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Polícia

ADOLESCENTE 
CAPOTA CARRO

Especial

CLÁUDIA LEITTE 
DÁ UMA BRONCA 

EM FÃ
Claudia Leitte se irritou com o 

comportamento de uma fã durante 
show em Itapemirim, no Espírito 
Santo, nessa sexta-feira, 19. A can-
tora não gostou que a jovem ficou 
gravando e tirando fotos durante sua 
apresentação.

CARNAVAL CAPIXABA

A promessa da nova 
diretoria da Unidos 
de Barreiros, 5º 
colocada no último 
carnaval, é de um 
desfile de plástica 
interessante e sem 
erros técnicos. 
Dessa forma, a 
escola pretende 
brigar pelo título 
do Grupo A do 
Carnaval Capixaba. 
O enredo escolhido 
para este ano é “Se 
Deus é Brasileiro…  
É Capixaba e 
pintou Piúma!”, 
uma homenagem 
ao município do 
litoral-sul do Espírito 
Santo. O primeiro 
abordará a criação 
divina do município, 
o segundo irá 
ressaltar as 
paisagens naturais 
e o terceiro a 
cultura, tradições e 
a Piúma de hoje.

PIÚMA 
DEU SAMBA!



Essa boca está mais política do que nunca/// Empresa 
terceirizada contrata funcionário e fica sem pagar cinco 
meses///Fazendeiro pegando caixa d’ água e usando 
como piscina em Kennedy, é o muito calor, tem de refrescar 
a bunzanfa do pecuarista e de sua magnifica família/// 
Especialistas deixando o trabalho porque o salário é baixo 
e ainda está atrasado, e o povo fica sofrendo no posto à 
espera de uma consulta, só tem um jeito, Câmara aprovar 
logo o Fundesul, ou Amanda não terá como segurar a folha 
de pagamento///Vereador depois de defender a prefeita na 
casa de leis, anda estressado ao lado da oposição porque 
a sua esposa não consegue cumprir com a carga horária 
de trabalho, uma vez que cursa medicina, aliás, ele já quis 
até mudar a lei para beneficia-la./// Como não é possível 
tantos mais privilégios ao ex-defensor da situação, ele 
anda grudadinho na oposição, aleluia irmão! Deu rima/// 
Fiquei sabendo que a Abelha Rainha deu um escândalo em 
festa na praia, pra variar sempre bem acompanhada dos 
amores/// Os servidores demitidos na Câmara de Anchieta 
devem voltar no dia 05/02. Porém alguns ficaram de férias 
para sempre, devido a mau desempenho/// A demissão foi 
para diminuir salários. ///Falando em política, tem político só 
dando tiro no pé, se continuar como está, nem para síndico 
ganha eleição, quanto mais para prefeito///Tô sabendo 
que tem secretário com medinho da Luciana Maximo, eu juro 
que não mordo///Geovana Quinta seja sempre bem-vinda 
aos eventos promovidos pela prefeitura onde sua prima 
administra. Estava linda na cavalgada e bem acompanhada, 
como sempre/// Adelso, fecha mesmo a Green House se 
Ricardo não exonerar Ranieri? Vamos ver quem ganha essa 
queda de braço/// E por falar em Ranieri a Ilha dos Cabritos 
virou bagunça, interditaram o Restaurante e o churrasco 
come solto, fazer o que né Marcão Vivacqua de Marataízes 
do PSD sendo incentivado pelo sub-secretário estadual de 
Planejamento Neucimar Fraga a ser candidato a deputado 
federal. Será que vai aceitar? /// Norma Ayub (DEM), deputada 
federal, seu marido Teodorico Ferraço (DEM), deputado 
estadual e o seu enteado Ricardo Ferraço (PSDB), senador 
devem ir todos para o PPS ou PSB. É o que se comenta na 
Avenida Beira Rio, na quente Cachoeiro de Itapemirim. /// O 
verão está quente no Litoral Sul Capixaba. Muitos turistas e 
muitos bandidos roubando. Porém as Guardas Municipais 
e a Polícia Militar botando pra quebrar e fazendo um bom 
trabalho. /// Um vereador do Litoral Sul Capixaba foi visto na Ilha 
do Gambá em Piúma, bem animado. Fazendo o que pergunta 
uma leitora? Respondemo-nos: Ora minha filha procurando a 
toca do gambá! /// Tem coisa pior que o indivíduo levantar 
bandeira de político em troca de emprego e de vantagens, 
depois não consegue os privilégios tão sonhados vira o diabo 
no Facebook./// Tem um escândalo que vai estourar no fim do 
verão. Os que viverem verão! Até a próxima, me ame ou me 
odeie, mas sinta algo por mim, pelo menos eu causo algo em 
você. Zeeee te amo!
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Adolescente capota carro
Adolescente pega car-

