
 
Dia 19/01
10h- Praia da Areia Preta - Iriri
19h30- Praia Central
 
Dia 20/01
10h- Praia de Ubu
16h- Praia de Castelhanos
 
Dia 21/01
10h- Praia de Castelhanos
16h- Praia de Costa Azul, Iriri
 
Dia 24/01
10h- Praia de Costa 
Azul, Iriri
19h30- Praia Central
 
Dia 25/01
10h- Praia de Ubu
19h30- Praia Central
 
Dia 26/01
10h- Praia da Areia Preta - Iriri
19h30- Praia Central

Dia 27/01
10h- Praia de Ubu
16h- Praia de Castelhanos
 
Dia 28/01
10h- Praia de Castelhanos
16h- Praia de Costa Azul, Iriri
 
Dia 31/01
10h- Praia de Costa Azul, Iriri
19h30- Praia Central
 
Dia 01/02
10h- Praia de Ubu
19h30- Praia Central
 
Dia 02/02
10h- 10h- Praia da Areia 
Preta - Iriri
19h30- Praia Central
 
Dia 03/02
10h- Praia de Ubu
16h- Praia de Castelhanos
 
Dia 04/02
10h- Praia de Castelhanos
16h- Praia de Costa Azul, Iriri
 
Dia 07/02
10h- Praia de Costa Azul, Iriri
19h30- Praia Central


