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O fenômeno Cláudia Leite levou 
um público recorde as areias 
de Itaipava, Itapemirim, nesta 
sexta-feira, 19. O que se viu 
do palco, foi um mar de gente. 
Ao fundo o mar de verdade, 
tomado as suas margens por 
pessoas de vários estados e 
municípios. Cláudia Leite é 
muito mais linda de perto do 
que se supõe. É muito mais 
talento ao vivo do que pela tela 
da TV, ou nos trios em Salvador.

Pausas para Literatura

HITLER E A GALINHA

Especial de Verão

CELEBRAI, SUCESSO

SHOW

Um mar de gente! 
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Perguntaram-me no WhatsApp se o show da 
Cláudia Leite foi de graça. Eu respondi que não, que 
cada morador e turista pagou com antecedência 
com os impostos que nos impõe. E retrucaram-me: 
Mas o MP deixa? E eu respondi: o Ministério Público 
deixa muitos roubarem, deixa faltar Educação de 
verdade, deixa um hospital fechar o Pronto Socorro, 
não pode deixar a população que muitas das vezes 
jamais conseguiria assistir Cláudia Leite em outra 
oportunidade? Porra! ///Deixa o povo ser feliz, não 
lembra do texto de Hitler e a galinha? ///Gostaria 
de saber até quando Piúma vai perder por conta de 
incompetência administrativa? Será que administrar é 
impor, é mandar, é multar, é acabar com a cidade?/// 
Por que, Professor Ricardo, o Restaurante lá da Ilha 
dos Cabritos, depois de passar por uma reforma foi 
multado e até hoje está interditado? O senhor vai 
dizer que foi o SPU, e quantas denúncias foram feitas 
de dentro da Prefeitura?/// Por que na caixa de e-mail 
do jornal, Ricardo não chega nem um e-mail da sua 
equipe de Comunicação com nenhuma realização de 
sua gestão?/// Seus funcionários estão trabalhando 
sem salário, ou melhor, não estão trabalhando? Até 
onde eu sei foram pelo menos 150 mil só de folha 
de pagamento em 2017 para sua esse pessoal ficar 

no Facebook atacando as pessoas com fakes e 
com agressões gratuitas/// Ah, sobre o show da 
poderosa Cláudia Leite, foi perfeito e lindo e eu 
não quero saber quanto foi pago, sabe por que? 
Quando roubam milhões dos cofres públicos os 
ladrões não devolvem e não vão para a cadeia, 
deixa o povo se divertir e ponto/// Ambulante burro. 
Estava com R$4.00 no bolso e mais R$50.00 na 
carteira, próximo ao local de onde estava vendo o 
show, pedi uma cerveja em lata e ele queria cobrar 
R$5.00, pedi que fizesse por R$4.00, a Itaipava 
e ele nem olhou para minha cara. Atravessei a 
rua, e outro ambulante vendia três latões por 
R$10.00. Ô burro, o primeiro ambulante/// Por 
falar em ambulante, não consegui contar quantos 
estavam atrás do Trio Elétrico, fico pensando, quem 
ganha mais com o trio, advinha?/// E por falar em 
trio, Kauê você quem manda mesmo no Turismo, 
quantas vezes vai contratar Beto? E quantas vezes 
contratará as outras bandas de Piúma?/// Eu Penso 
que a paixão tem dois lados: o bom, quando é 
correspondida e o ruim, quando se leva um chute 
no traseiro, agora paixão por político acho burrice, 
a maioria pensa nele (a) e o povo sempre toma no 
fiofó/// Enquanto o sujeito perde a sua tetinha e o 
seu apaixonado, o seu troco, o pobre fica devendo 
aluguel,  duro e fudido e o poderoso tomando 
seu uísque a bordo de uma bela lancha e ainda 
dá uns tecos num pó de categoria/// Fala sério/// 
E os críticos de plantão, na rede social tecendo 
comentários e comentários elogiando o desgraçado 
que superfaturou licitação, ai ai/// Fui, estavam com 
saudades, volto de vez em quando? 

Prezados Senhores Responsáveis 
pela Manutenção e Preservação da 
Restinga na Praia Maria Neném.

 
Quando da realização da última 

limpeza da Praia Maria Neném (início 
de 2018), a prefeitura e ou empresa 
terceirizada destinada para realização 
do serviço, destruiu a restinga na Praia 
Maria Neném para que a carregadeira 
de rodas pudesse carregar o caminhão, 
que estava na pista da Av. beira mar, 
com o lixo recolhido durante a limpeza.