ro, capota com o veículo e 
sofre traumatismo craniano. 
Um adolescente, de 17 anos, 
ficou gravemente ferido em 
um acidente de trânsito no 
início da tarde de ontem, na 
Rodovia ES 164, na localidade 
de Piraí, próximo ao distrito 
de São José de Fruteiras, em 
Vargem Alta. 

De acordo com a Polícia 
Militar, populares informaram 
que por volta das 12h30, o 
adolescente, que conduzia 
uma pick-up Strada teria per-
dido o controle da direção em 
uma curva e acabou colidindo 
com uma caminhonete S10. 
Com o impacto da batida a 
Strada tombou e ficou com-
pletamente destruída. Uma 
ambulância da prefeitura foi 
ao local e socorreu o adoles-
cente, em estado grave, para 

o hospital do município onde 
foi constatado que ele havia 
sofrido traumatismo craniano, 
sendo necessária sua transfe-
rência para a Santa Casa de 
Misericórdia de Cachoeiro de 
Itapemirim. O estado de saúde 
do jovem não foi informado até 
o fechamento desta edição. 
O condutor da caminhonete 
sofreu ferimentos leves e não 

precisou ser socorrido. O caso 
será investigado pela Polícia 
Civil, já que por se tratar de um 
menor, ele não possui habili-
tação para conduzir veículos.    

TREVO DA COBIÇA
Mais cedo, um outro aci-

dente foi registrado na mesma 
rodovia, no trevo da localidade 
de Cobiça, já em Cachoeiro de 

Por Wanderson 
Amorim

Itapemirim. Uma pick-up Fiat 
Strada e um Fiesta colidiram 
e, com o impacto da batida, o 
Fiesta capotou e parou com 
as rodas para 

cima. Apesar da violên-
cia da batida, os motoristas 
tiveram apenas ferimentos 
leves e também foram enca-
minhados para a Santa Casa 
do município.

SEM CARTEIRA

Piúma vira enredo da Barreiros
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Itapemirim. Uma pick-up Fiat 
Strada e um Fiesta colidiram 
e, com o impacto da batida, o 
Fiesta capotou e parou com 
as rodas para 

cima. Apesar da violên-
cia da batida, os motoristas 
tiveram apenas ferimentos 
leves e também foram enca-
minhados para a Santa Casa 
do município.

Piúma vira enredo da Barreiros

A promessa da 
nova diretoria da 
Unidos de Barreiros, 
5º colocada no último 
carnaval, é de um des-
file de plástica inte-
ressante e sem erros 
técnicos. Dessa for-
ma, a escola pretende 
brigar pelo título do 
Grupo A do Carnaval 
Capixaba.

O enredo escolhi-
do para este ano é 
“Se Deus é Brasileiro… 
É Capixaba e pintou 
Piúma!”, uma homena-
gem ao município do 
litoral-sul do Espírito 
Santo. E segundo o di-
retor de carnaval/har-
monia da agremiação, 
Luiz Felipe Costa, há 
um total investimento 
na estética do desfile. 

