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Edição DIÁRIA

PM prende Jarbson e Luiz com drogas balança de precisão, 
dinheiro e armas. Ambos em Piúma.

Hoje, Maiara & Maraisa se apresentam num grandioso show, 
na casa mais badalada do Sul do Espírito Santo, a Green House. 
Em Itaipava, Padre Fabio de Melo e amanhã, o furacão do axé, 
Cláudia Leite, em Itaipava, Itapemirim. É só arrumar a mochila e vir 
para o litoral, as atrações são de tirar o fôlego. Vai ficar de fora?

NA CADEIA

MAIARA & MARAISA, HOJE
AMANHÃ, CLÁUDIA LEITE

XILINDRÓ

Polícia Militar
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Pedala Anchieta, xô dengue!

Uma manhã com 
atividades físicas e 
com foco no combate 
à dengue. Assim será 
na próxima sexta (19), 
em Anchieta, quando 
a Secretaria Municipal 
de Saúde irá promo-
ver um passeio ciclís-
tico contra a dengue. 
O percurso será de 
5 km, iniciando às 
07h30 no Centro 
Cultural Anchieta, 
no centro da cida-
de, com destino ao 
Instituto de Pesquisa 
e  C o n s e r v a ç ã o 
Marinha (IPCMar), na 
praia de Guanabara.

Durante o traje-
to os participantes 
Irão receber dicas 

objetivo mobilizar 
um grande número 
de moradores so-
bre a importância do 
combate ao inseto, 
que é transmissor da 
dengue, zika vírus e 
chikungunya.

 “Queremos des-

pertar na popula-
ção o espírito de 
cumplicidade, pois 
combater o mosqui-
to Aedes aegypti é 
dever de todos nós 
cidadãos”, disse a 
secretária da pasta, 
Jaudete Frontino De 

Nadai.
A expectativa, se-

gundo os organiza-
dores, é que cerca 
de 50 ciclistas par-
ticipem da iniciati-
va. A secretaria irá 
disponibilizar água e 
um café da manhã 

Assessoria de 
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de como eliminar 
focos do mosquito 
transmissor, o Aedes 
aegypt. Com a ação, 
a secretar ia ,  por 
meio Programa de 
Educação em Saúde 
e Mobilização Social 
(Pesms), tem como 

Passeio Ciclístico contra a dengue será realizado nesta sexta, 19 em Anchieta

para os participantes. 
Durante esse mês 
estão sendo realiza-
das ações lúdicas nas 
praias mais movimen-
tadas do município 
sobre a proliferação 
do mosquito e outras 
doenças de verão.

PASSEIO

Passeio Ciclístico contra a dengue será realizado nesta sexta, 
19 em Anchieta

Dia 04 III Corrida 
Rústica em Kennedy
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Dia 04 III Corrida 
Rústica em Kennedy

A III Corrida Rústica 
de Verão, que aconte-
ceria no domingo dia 04 
de fevereiro, teve sua 

até o dia 02 de feverei-
ro. Os competidores e 
atletas sairão da Praia 
das Neves com destino 
a Praia de Marobá.

Os participantes fo-
ram divididos em duas 
categorias: atletas do 
município e de fora do 

município, masculino e 
feminino.

Marcada para come-
çar às 16h00, a corrida 
para o público mascu-
lino terá um percurso 
de 10 quilômetros. Já 
o feminino será de 6 
quilômetros.

As premiações para 
os atletas de Presidente 
Kennedy serão de R$ 
800,00 para o 1º lugar; 
R$ 600,00 para o 2º co-
locado; R$ 400,00 para 
o 3º; R$ 300,00 para o 
4º; R$ 200,00 para o 
5º; e R$ 100,00 para o 
6º, tanto no masculino, 
quanto no feminino.

Para os atletas que 
não são naturais de 

Presidente Kennedy, as 
premiações serão do 1º 
ao 4º, sendo R$ 400,00 
,  R$ 300,00 , R$ 200,00 
e R$ 100,00 , masculino 
e feminino.

Os interessados 
em participar devem 
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data alterada a pedido 
de vários atletas. Agora 
a corrida ocorrerá um 
dia antes, no sábado, dia 
03 de fevereiro de 2018. 
O horário da largada 
está mantido, 16h00.

As inscrições ainda 
estão abertas e seguem 

III Corrida Rústica de Verão em Presidente Kennedy tem data alterada

preencher o formulário 
busque mais informa-
ção através do e-mail: 
Contato: semuctel@
presidentekennedy.
es.gov.br ou na sede 
da Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer.