Além da destruição da restinga, 
foi também retirados os mourões, que 
estavam impedindo a entrada de carro 
dos turistas (duristas) desavisados que 
gostam de colocar o carro bem pertinho 
da areia. Turistas estes que são decan-
tados e encantados pelo poder público 
e comerciantes, que estão em Piúma 
somente degradando o patrimônio do 
cidadão Piumense e deixando para 
traz todo lixo e destruição das praias e 
equipamentos da cidade.

Não sei o que era preferível, deixar 
o lixo na praia ou destruir a restinga.

Felizmente e infelizmente, o lixo foi 
retirado bem como a restinga e mourões 
também foram retirados.

Diante dos fatos descritos e das 
fotos em anexo que comprovam o 
fato, solicito providencias urgentes dos 
órgãos competentes (?), para que resta-
beleça a restinga e mourões que foram 
destruídos bem como providencie uma 
limpeza e poda do que ainda resta da 
restinga na Praia Maria Neném.

Atenciosamente,
 
Marcos Bastos.
mmbbss@uol.com.br

E-MAIL DO LEITOR
Envie seu e-mail com a sua reclamação, seu 

elogio, sua sugestão de pauta
espiritosantonoticias@gmail.com
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Medalhista Olímpico 
dá aula na praia

Que língua, que presença, que show!
O  f e n ô m e n o 

Cláudia Leite levou 
um público recorde 
as areias de Itaipava, 
I tapemirim, nesta 
sexta-feira, 19. O que 
se viu do palco, foi 
um mar de gente. 
Ao fundo o mar de 
verdade, tomado as 
suas margens por 
pessoas de vários 
estados e municípios. 
Cláudia Leite é muito 
mais linda de perto 
do que se supõe. É 
muito mais talento ao 
vivo do que pela tela 
da TV, ou nos trios 
em Salvador. Cláudia 
Leite não interessa o 
cachê pago, quando 
se sabe que muitos 
mais milhões são car-
regados em malas 
longe dos olhos da 
população que paga 

Por Luciana Maximo

Cláudia Leite é muito mais linda de perto do que se supõe. É muito mais talento ao vivo do que pela tela da TV, ou nos trios em Salvador

CLÁUDIA LEITE

os impostos para os 
ratos de plantão.

D r .  T h i a g o 
Peçanha, oportuni-
zou ao seu povo e 
aos turistas o maior 
show já realizado no 
Sul do ES. Cláudia 
trouxe além de alegria 
mensagens sublimi-
nares para quem pou-
co lê ou interpreta. 
Falou da arrogância, 
da ganância da falta 
de tolerância, rezou 
e ourou com os mi-
lhares de fãs, com 
suas letras e palavras 
“bem-ditas” e gestos 
tão nobres. 

A carioca de São 
Gonçalo merece mes-
mo o cachê e a adora-
ção dos seus fãs, ela 
tem postura de palco, 
presença, gingado, 
beleza, simpatia, ta-
lento e muito charme. 
“De perto fazendo a 
transmissão ao vivo 
eis que ela surge do 

nada na minha frente 
e dá aquela lambida 
sensual, que eu creio 
deveria ser para o ma-
rido que estivesse por 
ali por perto, que não 
o vi, mas foi pertinho 
da minha pequena 
câmera” (grifo nosso).

Cláudia Leite, não 
encantou Itapemirim, 
deixou o público mais 
apaixonado que an-
tes, ‘de quatro’ no 
popular vulgar, sua 
apresentação foi sim-
plesmente o máxi-
mo. E claro, o Jornal 
Espírito Santo Notícias 
só lamenta não poder 
ter entrevistando-a, 
porque uma cantora 
do quilate dela, pre-
cisa ser reverencia-
da por toda a mídia. 
Show perfeito, mú-
sicos de excelência, 
dançarinos sintoni-
zados, e ela pode-
rosa e simples, linda 
e bela, acho que os 

sinônimos refletem o 
mesmo significado. 