“A Barreiros irá des-
filar para resgatar a 
autoestima da comu-
nidade e presentear o 
público do Sambão do 
Povo com uma apre-
sentação repleta de 
alegria”, afirma Luiz 
Felipe.

Deus é por nós! Vem 
abençoar

Espírito Santo, 
Maravilha de lugar

Tá gravado no peito 
e no coração

Vermelho e branco, 

Por Gustavo Fernando 
/ Folha Vitória

eterna paixão

O enredo eno-
brece a Cidade das 
Conchas: “Já pensou 
se Deus for Brasileiro? 
E se além de brasileiro 
ele for capixaba? E 
se além disso tudo 
ele tiver pintado um 
paraíso especial em 
solo espírito-santa-
nense? Já se imaginou 
morando próximo do 
paraíso? Ainda não? 
Então se prepare que 
o Barreiros vai te mos-
trar que o paraíso está 
mais perto do que 
você imagina!”

O desfile da agre-
miação foi dividido em 
três setores. O primei-
ro abordará a criação 
divina do município, o 
segundo irá ressaltar 
as paisagens naturais 
e o terceiro a cultura, 
tradições e a Piúma 
de hoje.

Na última quinta-fei-
ra, dia 18, a Barreiros 
realizou seu ensaio 
técnico no Sambão 
do Povo mostrando 
que tem condições de 
fazer um bom desfile 
na avenida. Algumas 
falhas ainda precisam 
ser corrigidas, o que 
é normal nesta fase. 
A escola será a se-
gunda a desfilar na 
sexta-feira, dia 2 de 
fevereiro no Sambão 
do Povo.

Unidos de Barreiros promete encantar o Sambão do Povo com enredo sobre Piúma
O enredo escolhido para este ano é “Se Deus é Brasileiro… É Capixaba e pintou Piúma!”, uma 
homenagem ao município do litoral-sul do Espírito Santo

CARNAVAL

Arquivo da Escola

A escola de Samba sai neste carnaval 
com o enredo homenageando Piúma

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DA 
UNIDOS DE BARREIROS:

Presidente: Reginaldo do Nascimento
Carnavalesco: Barbarah Vianna

Intérprete: Josimar Correa 
Mestre de Bateria: igor Melo e Rony 

Rodrigues
Rainha: Thaysa Andrade

Coreografo da comissão de frente: Jerdam
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: Gedilson 

Silva e Thainá Jacob
Quantidade de Carros Alegóricos: 3

Quantidade de alas: 15
Número de componentes: 1.200

CONFIRA O SAMBA ENREDO 
DA ESCOLA

Samba Enredo: “Se Deus é Brasileiro… 

É Capixaba e pintou Piúma!”

Deus é por nós! Vem abençoar

Espírito Santo, Maravilha de lugar

Tá gravado no peito e no coração

Vermelho e branco, eterna paixão

Morada Divinal… Piúma, paraíso sem igual

Nos traços que o capixaba pintou

Cenário de praias tão belas,

fauna e flora em aquarela

Emoldurada pelo criador

Reluz aos olhos do guerreiro Tupi

Uma pele negra sob a luz de Jaci

Seduz o índio Goytacaz

Quando o desbravador chegou de 

maneira voraz

Dizimou o dono do chão… 

Homens sem coração

Lendas e mistérios no ar

As ilhas em raro esplendor

Conchas na areia a enfeitar

Oásis do colonizador

Terra de um povo valente e feliz

No imponente “Aghá”, um lindo matiz

Diz o conto do pescador

Nas pedras da orla, a lua testemunhou

Uma menina-mulher a voar

Revelando segredos ditos em alto mar

Óh Nossa Senhora, Clareia a festa 

do sol na areia

Um doce recanto para desfrutar

“Amanaê”… Ginga no balanço do axé de “Kauê”

Piúma, não canso de te exaltar

E o meu Barreiros cada vez mais amar
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Conheça um pouco mais dessa cidade 
maravilhosa

Ilha dos Cabritos 
O acesso à Ilha dos Cabritos é feito através de 

embarcações, porém as bananas boats também chegam 
próximo e algumas até dão a volta pela ilha. O passeio de 
barco ou escuna é o mais procurado para se chegar lá. 
Coberta por mata nativa, possui uma pequena praia com 
águas cristalinas e nas proximidades há uma criação de ostras 
e sururu. Várias trilhas possibilitam explorar e conhecer a 
mata. 