SERVIÇO
III Corrida Rústica de Verão

Data: 03 de fevereiro de 2018
Horário: 16h00

Local: Praia das Neves - 
Presidente Kennedy/ES

Percurso: Praia das Neves x 
Praia de Marobá ( 10 km)

HAJA FÓLEGO

Assessoria de Comunicação

A III Corrida Rústica de Verão, que 
aconteceria no domingo dia 04 de 
fevereiro
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Aberta Declaração para 
o Simples

Amanhã - Cláudia Leite, hoje - Maiara & Maraísa

Moradores e tu-
ristas que estarão 
pelo litoral sul ca-
pixaba neste final 
de semana, defini-
tivamente não terão 
motivos para recla-
mar, pois em toda a 
extensão de praias 
estarão acontecen-
do atrações musi-
cais para atender 
a gostos diversos. 
O verão é a tempo-
rada tão sonhada, 

Por Ivyni Matos

Hoje, o show é de Maiara & Maraisa na Grenn House, em Itaipava, Padre Fábio de Melo e amanhã, o furacão Cláudia Leite, no palco em Itaipava, Itapemirim. Arruma a 
mochila e venha para o litoral

AGENDA

tanto para os turis-
tas, que contam nos 
dedos os dias de 
virem para a praia, 
quanto para os mo-
radores, principal-
mente comercian-
tes. E para garantir 
a diversão e a per-
manência dos visi-
tantes, prefeituras, 
bares, restaurantes 
e casas de shows 
disputam o público 
apostando em todo 
t ipo de atrações: 
Festival Gospel em 
Mara ta ízes ,  pas-
sando pelo tradi-

cional Trio Elétrico 
de Piúma, nomes 
conhecidos da re-
gião como a canto-
ra Duda Felipe em 
Anchieta, até sho-
ws nacionais como 
DJ Dennis, a dupla 
fenômeno do ser-
tanejo universitário 
Maiara e Maraísa, a 
maior estrela do axé 
Cláudia Leite, Padre 
Fábio de Melo e da 
dupla, na Praia de 
Itaipava. E se você 
está à procura da 
balada ideal para 
você e sua turma.

Na edição desta sexta-feira você vai 
conferir tudo que rola no litoral sul capixaba 
no jornal Digital que está dando o que falar. 
Acesse no site e veja as edições anteriores. 
www.espiritosantonoticias.com.br

GREEN HOUSE 

18/01 MAIARA & MARAÍSA
PALCO ITAIPAVA 

19/01 CLÁUDIA LEITE
TRIO ELÉTRICO 

20/01 BETO KAUÊ - PIÚMA 

TRIO ELÉTRICO 

21/01 WEMERSON ARAÚJO - PIÚMA 

CONFIRA

D
ivulgação
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Aberta Declaração para 
o Simples

A  D e c l a r a ç ã o 
Anual  do S imples 
N a c i o n a l  p a r a  o 
Microempreendedor 
Individual (DASN - SIMEI), 
ou também conhecida 
como Declaração Anual 
Simplificada - DASN, é 
uma das obrigações e 
responsabilidades que 
o MEI deve apresentar 
anualmente.

Todo início do ano, 
com o prazo até o último 
dia de maio, o microem-
preendedor deve enviar 
à Receita Federal a de-
claração referente ao 
ano-calendário anterior. 

transmitida somente via 
www.portaldoempre-
endedor.gov.br e pode 
ocorrer até às 23h59 do 
dia 31/05. 

Após essa data fica 
sujeito ao pagamen-
to de multa, no valor 
mínimo de R$ 50,00 
(cinquenta reais), ou 
de 2% (dois por cento) 
ao mês-calendário ou 
fração, incidentes sobre 

o montante dos tributos 
decorrentes das infor-
mações prestadas na 
DASN-SIMEI. A multa 
por atraso na entrega 
da declaração (MAED) 
é gerada no momento 
da transmissão da de-
claração e estará dispo-
nível para pagamento 
quando da impressão 
do recibo de entrega 
da DASN- SIMEI. Caso 

o pagamento seja feito 
em até 30 dias, a multa 
será reduzida em 50%, 
totalizando R$ 25,00.

É  i m p o r t a n -
te ressaltar que os 
Microempreendedores 
Individual - (MEI) que 
não estiverem em dia 
com suas obrigações 
fiscais poderão e terão 
suspensos e cancela-
dos seus registros junto 
ao Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica 
(CNPJ).

