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Edição DIÁRIA

Neste calor intenso a praia é um 
convite tentador e claro, os quiosques, 
os bares, as lanchonetes, pizzarias 
estão a postos para te atender. O 
ambulante passa a todo momento 
vendendo de tudo: camarão frito 
empanado, empadinhas, coxinha, 

espetinho, coco, picolé, queijo, milho 
cozido e muito mais. As crianças 
pedem de tudo e acabam ganhando. 
Mas, é preciso ficar alerta, pois 
centenas de casos de diarreia 
foram notificados, no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição, em Piúma, 

principalmente à noite, os que mais 
sofrem são as crianças. A maioria 
dos pacientes se queixa de dor 
abdominal, vômito e diarreia e, no 
relato ao médico: comeu algo na rua. 
A fiscalização está atenta, contudo, a 
escolha é individual.

CUIDADO COM A DIARREIA!

DivulgaçãoDOR
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Equipe de Fiscalização

Casos de diarreias aumentam 
no verão

Depois de comer 
na praia, na rua ou nas 
lanchonetes e quios-
ques alimentos muitas 
pessoas estão se sen-
tindo mal e parando 
no Hospital Nossa 
Senhora da Conceição 
em Piúma. Do dia 30 
de dezembro a 13 de 
janeiro 97 casos de 
diarreia foram notifi-
cados. A maioria das 
pessoas chegam ao 
médico queixando-
-se de dores abdomi-
nais, vômito seguido 
de diarreia e sempre 
afirma, comeram algo 
fora de casa.  

De acordo com 
a enfermeira, res-
ponsável técnica do 
Hospital, Franquilene 
Franco no verão os 
casos de diarreia 
aumentam muito e 
no hospital ficam no 
corre-corre. Só este 

te”, disse.
Segundo a coorde-

nadora em Vigilância 
em Saúde, Valquíria 
Laquini a equipe 
de fiscalização da 
Prefeitura atua noite 
e dia, fins de sema-
na no comércio em 
geral, na praia, nos 
quiosques e com os 
ambulantes, mas é 
preciso que as pesso-
as observem melhor 

os alimentos que con-
somem. “Geralmente 
aumentam os casos 
de diarreia no verão, 
devido ao calor, ao au-
mento da população 
de turistas etc. vamos 
estudar esses núme-
ros que estão acima 
da média e localizar 
as causas”, comen-
tou o coordenador 
da Vigilância Sanitária 
Leonardo Oliveira.

Por Luciana Maximo

ano mais de 100 já 
foram notificados. “ 
Depois dos atendi-
mentos realizados na 
unidade hospitalar é 
feita uma planilha se-
manal e encaminhada 
a Vigilância de Saúde, 
em cima desses nú-
meros são planejas 
as ações de saúde. 
Nesses últimos dias 
tiveram muitos casos 
principalmente à noi-

Dispara o número de pessoas procurando atendimento médico 
nos hospitais por conta de diarreia e vômito

DOR

Os fiscais não dão trégua, mas ainda assim, insistem em vender 
alimentos com procedência duvidosa
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Cuidado com o que come!

Prezados 
Leitores,

Com a chega-
da do verão e 
período de férias 
faz com que as 
pessoas abram 
a guarda para 
alimentos me-
nos saudáveis. 
Além de engor-
dar, muitos de-
les ajudam no 
surgimento de 
doenças cardio-
vasculares, que 
a médio longo 
prazo são res-
ponsáveis por 
aproximada-
mente 30% das 
mortes no mun-
do,  ( segundo 
dados da OMS), 
as parasitoses 
intestinais bem 

como a doenças 
diarréicas agudas. 

Enfocaremos 
m a i s  n a s 
D R A  ( D o e n ç a 
Diarreicas 
A g u d a s )  n e s -
se momento em 
razão do índice 
elevado de notifi-
cações em nosso 
município, bem 
como em todo li-
toral turístico de 
nosso País.

Em relação as 
Diarréias Agudas, 
podem ser cau-
sadas por inges-
tão de alimentos 
contaminados por 
bactérias, vírus ou 
parasitas prove-
nientes de fezes 
humanas ou de 
animais. 

A má higiene 

na hora da prepa-
ração do alimen-
to, falta de sane-
amento básico, 
a negligência ao  
lavar as mãos com 
maior periodicida-
de e qualidade, 
são e lementos 
que elevam con-
sideravelmente 
SUA INCIDENCIA 
NO VERÃO, justa-
mente porque um 
maior numero de 
pessoas entra em 
contato com águas 
sujas nas praias ou 
de enchentes, por 
se alimentar com 
comida estragada 
devido ao calor., 
ou comidas que 
não foram devida-
mente higieniza-
dos e conserva-
dos e pelo contato 

ARTIGO 

Por: Dr. Glauco Almeida 
- Médico da Família e 
da Comunidade da ESF 
UNIÃO Mestre em Saúde 
Pública USP

com objetos con-
taminados, como 
copos, garrafas, 
cocos por exem-
plo.