Quem estava ven-
do todo o show de 
perto foi o prefeito 
interino Dr. Thiago 
Peçanha. Muito feliz 
ao ver a multidão ele 
disse. “O show é ma-
ravilhoso, estamos fa-
zendo o melhor verão 
de todos os tempos. 
Disponibilizamos am-
bulâncias, segurança, 
UTI móveis. Semana 
que vem esperamos 
milhares de pessoas 
novamente com a du-
pla Simone e Simaria. 
É o nosso verão fa-
mília. As praias estão 
lotadas, as progra-
mações são para to-
dos os gostos. Muito 
obrigada Itapemirim 
por nos prestigiar. 
Comerciantes, am-
bulantes, profissio-
nais, nossa equipe de 
trabalho, parabéns”. 
Elogiou o prefeito.
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Medalhista Olímpico 
dá aula na praia

N a  m a n h ã  d e 
sexta-feira (19) a pro-
gramação esporti-
va promovida pela 
Prefeitura Municipal 
de Marataízes, atra-
vés da Secretaria 
de Esporte e Lazer, 
foi  destaque nas 
areias de Marataízes 
com a presença do 
Medalhista Olímpico 
e  Subsec re tá r io 
Estadual de Esporte, 
Fábio Luiz Magalhães, 
que volta à sua terra 
natal para ministrar 

para somar com a 
minha cidade. Quem 

sabe daqui não saiam 
atletas que se des-

taquem no Vôlei de 
Praia no futuro, um 
novo “Fábio Luiz”.” diz 
o medalhista.

S e g u n d o  o 
S e c r e t á r i o  d e 
Espor te,  Robson 
Seyr, diz que essa é 
uma iniciativa inédi-
ta da Prefeitura de 
Marataízes em parce-
ria com a Sesport-ES 
e que com enorme 
prazer que recebe o 
medalhista olímpico 
e filho da terra, Fábio 
Luiz em Marataízes. 
Informa ainda que no 
sábado (20) haverá 
torneio de duplas de 
Vôlei de Praia femi-

Assessoria de 
Comunicação

uma Clínica de Vôlei 
para uma galerinha 
muito interessada e 
cheia de disposição. 

Durante a clíni-
ca foram passados 
os  fundamentos 
do Vôlei de Praia, 
o esporte que tem 
uma forte tendência 
no balneário e já é 
muito praticado na 
temporada de verão 
pelas praias. Fábio 
Luiz ministrou sobre 
os seus fundamen-
tos, a luta diária para 
quem quer ser um 
atleta, os valores do 
esporte e, de ainda 
reforça: “Estou aqui 

Medalhista Olímpico ensina vôlei de praia em Marataízes
nino 40+ e abertos e 
no domingo (21), será 
o torneio de Vôlei 
de Praia Masculino 
aberto. Todos os dois 
dias iniciando as 8h 
da manhã e contará 
com a presença do 
Fábio Luiz durante os 
eventos.

As inscrições para 
os torneios femini-
nos e masculinos po-
dem ser feitos pelo 
(28) 99920 3212 até 
as 19h desta sexta-
-feira (19). Participe!!! 
Monte sua dupla e 
venha aproveitar o 
verão esportivo de 
Marataízes!

AULA

O medalhista Olímpico, Fábio Luiz 
Magalhães ensinou vôlei nas areias de 
Marataízes

Que língua, que presença, que show!
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HITLER E A GALINHA

Pausas para a 

Literatura
Em uma de suas 

reuniões, Hitler pediu 
que lhe trouxessem 
uma galinha.

Agarrou-a forte 
com uma das mãos 
enquanto a depenava 
com a outra.

A galinha, deses-
perada pela dor, quis 
fugir mas não pôde.

Assim, Hitler tirou 
todas suas penas, di-
zendo aos seus cola-
boradores:

“Agora, observem 
o que vai acontecer”_.

Hitler soltou a ga-
linha no chão e afas-
tou-se um pouco dela.

Pegou um punha-
do de grãos de trigo, 
começou a caminhar 
pela sala e a atirar 
os grãos de trigo ao 
chão, enquanto seus 
colaboradores viam, 
assombrados, como 
a galinha, assustada, 
dolorida e sangrando, 
corria atrás de Hitler e 
tentava agarrar algu-
mas migalhas, dando 

(Autor Desconhecido)

REVERÊNCIA
O dia era ape-

nas mais um em 
busca da matéria 
perfeita, de com-
portamento, em 
que precisava de 
um personagem 
interessante, após 
“vender” a pauta 
para o meu editor 
Paulo Maia (de sau-
dosíssima memória), 
que também se em-
polgara pelo tema.