Ilha do Meio
Localizada entre as Ilhas do Gambá e dos Cabritos, possui 

uma vegetação rica em bromélias, orquídeas e árvores 
nativas. O acesso é feito por barco ou escuna a partir do 
ancoradouro da Ilha do Gambá ou Corujão, mas, durante o 
período de maré baixa, é possível chegar andando até lá. Para 
quem gosta de pesca de arremesso, esse é o lugar indicado.

 
Ilha do Gambá
A Ilha do Gambá é ideal para caminhadas e a prática 

de mountain bike, pesca e mergulho. Dona de uma beleza 
natural, oferece o privilégio de uma boa caminhada pela trilha, 
que proporciona uma visão de toda a orla de Piúma, incluindo 
a Ilha do Meio e a Ilha dos Cabritos, com o Monte Aghá bem 
ao fundo.  Uma boa sugestão, é curtir o pôr-do-sol lá de cima. 
Lindo de se ver! 

 
Sítio Arqueológico Vale do Orobó
Localizado ao lado do Monte Aghá, a 8 km da Sede do 

Município, o sítio arqueológico Vale do Orobó está em uma 
área de preservação, às margens do Rio Piúma.

Nessa localidade existiu um antigo aldeamento indígena, 
onde foram encontradas várias peças de grande valor 
histórico que atualmente estão em exposição no espaço 
cultural de Piúma.

Essa planície cercada pelos rios de Piúma e Iconha é 
propícia a cavalgadas ecológicas e turismo rural.

Praça das Garças
Fica em frente ao manguezal do rio Piúma, servindo de 

repousa e reprodução das garças campineiras, que chegam 
em revoada em todo fim de tarde, proporcionando um 
espetáculo para moradores e turistas.

PIÚMA: é bonita, é bonita e é bonita

Piúma é tão bela 
que esse ano se 
tornou enredo da 
Escola de Samba 
Unidos de Barreiros 
em Vitória. Já vi-
rou tema de can-
ç õ e s  e  t a m b é m 
fo i  most rada em 
diversos ambien-
tes na Exposição 
Contemplação da 
jornalista Luciana 
Maximo, que já de-
clarou inúmeras ve-
zes amor à cidade.

Ta m b é m  n ã o 
é para menos, as 
praias são únicas, a 
história é fascinan-
te, o seu povo com 
a sua língua própria 
sabe como cativar 
cada turista e cada 
novo morador. Sua 
extensão de praia 

Da redação

“Comecei a frequentar Piúma na década de 90, aqui estou desde 2011 residindo, eu canto em verso, em crônica, em tela esse lugar, 
narro a história de sua gente e sempre vou adorá-la pela admiração que tenho pela sua história e a sua gente”, Luciana Maximo

BELA, SEMPRE BELA

encanta pela geo-
grafia do lugar, ao 
fundo, na divisa o 
poderoso Monte 
Aghá, as I lhas,  o 
Vale do Orobó, o 
r io,  o mangue,  a 
Praça das Graças, 
o porto, as embar-
cações, todo e ce-
nário para uma bela 
fotografia. 