Profilaxia/
Prevenção:

- Lavar as mãos 
com freqüência, 
principalmente 
antes de comer, 
antes de preparar 
alimentos e apos 
utilizar o banheiro.

-  Ensinar as 
crianças a não 
colocar objetos 
na boca.

-  Usar álcool 
gel para higienizar 
as mãos.

-  Evitar contato 
e usar as coisas 
de pessoas que 
estão com diar-
réia,

-  Evitar alimen-
tos crus quando 
for comer fora de 
casa.

- Dê preferên-
cia a alimentos 
cozidos ou que 
foram fervidos.

Não obstante, 
apesar de serem 
mais raros, os ca-
sos mais graves 
de DRA (Doença 
Diarreicas 
Agudas) podem 
levar as pessoas 
a óbito em função 
das complicações 
inerentes do refe-
rido agravo.

Em função dis-
so nos casos mais 
leves devemos 

buscar  uma 
hidratação 
abundante via 
oral e nos ca-
sos modera-
dos a graves 
buscar um ser-
viço e urgência 
e emergência 
mais próximo.

B o m  v e -
rão a todos e 
que possam 
aproveitar 
seu laser nes-
sa época do 
ano com mais 
parcimônia, 
responsabili-
dade sempre 
atentos as su-
gestões acima 
elencadas.
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Geral

Padre Fábio de Melo 
atrai multidão 

A praia de Itaoca 
foi  palco de um 
show repleto de fé 
e espiritualidade na 
última quinta-feira 
(18). O padre Fábio 
de Melo atraiu uma 
multidão de fiéis 
para a sua apre-
sentação, marcada 
pela emoção en-
quanto cantava su-
cessos como “Tudo 
é do Pai”,  “Tudo 

Posso” e “Humano 
Amor de Deus”.

O show foi realiza-
do no palco próximo 
à pedra de Itaoca, às 
21h e surpreendeu 
pela quantidade de 
pessoas presentes. 
A apresentação do 
padre Fábio de Melo 
é parte da programa-
ção do Verão 2018 
de Itapemirim, que 
já trouxe nomes con-

sagrados da música 
gospel, como Bruna 
Carla e Thiago Brado. 
Na noite dessa sexta-
-feira, quem se apre-
senta no município, 
dessa vez no palco 
de Itaipava, é a can-
tora Claudia Leite. 
Essa é outra atração 
que promete atrair 
milhares de pesso-
as e lotar o local do 
evento.

Maiara & Maraísa lotaram a Green House quinta
Um mega show! 

Um show para fi-
car na memória 

Da redação 

A dupla sertaneja Maiara & Maraísa levaram uma multidão ao show nesta quinta. Várias vezes as cantoras gritaram Piúmaaaaaaaaaaaaaaaaa...

BOM DEMAIS

de quem foi. As 
gêmeas Maiara 
& Maraisa lota-
r a m  a  C a s a  a 
de Show Green 
House, em Piúma, 
nesta quinta, 18. 

Sirico Produções 
e Adelso Camilo 
proporcionaram ao 
público um evento 
que marca defini-
tivamente o verão 
2018 no litoral. 
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Geral

Casas populares de Itaoca 
entregues para moradores

Ao todo, 24 famí-
lias agora têm uma 
moradia digna e não 
precisam mais pagar 
aluguel. A entrega foi 
marcada pela emo-
ção e a gratidão dos 
beneficiados, que 
já saíram do evento 
com as chaves da 
casa nas mãos.

Durante a cerimô-
nia, o prefeito em 
exercício, Thiago 
Peçanha Lopes, ga-

che da comunidade 
será retomada em 
2018. “Vocês podem 
ter certeza de que 
em 2018 as obras 
da creche daqui do 
lado vão continuar e 
vocês terão aonde 
matricular seus filhos. 
Vocês são o combus-
tível desse município 
e enquanto tivermos 
vocês do nosso lado, 
continuaremos lu-
tando para que o 
município tenha tudo 
o que merece”, fina-
lizou o prefeito em 
exercício. 