Uma vez cancelado, 
o CNPJ não poderá ser 
reativado, e o titular da 
empresa passa a ser 
considerado um tra-
balhador informal se 
continuar exercendo a 
atividade econômica. 

Assessoria de 
Comunicação

A declaração conterá 
os valores dos tributos 
devidos em cada mês, 
o valor de apuração, a 
soma dos valores apu-
rados de cada tributo 
e o valor pago por ele.

Deve informar ainda 
seu faturamento anual 
(Receita Bruta Total), 
valor das receitas re-
ferentes a comércio, 
indústria ou serviço in-
termunicipal e se houve 
contratação de funcio-
nário.

Para que não haja 
dúvida na hora de fazer 
a declaração, a dica é 
fazer o cálculo mensal 
das receitas e guardar 
as notas em local apro-
priado.

A Declaração é 

Microempreendedor de Presidente Kennedy já pode fazer Declaração Anual do Simples Nacional

PRESIDENTE KENNEDY 

Para voltar a ser MEI, o 
empreendedor precisa 
passar por todo o pro-
cesso de formalização 
para assegurar um novo 
registro.

FAÇA A DECLARAÇÃO
A  D e c l a r a ç ã o 

Anual  do S imples 
N a c i o n a l  p a r a  o 
Microempreendedor 
Individual (DASN - SIMEI) 
já pode ser realizada. 
Não deixe para a última 
hora. Mais informações 
e instruções procure 
a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico - Rua Dona 
Senhorinha, 49, Centro 
- Presidente Kennedy 
ou pelo Telefone (28) 
3535-1000.
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Acusada de matar 
Zé Mauro é ouvida

PM prende dois, armas e drogas

A acusada de as-
sassinar o secretário de 
Governo de Itapemirim, 

Policiais da Força 
Tática prenderam na tar-
de desta quarta, 17, em 
Piúma, dois homens com 
arma, drogas, balança de 
precisão, seis munições, 
simulacro de pistola, di-
nheiro, 11 pinos para em-
balar cocaína e maconha. 
Na ação foram em cana: 
Jarbson de Pinus dos 
Santos e Luiz Lima Junior. 

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência 
da PM enquanto a RP 
4072 conduzia os indiví-
duos para a Delegacia, a 
equipe de Força Tática 
tomou conhecimento 

rante todo o dia desta 
quarta-feira, 17. 

A audiência foi para 
ouvir as testemunhas de 
acusação e defesa e para 
definir a data do julga-
mento. Durante todo o 
interrogatório, segundo 

fatos informados. “Tendo 
o conduzido passado seu 
endereço como Morro 
dos Baianos, a equipe se 
direcionou para o local 
na tentativa de identificar 
a casa de Jarbson, po-
rém, na Delegacia ele 
informou o real endereço 

uma das testemunhas 
que não quis se identi-
ficar, Carla encarava as 
testemunhas como se 
não fosse uma pessoa 
normal.

A reportagem aguar-
dou a audiência até as 

dele, que ficava na rua 02 
de novembro. Diante da 
informação do novo en-
dereço, direcionamo-nos 
para o local, onde encon-
tramos a mãe dele que 
ao tomar conhecimento 
da possibilidade de haver 
armas e drogas em sua 

18h00, mas só a partir 
das 18h40 terminou, não 
sendo possível ouvir nem 
as testemunhas, nem a 
acusada e nem o juiz. 

O crime que pôs fim a 
vida de Zé Mauro chocou 
Itapemirim e a família dele 

residência, prontamente 
franqueou a entrada da 
equipe em sua casa para 
a realização de buscas. Ao 
realizarmos buscas na re-
sidência de Jarbson, foram 
localizadas na sala, em 
uma mochila, um pedaço 
grande de um tablete de 
substância similar à ma-
conha, um revólver Taurus 
cal.38 Special, com seis 
munições, um simulacro 
de pistola, R$100,00 (cem 
reais) em dinheiro trocado, 
uma balança de precisão, 
onze pinos utilizados para 
embalar cocaína, uma 
cartela incompleta do me-
dicamento Cimegripe que 
segundo o conduzido 
era utilizado para misturar 
à cocaína, embalagens 
de sacolé utilizadas para 