“Difícil é conhe-
cer e não se encan-
tar por esse lugar. 
Não estou aqui fa-
lando de gestões 
políticas, adminis-
trações, ou olhando 
para os problemas 
que cada município 
tem. Estou convi-
dando cada um que 
conheça Piúma mer-
gulhar em seu mar, 
passear pelo Vale 
num fim de tarde, 
contemplar o sol 
nascendo entre as 
ilhas, e assistir de 

qualquer lugar o seu 
pôr do sol, no fim 
da tarde, atrás do 
Monte Aghá. Eu de-
safio qualquer um a 
vir para cá e não se 
apaixonar. O man-
gue seco, a água 
morna que se afasta 
no cair da noite, no 
início da praia, a infi-
nidade de conchas, 
o rico artesanato, 
comercializado em 
outros países feitos 
pelas mãos aben-
çoadas dos nossos 
artesãos, eu esco-
lheria mil vezes viver 
e morrer em Piúma”, 
declara a jornalis-
ta Luciana Maximo 
que tem várias telas 
da cidade no escri-
tório, na residên-
cia e na exposição 
Contemplação, no 
Pronto Atendimento 
d e  P r e s i d e n t e 
Kennedy.

Piúma é sempre linda vista 
de qualquer ângulo “
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Festival Gastronômico em 
Kennedy

Presidente 
Kennedy vai rea-
l izar pela primei-
ra vez o Fest ival 
Gastronômico de 
Verão. O evento vai 
acontecer nos dias 
26, 27 e 28 de ja-
neiro, no campo de 
futebol de Marobá. 
A  abe r tu ra  se rá 
na sexta-feira, as 
18h00. No sábado 
e domingo, portões 
abertos às 14h00.

O  F e s t i v a l 
Gastronômico de 

Assessoria de 
Comunicação

Verão vai  contar 
com food trucks e 
cervejas artesanais, 
além de cozinhas 
gourmet, com gas-
t ronomia de a l to 
padrão. Todos os 
dias, haverá show 
com artistas locais. 
A entrada é gratuita.

O evento  te rá 
ainda a participa-
ção dos comercian-
tes locais. Foram 
convidados os par-
ticipantes das fei-
ras que acontecem 
todas as quintas-
- fe i ras ,  na praça 
M a n o e l  F r i c k s 
Jordão.

Presidente Kennedy vai realizar o seu Primeiro Festival Gastronômico de Verão

GASTRONOMIA

Assessoria de Comunicação

Presidente Kennedy vai realizar pela primeira vez o Festival Gastronômico de Verão

SERVIÇO
1º Festival 

Gastronômico de 
Verão

Dias 26, 27 e 28 de 
janeiro

Local: Campo de 
futebol de Marobá, 

Marobá, Presidente 
Kennedy-ES
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Unipram e Prefeitura pela 
coleta seletiva

Pedal Conservação propõe 
conhecer Kennedy

Ciclistas e apaixo-
nados pela natureza 

da Conservação, na 
manhã deste sába-
do (27).

Os ciclistas co-
nhecerão a Praia 
das Neves, Praia 
de Marobá, Igreja 
das Neves, Pico da 
Serrinha, restinga 
municipal, entre ou-
tros locais.

As inscrições para 
participar do pedal 
estão abertas e po-
derão ser feitas pelo 
site (www.presiden-
tekennedy.es.gov.
br). Os primeiros 100 
inscritos irão ganhar 

uma camisa do Verão 
Ecológico 2018.

A saída está pre-
vista para às 07h00 

Assessoria de 
Comunicação

irão percorrer cerca 
de 63 km para conhe-
cerem algumas das 
belezas naturais de 
Presidente Kennedy 
durante o 2º Pedal 

2º Pedal da Conservação será neste fim de semana em Presidente Kennedy

da Praia das Neves. 
An tes ,  às  6h00, 
haverá um café da 
manhã.

SERVIÇO:
2º Pedal da 
Conservação 
de Presidente 
Kennedy
Distância: 63 km
Concentração: Orla 
de Praia das Neves
Café da manhã: 
6h00
Saída: 7h00
** Obrigatório o 
uso de capacete e 
calçado fechado.