Assessoria de 
Comunicação

rantiu que os mora-
dores vão receber 
todo o auxílio neces-
sário para garantir a 
seguridade social. 
“Eu quero que as 
equipes da secre-
taria de Assistência 
Social e Cidadania 
estejam diretamen-
te envolvidas com 
esta comunidade, 
cuidando para que 
vocês recebam to-
dos os benefícios so-
ciais que o município 
oferece”. Dr. Thiago 
completou dizendo 
que a obra da cre-

As casas populares de Itaoca foram entregues aos moradores cadastrados na tarde desta 
quinta-feira (18)

NOVINHAS

O prefeito de Itapemirim Thiago Peçanha entregou as casas 
populares de Itaoca
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Anchieta: Pop rock, MPB 
e samba

VERÃO 2018

Anchieta preparou 
a programação de 
verão 2018 do tercei-
ro final de semana 
de janeiro. A partir 
de sexta (19) haverá 
Lua de Verão na Praia 
Central e shows nas 
principais praias. Roda 
de samba, pop rock e 
MPB irão fazer parte 
da programação do 
fim de semana.

Assessoria de 
Comunicação

As atrações irão 
se concentrar na 
Praça dos Imigrantes; 
Praia Central; na Praia 
da Costa Azul, em 
Iriri e nas praias de 
Ubu, Castelhanos 
e Coqueiros. Hoje, 
a partir das 21h irão 
acontecer apresenta-
ções musicais em to-
dos locais, exceto na 
Praia dos Coqueiros, 
que tem atração so-
mente para o domin-
go (14), a partir das 14h 
com Roda de Samba.

As atrações do terceiro final de semana irão se concentrar na Praça dos Imigrantes; Praça das 
Castanheiras; na Praia da Costa Azul, em Iriri e nas praias de Ubu, Castelhanos e Coqueiros

Arquivo Pessoal

Entre as atrações Nilmar Santiago com 
o melhor Pop Rock  

PROGRAMAÇÃO 19 A 21/01 (TERCEIRA SEMANA)
20/01(Sábado) - 21h Roda de Samba com Grupo de 
Sambleck (Praça dos Imigrantes) 
BALNEÁRIO DE IRIRI (Praia Costa Azul)
19/01(Sexta-feira) - 21h Pop Rock e MPB com Niumar 
Santiago
20/01(Sábado) - 21h Pop Rock e MPB com Henrique 
Cabral e Banda
 BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
19/01(Sexta-feira) - 21h Roda de Samba e MPB com 
Henrique Cabral e Banda
20/01(Sábado) - 21h Pop Rock e MPB com Duda Felipe 
e Banda
 BALNEÁRIO DE UBÚ (Praça da Sereia)
19/01(Sexta-feira) - 21h Pop Rock e MPB com Duda 
Felipe e Banda
20/01(Sábado) - Roda de Samba e MPB
20h Enedino
22h Grupo de Samba Bom
PRAIA DO COQUEIRO
21/01(Domingo) - 14h Grupo Sambleck
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Melhor Idade participa de 
Rota Turística Ambiental

Anchieta: Pop rock, MPB 
e samba

Os idosos que 
participam das ativi-
dades do Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) de Itapemirim ti-
veram uma manhã di-
ferente e muito anima-
da nesta quinta-feira 
(18). Aproveitando as 
atividades elabora-
das pelo município 
para fomentar o tu-
rismo, eles participa-
ram da Rota Turística 
Ambiental e fizeram 
um passeio pelos 

toda sexta-feira de 
janeiro e para parti-

cipar basta se inscre-
ver na secretaria de 

Meio Ambiente, no 
Centro de Informação 

Assessoria de 
Comunicação

principais atrativos tu-
rísticos de Itapemirim.

Os idosos, anima-
dos como sempre, 
aproveitaram bas-
tante o tempo que 
passaram na Lagoa 
Guanandy e se deli-
ciaram na fábrica de 
doces de Fazenda 
Velha. Os pontos tu-
rísticos visitados de-
pois foram igualmente 
aproveitados por eles, 
que se surpreende-
ram com as histórias 
de cada ponto con-
tadas pelos guias do 
Meio Ambiente. O 
passeio é realizado 

A melhor idade de Itapemirim se divertiu muito durante o passeio turístico

Turística ou pelo tele-
fone 028-3529-6419.

PASSEIO

Assessoria de Comunicação

Melhor idade de Itapemirim participa de Rota Turística Ambiental

As atrações do terceiro final de semana irão se concentrar na Praça dos Imigrantes; Praça das 
Castanheiras; na Praia da Costa Azul, em Iriri e nas praias de Ubu, Castelhanos e Coqueiros
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Banho de Mar 
Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura
Meu pai acreditava 

que todos os anos se 
devia fazer uma cura 
de banhos de mar. 
E nunca fui tão feliz 
quanto naquelas tem-
poradas de banhos 
em Olinda, Recife.

Meu pai também 
acreditava que o ba-
nho de mar salutar era 
o tomado antes do sol 
nascer. Como explicar 
o que eu sentia de 
presente inaudito em 
sair de casa de madru-
gada e pegar o bonde 
vazio que nos levaria 
para Olinda ainda na 
escuridão?