Confesso que 
não me lembro exa-
tamente qual seria 
o mote da matéria, 
mas sai atrás do 
meu texto, contan-
do com o apoio 
do marido de uma 
colega de redação, 
tão tímido quanto 
eu, mas de uma 
facilidade impres-
sionante para o re-
lacionamento com 
todas as pessoas 

naquela comunidade 
que visitamos. E de 
uma boa vontade e 
desprendimento de 
dar gosto.

Não estou muito 
certa, mas creio que 
foi a partir desse su-
porte que conheci 
Almir Lima Barros, há 
cerca de 25 anos, 
quando provavel-
mente nem sonhasse 
com a vida pública. 
Se sonhava, sua 
discrição o impedia 
de se expor a uma 
estranha a quem fa-
zia a gentileza de 
acompanhar, a pe-
dido da esposa, a 
jornalista Rosângela 
Venturi, minha colega 
de redação, amiga 
de longa data.

E foi exatamen-
te na busca desse 
personagem perfeito 
que um fato, possivel-

mente corriqueiro na 
vida de Almir, me cha-
mou a atenção. Bem 
recebido em todas as 
casas, numa foi espe-
cialmente acolhido 
com beijos, abraços 
e um pedido de ben-
ção bastante respei-
toso a um senhora 
já idosa, que foi por 
ele reverenciada de 
forma simples, mas 
intensa e marcante.

Percebi naquele 
momento, que dis-
pensava o mesmo 
tratamento a todas 
as pessoas, desde 
as que moravam em 
casas confortáveis, 
“ de rico”, a pessoas 
de casas tão simples, 
mas impecavelmente 
limpas e acolhedoras 
como a daquela se-
nhorinha.

Na verdade, creio 
que ele atraia acon-

ARTIGO 

Por Anete Lacerda / 
Jornalistachego porque ofe-

recia amor de sobra, 
sem medida, a quem 
tinha o privilégio de 
sua discreta convi-
vência. Já naquela 
época, vencia a invi-
sibilidade reservada 
aos pobres e vulne-
ráveis com respeito 
e solidariedade.

Esse Almir se tor-
nou o prefeito de sua 
cidade, muitos anos 
depois, e pude per-
ceber, no seu velório, 
o silêncio reverente 
ou a lágrima emo-
cionada de homens 
e mulheres, jovens 
e velhos, que eram 
unânimes ao afirmar, 
em palavras simples 
ou rebuscadas: eu 
nunca vou esquecer 
o Almir porque ele 
sempre se importou 
comigo.

Sem formalida-

des, o trataram na 
morte com o mesmo 
carinho que prova-
velmente receberam 
em vida. E essa fi-
nitude às vezes tão 
surpreendente, para 
mim, mais do que 
nunca, é motivo de 
reflexão. Almir Lima 
Barros, prefeito de 
Atílio Vivácqua, certa-
mente tinha defeitos, 
humano que era.

Mas entre eles 
não estava a sede de 
poder e a ganância. 
Sabia que o cargo 
era transitório e se-
guia sua vida, simples 
e com a tranquilidade 
possível, num am-
biente impiedoso e 
cruel, o mundo cão 

da política.
E  a q u e l a 

senhorinha do 
abraço afetuoso, 
de quem já havia 
me esquecido, 
estava lá, cer-
cada de tantas 
outras pessoas, 
prestando a sua 
última e reveren-
te homenagem. 
É a lei do retor-
no, a tal da reci-
procidade. Mais 
uma mensagem 
sobre amar ao 
próximo como a 
si mesmo viven-
ciada na prática. 
Que a lição seja 
maior que a dor 
que por hora pa-
rece infinita.
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HITLER E A GALINHA
Por Luciana Maximo

Pausas para a 

Literatura
Em uma de suas 

reuniões, Hitler pediu 
que lhe trouxessem 
uma galinha.

Agarrou-a forte 
com uma das mãos 
enquanto a depenava 
com a outra.

A galinha, deses-
perada pela dor, quis 
fugir mas não pôde.

Assim, Hitler tirou 
todas suas penas, di-
zendo aos seus cola-
boradores:

“Agora, observem 
o que vai acontecer”_.

Hitler soltou a ga-
linha no chão e afas-
tou-se um pouco dela.