PEDALANDO

Assessoria de Comunicação

Os ciclistas conhecerão a Praia das 
Neves, Praia de Marobá, Igreja das 
Neves, Pico da Serrinha, restinga 
municipal, entre outros locais
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Unipram e Prefeitura pela 
coleta seletiva

A Prefeitura de 
Anchieta dá mais um 
importante passo na 
implementação da co-
leta seletiva no muni-
cípio. Recentemente 
foi assinado o Termo 
de  Co laboração 
com a Associação 
de Catadores da 
Unidade Primária de 
Materiais Recicláveis 
de Anchieta (Unipran), 
com objetivo de exe-
cutar os serviços de 
coleta seletiva públi-
ca porta a porta nas 
residências e ponto 
a ponto no comércio. 
Antes o serviço era 
realizado por uma em-
presa terceirizada.

Segunda a secretá-
ria de Meio Ambiente, 
Jéssica Martins, com 
essa parceria será 

produtivo.
A nova parceria 

traz novidades e me-
lhorias para coleta 
seletiva. Dentre elas, a 
coleta seletiva, atual-
mente realizada qua-
tro vezes na semana, 
passará a ser realiza-

da seis vezes. O servi-
ço será ampliado para 
duas comunidades 
rurais, Belo Horizonte 
e Chapada do A, além 
de ser estabelecida, 
de fato, nos prédios 
públicos e escolas do 
município. Um novo 

cronograma entrará 
em vigor em breve.

Conforme a ge-
rente operacional de 
Recursos Hídricos e 
Naturais do município, 
Ana das Graças Matta, 
a celebração de par-
ceria com associação 

Assessoria de 
Comunicação

possível aumentar a 
frequência da coleta 
e ampliar a cobertu-
ra de atendimento 
e, ainda, o município 
economizar cerca de 
60 mil ano, sem pre-
juízo à qualidade dos 
serviços prestados.

O termo está em 
acordo com o mar-
co regulatório da 
Lei 13.019/14, que 
r e g u l a m e n t a  a s 
parcerias públicas 
com Organização 
da Sociedade Civil 
(OSC’s)

A Unipran já é par-
ceira desde 2014 na 
logística de recebi-
mento dos resíduos 
coletados pela pre-
feitura, através de um 
convênio, realizando 
o processamento dos 
resíduos recicláveis 
para destinação final 
ambientalmente ade-
quado no mercado 

Unipran e Prefeitura celebram parceria para implementar coleta seletiva

de catadores e a am-
pliação da cobertura 
de atendimento, está 
em conformidade com 
a Lei 12.305/10 (Política 
Nacional de resíduos 
Sólidos) e com o TCA 
01/13 (Termo de Ajuste 
e Conduta).

COLETA SELETIVA

Assessoria de Comunicação

A Prefeitura de Anchieta dá mais um importante passo na implementação da coleta 
seletiva no município

da Praia das Neves. 
An tes ,  às  6h00, 
haverá um café da 
manhã.

SERVIÇO:
2º Pedal da 
Conservação 
de Presidente 
Kennedy
Distância: 63 km
Concentração: Orla 
de Praia das Neves
Café da manhã: 
6h00
Saída: 7h00
** Obrigatório o 
uso de capacete e 
calçado fechado.
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Cláudia Leitte dá uma 
bronca em fã

Claudia Leitte se 
irritou com o com-
portamento de uma 
fã  durante show 
em Itapemirim, no 
Espírito Santo, nessa 
sexta-feira, 19. A can-
tora não gostou que a 
jovem ficou gravando 
e tirando fotos duran-
te sua apresentação.

Em uma pausa do 
show, Claudia pediu 
para que a jovem 
subisse ao palco e se 
dirigiu diretamente 
a ela. “Eu vou tirar 
uma foto com você 
se você realizar um 
desejo meu. Você 
realiza?” O primeiro é 
o seguinte/; toda vez 
que tiver um momen-
to especial na sua 
se concentra nele, 
mesmo que você 
queira registrar esse 
momento com uma 
foto como você está 

to especial na sua 
vida, você promete 
que não vai só ficar 
no celular tirando 
foto e vai viver isso?”, 

indagou. A menina 
afirmou que sim.

Claudia continuou 
a bronca. “Eu fiquei 
buscando seu olho 

e você ficou olhan-
do nesse negócio 
aqui. Vontade de jo-
gar na água do mar. 
Eu quero um abraço. 