De noite eu ia dormir, 
mas o coração se man-
tinha acordado, em 
expectativa. E de puro 
alvoroço, eu acordava 
às quatro e pouco da 

madrugada e desper-
tava o resto da família. 
Vestíamos depressa 
e saíamos em jejum. 
Porque meu pai acre-
ditava que assim devia 
ser: em jejum. Saíamos 
para uma rua toda es-
cura, recebendo a brisa 
da pré-madrugada. E 
esperávamos o bonde. 
Até que lá de longe 
ouvíamos o seu barulho 
se aproximando. Eu me 
sentava bem na pon-
ta do banco: e minha 
felicidade começava. 
Atravessar a cidade 
escura me dava algo 
que jamais tive de novo. 

Clarice Lispector

No bonde mesmo o 
tempo começava a cla-
rear e uma luz trêmula 
de sol escondido nos 
banhava e banhava o 
mundo. Eu olhava tudo: 
as poucas pessoas 
na rua, a passagem 
pelo campo com os 
bichos-de-pé: “Olhe 
um porco de verdade!”  
Gritei uma vez, e a frase 
de deslumbramento 
ficou sendo uma das 
brincadeiras de minha 
família, que de vez em 
quando me dizia rin-
do: “Olhe um porco de 
verdade”. Passávamos 
por cavalos belos que 
esperavam de pé pelo 
amanhecer. Eu não sei 
da infância alheia. Mas 
essa viagem diária me 
tornava uma criança 
completa de alegria. 
E me serviu como pro-
messa de felicidade 
para o futuro. Minha ca-
pacidade de ser feliz se 
revelava. Eu me agar-
rava, dentro de uma 
infância muito infeliz, 
a essa ilha encantada 
que era a viagem diá-
ria. No bonde mesmo 
começava a amanhe-
cer. Meu coração batia 
forte ao nos aproxi-
marmos de Olinda. 
Finalmente saltávamos 
e íamos andando para 
as cabinas pisando 
em terreno já de areia 
misturada com plantas. 
Mudávamos de roupa 
nas cabinas. E nunca 
um corpo desabrochou 

como o meu quando 
eu saía da cabina e sa-
bia o que me esperava.

O mar de Olinda 
era muito perigoso. 
Davam-se alguns pas-
sos em um fundo raso 
e de repente caía-se 
num fundo de dois me-
tros, calculo.

Outras pessoas 
também acreditavam 
em tomar banho de 
mar quando o sol nas-
cia. Havia um salva-
-vidas que, por uma 
ninharia de dinheiro, 
levava as senhoras 
para o banho: abria 
os dois braços, e as 
senhoras, em cada um 
dos braços, agarravam 
o banhista para lutar 
contra as ondas fortís-
simas do mar.

O cheiro do mar me 
invadia e me embriaga-
va. As algas boiavam. 
Oh, bem sei que não 
estou transmitindo o 
que significavam como 
vida pura esses ba-
nhos em jejum, com o 
sol se levantando páli-
do ainda no horizonte. 
Bem sei que estou tão 
emocionada que não 
consigo escrever. O 
mar de Olinda era mui-
to iodado e salgado. 
E eu fazia o que no 
futuro sempre iria fazer: 
com as mãos em con-
cha, eu as mergulhava 
nas águas e trazia um 
pouco de mar até mi-
nha boca: eu bebia 
diariamente o mar, de 

tal modo queria me unir 
a ele. Não demoráva-
mos muito. O sol já se 
levantara todo, e meu 
pai tinha que trabalhar 
cedo. Mudávamos de 
roupa, e a roupa ficava 
impregnada de sal. 
Meus cabelos salga-
dos me colavam na 
cabeça.

Então esperáva-
mos, ao vento, a vinda 
do bonde para Recife. 
No bonde a brisa ia 
secando meus cabe-
los duros de sal. Eu 
às vezes lambia meu 
braço para sentir sua 
grossura de sal e iodo.

Chegávamos em 
casa e só então tomá-
vamos café. E quando 
eu me lembrava de 
que no dia seguinte o 
mar se repetiria para 
mim, eu ficava séria de 
tanta ventura e aven-
tura.

Meu pai acreditava 
que não se devia tomar 
logo banho de água 
doce: o mar devia ficar 
na nossa pele por algu-
mas horas. Era contra a 
minha vontade que eu 
tomava um chuveiro 
que me deixava límpi-
da e sem o mar.

A quem devo pe-
dir que na minha vida 
se repita a felicidade? 
Como sentir com a fres-
cura da inocência o sol 
vermelho se levantar? 
Nunca mais?

Nunca mais.
Nunca.

CHARGE
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