Pegou um punha-
do de grãos de trigo, 
começou a caminhar 
pela sala e a atirar 
os grãos de trigo ao 
chão, enquanto seus 
colaboradores viam, 
assombrados, como 
a galinha, assustada, 
dolorida e sangrando, 
corria atrás de Hitler e 
tentava agarrar algu-
mas migalhas, dando 

voltas pela sala.
A galinha o seguia 

fielmente por todos os 
lados.

Então, Hitler olhou 
para seus ajudantes, 
que estavam totalmen-
te surpreendidos, e 
lhes disse:

“Assim, facilmente, 
se governa os estú-
pidos.

Viram como a gali-
nha me seguiu, apesar 
da dor que lhe cau-
sei?_

Tirei-lhe tudo..., as 
penas e a dignidade, 

mas, ainda assim ela 
me segue em busca 
de farelos.”

“Assim é a maioria 
das pessoas, seguem 
seus governantes e 
políticos, apesar da dor 
que estes lhes causam 
e, mesmo lhe tirando a 
saúde a educação e 
a dignidade, pelo sim-
ples gesto de receber 
um benefício barato ou 
algo para se alimentar 
por um ou dois dias, 
o povo segue aquele 
que lhe dá as migalhas 
do dia.”

(Autor Desconhecido)
CHARGE

“O pior fator da política do Pão e Circo é justamente o 
apreço que as o povo tem por ela”. 

  J. Carlos

Pensamento
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Celebrai reúne multidão 
em Marataízes

Encerra na noite deste 
domingo, 21, a 8ª Edição do 
Celebrai – Festival na Praia 
Central em Marataízes. Pelo 
menos 12 apresentações com 
nomes consagrados do mun-
do gospel, entre eles, Bruna 
Karla tem levado multidões as 
areias da Pérola Capixaba.  

Verão não significa ape-
nas praia, shows de axé, ou 
trio elétrico, o Celebrai é um 
evento voltado ao público que 
adora a Deus todos os dias 
e aproveita nesses dias de 
eventos para louvar, em um 
grande encontro que não se 
limita a denominações religio-
sas. A realização é do Centro 
de Recuperação Sentinelas 
com apoio total Prefeitura 
Municipal de Marataízes. 

Hoje terceira noite do 8º 
Celebrai Festival na Praia 
Central de Marataízes. Vale 
a pena participar do evento 
que é sucesso como todos os 
outros já realizados.

Da redação

Nem só de trio elétrico e grandes shows nacionais se faz uma programação de verão, em 
Marataízes o Celebrai mostra essa realidade

SHOW

Assessoria de Comunicação

O Celebrai é um sucesso de público, as apresentações levaram multidões as areias da Praia Central
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Câmara licita 3 mil litros de 
gasolina para 01 veículo

A Câmara muni-
cipal de Presidente 
Kennedy abriu proces-
so de licitação para a 
compra de 3 mil litros 
de combustível. Com a 
quantidade, daria para 
completar uma volta 
ao mundo a bordo 
de um Volkswagen 
Voyage, 1.6, modelo 
do único carro que a 

hipotética viagem ao 
redor da terra. 

Econômico ,  O 
Voyage, conforme es-
pecificações técnicas, 
é capaz de percorrer 
13 km por litro.

ANULADO
Segundo o presi-

dente da casa, Thiago 
Nicson (PTN), a sessão 
do pregão que estava 
marcada para 31 deste 
mês, será cancelada 
na segunda (22).

Fonte Kennedy 
em Dia

Casa de Leis tem.
O edital de licitação 

foi publicado nesta 
sexta-feira (19) e prevê 
utilização conforme 
demanda. Mas, para 
gastar toda a gasolina 
comum prevista, seria 
necessário rodar mais 
de 140 quilômetros 
por dia útil, para ao 
final de um ano atingir 
39 mil quilômetros, 
apenas mil quilôme-
tros a menos do que 
o necessário para uma 

Com a quantidade, daria para completar uma volta ao mundo a bordo de um Volkswagen 
Voyage, 1.6, modelo do único carro que a Casa de Leis tem

Ainda segundo 
o vereador, estudos 
serão feitos para re-
duzir a quantidade de 
litros e um novo aviso 
de licitação deve ser 
publicado, ainda sem 
data definida.

Nicson também in-
formou que um novo 
veículo será adquirido, 
e que o combustível a 
ser licitado será refe-
rente ao ano de 2018 
para os dois carros da 
Câmara.

KENNEDY