Por Luciana Maximo
José Mauro Sales, no 
dia 03 de setembro 
de 2017, Carla Rogéria 
Ribeiro Lima foi interro-
gada, na audiência, no 
Fórum Desembargador 
de Freitas Barbosa, na 
Vila de Itapemirim, du-

por meio de do coman-
dante, de que denúncias 
davam conta de que na 
residência de Jarbson, 
havia carga de droga e 
arma de fogo, bem como, 
já havia na Delegacia de 
Piúma uma investigação 
instaurada quanto aos 

ainda está muito abalada 
e sofrendo demais, o mí-
nimo que pedem é justiça 
e que ela seja condenada 
o mais rápido possível. 
“Nada trará meu irmão de 
volta. Sinto uma saudade 
que só aumenta. Ele era 
meu irmão, mas como 
se fosse meu filho. Zé 
Mauro sempre foi muito 
amado e querido, nós 
nunca vamos esquecê-lo. 
Se ela ficar presa pelo 
resto da vida, não paga a 
vida dele, nada diminui a 
saudade e a dor. É muito 
revoltante, Zé Mauro só 
sabia fazer o bem”, disse 
muito emocionada a irmã 
dele, Márcia Sales. 

ASSASSINA

Polícia Militar

Jarbson (tatuado) e Luiz Junior foram presos com arma e drogas

embalar entorpecentes 
para comercialização, 
seis buchas de substân-
cia similar à maconha do 
tamanho de uma moeda 
de um real, três buchas 
de substância similar à 
maconha do tamanho de 
um bombom e uma bucha 
de substância similar à 
maconha do tamanho de 
uma caixa de fósforo. Já 
atrás da cortina da sala 
foram localizados mais 
dois pedaços grandes de 
tablete de substância si-
milar à maconha. Portanto, 
o material apreendido 
foi encaminhado para a 
Delegacia de Itapemirim, 
onde já se encontravam 
os conduzidos, para 
serem apresentados à 
Autoridade Policial”.
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Praça homenageia 
Cleusa Rodoy na Vila

PM prende dois, armas e drogas
Itapemirim ganhou 

mais um belo local 
de lazer terça-feira 
(16). Foi inaugurada 
a Praça Irmã Cleusa 
Carolina Rody, que 
fica na rotatória da 
Vila, próxima à escola 
Washington Pinheiro 
Meirelles. O local, 
completamente re-
paginado, conta com 
um belo jardim e apa-
relhos de ginástica 
para quem quiser co-
locar a forma física em 
dia. A inauguração foi 

dias melhores e não 
poderia ser melhor 
começar a história 

dela com uma missa. 
Eu sei que vou passar 
por aqui e me lembrar 

de muita gente boa 
que fez parte da his-
tória desse município, 

Assessoria de 
Comunicação

realizada às 17h e foi 
marcada por uma mis-
sa campal realizada 
pela paróquia Nossa 
Senhora do Amparo. 

Durante a inau-
guração, o prefeito 
em exercício, Thiago 
Peçanha Lopes, fa-
lou sobre o cuidado 
especial que teve na 
elaboração do projeto 
da nova praça. “Essa 
obra fiz questão de 
acompanhar de perto, 
porque essa é uma 
das portas de entra-
da da nossa cidade 
e eu quero que ela 
seja um símbolo de 
fé e esperança em 

Itapemirim inaugura praça em homenagem à mártir religiosa

que é uma história 
carregada de beleza”, 
disse Dr. Thiago.

ainda está muito abalada 
e sofrendo demais, o mí-
nimo que pedem é justiça 
e que ela seja condenada 
o mais rápido possível. 
“Nada trará meu irmão de 
volta. Sinto uma saudade 
que só aumenta. Ele era 
meu irmão, mas como 
se fosse meu filho. Zé 
Mauro sempre foi muito 
amado e querido, nós 
nunca vamos esquecê-lo. 
Se ela ficar presa pelo 
resto da vida, não paga a 
vida dele, nada diminui a 
saudade e a dor. É muito 
revoltante, Zé Mauro só 
sabia fazer o bem”, disse 
muito emocionada a irmã 
dele, Márcia Sales. 

INAUGURAÇÃO
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Foi inaugurada a Praça Irmã Cleusa Carolina Rody, que fica na rotatória da Vila

embalar entorpecentes 
para comercialização, 
seis buchas de substân-
cia similar à maconha do 
tamanho de uma moeda 
de um real, três buchas 
de substância similar à 
maconha do tamanho de 
um bombom e uma bucha 
de substância similar à 
maconha do tamanho de 
uma caixa de fósforo. Já 
atrás da cortina da sala 
foram localizados mais 
dois pedaços grandes de 
tablete de substância si-
milar à maconha. Portanto, 
o material apreendido 
foi encaminhado para a 
Delegacia de Itapemirim, 
onde já se encontravam 
os conduzidos, para 
serem apresentados à 
Autoridade Policial”.