Redação - 
O Estado de S.Paulo

fazendo agora, olha 
no meu ângulo. Ouça 
o que eu vou te falar, 
olha pra mim, me 
dá o celular, quan-
do você viver uma 
coisa muito especial 
na sua vida, você 
me promete que não 
ficar só no celular 
tirando foto, você vai 
viver isso, promete? 
Quando você arran-
jar um namorado, 
você vai beijar, quan-
do você encontrar 
sua mãe em casa 
você vai abraçar a 
sua mãe e quando 
você fizer qualquer 
coisa muito especial, 
você precisa primei-
ro guardar no seu 
coração”, perguntou 
Cláudia. No entan-
to, como a menina 
não parecia prestar 
atenção em suas pa-
lavras e tentava tirar 
mais fotos, a cantora 
tirou o celular da mão 
dela. “Quando você 
viver uma coisa mui-

“Vontade de jogar na água”, diz Claudia Leitte a fã que usava celular em show

Amanhã você vai me 
abraçar? Não vai, isso 
que vale”, repreen-
deu antes de conce-
der o agrado à fã.

COMPORTAMENTO 

Luciana Prezia / Estadão 

Cantora se apresentou em Itapemirim, no Espírito Santo, nessa sexta-feira
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Amanhã você vai me 
abraçar? Não vai, isso 
que vale”, repreen-
deu antes de conce-
der o agrado à fã.

Shows: gente a perder de vista

O fim de sema-
na do Verão 2018 
de Itapemirim vai fi-
car marcado para 
sempre na história 
do município. Com 
uma programação 
variada e atrações 
nacionais que cha-
maram a atenção 
de toda a região, o 
litoral ficou peque-
no para tanta gente 
que compareceu 
para dançar, cantar 
e brincar. As atrações 
musicais começaram 
já na quinta-feira e 
só terminaram no 
domingo.

Abrindo o fim de 
semana, o Padre 
Fábio de Melo atraiu 
famílias inteiras para 
louvar e cantar os 
seus maiores su-
cessos na quinta-
-feira (18), na praia 
de Itaoca. O show, 

Itaipava com sua fa-
mosa energia e não 
deixou ninguém pa-
rado. Com um show 
bem animado, a can-
tora mostrou porque 
seu show sempre 
lota por onde passa 

e gravou seu nome 
na história de apre-
sentações memorá-
veis no município.

A programação 
do Verão 2018 de 
Itapemirim ainda re-
serva fortes emo-

ções e está longe 
de acabar. Para esta 
semana, no próximo 
domingo (28), a du-
pla Simone e Simaria 
promete que mais 
uma multidão vai lo-
tar a praia de Itaipava 

Assessoria de 
Comunicação

carregado de gran-
des emoções, foi 
muito elogiado por 
todos os presentes. 
Já na sexta, a vez foi 
da cantora e jurada 
do programa The 
Voice Brasil, Claudia 
Leitte agitar a galera 
ao som de grandes 
sucessos, novos e 
antigo. O show foi no 
palco de Itaipava e 
a praia ficou peque-
na para tanta gente 
animada, surpreen-
dendo até a própria 
cantora.

No sábado, às 
atrações foram re-
gionais e a anima-
ção continuou. As 
bandas Prestígio e 
Auge não deixaram 
a peteca cair e tu-
ristas e moradores 
compareceram em 
massa para aprovei-
tar o som. Para fechar 
o fim de semana, no 
domingo, a canto-
ra Solange Almeida 
subiu ao palco de 

Shows nacionais arrastam multidão para praias de Itapemirim no último fim de semana

e que ninguém será 
capaz de resistir ao 
seu sim contagiante 
e animado. Esse será 
mais um show para 
toda a família assis-
tir com segurança e 
muita diversão.

ITAPEMIRIM 

Os shows realizados neste verão em Itapemirim tem levado multidões aos balneários


