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ATENÇÃO

Quem trafega pela BR 
101 em direção a Iconha 
deve ficar ainda mais 
atento na estrada a partir 
desta quarta-feira (24). A 
Eco101, concessionária 
que administra a rodovia, 
informou que haverá um 
desvio no tráfego entre os 
quilômetros 373,5 e 374,5 
por conta da obra do novo 
viaduto. A conclusão da obra 
está prevista para acontecer 
em julho deste ano.

TRÂNSITO 
DESVIADO 
EM ICONHA

Empreendedorismo Geral

EMPÓRIO ANJOS
EMPREENDIMENTO EM FAMÍLIA

PASSAGEIROS SAEM PELA 
JANELA DE ÔNIBUS

O Empório Anjos nasceu da Sorveteria, surgiu do amor de 
uma professora por crianças e resolveu fabricar sorvetes da 
fruta para atender exclusivamente a esse público

O veículo fazia a linha Presidente Kennedy - Cachoeiro. Os 
passageiros ficaram revoltados e gravaram um vídeo 
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Trecho da BR 101 será 
bloqueado em Iconha

Acidentes nas BRs que cruzam o ES
custaram R$ 426 milhões em 2017
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Anchieta adere ao Simplifica 
Espírito Santo

O Programa Anchieta 
Criativa e Empreendedora, 
lançado em novembro do 
ano passado, continua 
gerando rápidos resul-
tados. Recentemente a 
prefeitura passou a ex-
pedir o alvará provisório 
e isentou em 100% os 
microempreendedores 
(MEI’s) de todas as taxas. 

Desenvolvimento, Marcos 
Kneip, essa solução tem 
por objetivo disponibilizar 
na internet um ambiente 
favorável que permita ao 
cidadão empreendedor 
agilidade nos processos 
de formalização, lega-
lização e manutenção 
da atividade empresarial, 
reduzindo a burocracia e 
otimizando o processo. 
“Isso vai evitar a duplicida-
de de ações e racionalizar 
os recursos disponíveis”, 
conta.

Segundo Kneip prati-
camente todo o processo 
será digital a partir de feve-
reiro ou março. Servidores 
do município já estão sen-
do capacitados para ope-
rar o novo sistema.

De casa ou de qual-
quer terminal com inter-
net, o empreendedor 
poderá fazer consulta de 
viabilidade de local de 
acordo com o PDM do 
Município, dar entrada no 
contrato social na Junta 
Comercial, requerer na 
Receita Federal o CNPJ, 
emitir o alvará do Corpo 
de Bombeiros, expedir o 
alvará de funcionamento 
na prefeitura, fazer o li-
cenciamento ambiental, 
emitir taxas. “Enfim, será 
tudo on-line, sem preci-
sar se deslocar”, destaca 
o secretário.

O programa contribui 
para a redução da infor-

Assessoria de 
Comunicação

Agora, o município ade-
riu ao sistema Simplifica 
Espírito Santo, trazendo 
menos burocracia para os 
empreendedores.

O Simplifica Espírito 
Santo foi criado por meio de 
parceria entre o Governo 
do Estado, Associação 
dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo (Amunes) 
e Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). Sem 
custos para o município, 
o prefeito Fabrício Petri 

Objetivo é disponibilizar na internet um ambiente favorável que permita ao cidadão 
empreendedor agilidade nos processos de formalização, legalização e manutenção da 
atividade empresarial

malidade, diminui os altos 
custos sociais e econômi-
cos da informalidade, au-
menta a competitividade/
produtividade, promove a 
adequação à legislação, 
realiza compatibilização 
e integração de proce-
dimentos, elimina a bu-
rocracia no processo do 
registro e legalização de 
empresas.

Para Petri, a adesão 
ao sistema vem de en-
contro com os objetivos 
almejados pelo progra-
ma Anchieta Criativa e 
Empreendedora. “Essa 
iniciativa vai proporciona 
ganhos reais e imedia-
tos ao empreendedor, à 
municipalidade e a toda 
sociedade. É um avanço 
que irá trazer benefícios 
imediatos”, comemora.

C o n f o r m e  a  g e -
rente operacional de 
Licenciamento, Controle 
e Fiscalização Ambiental, 
Juliane Augusta Alves, 
com o sistema os em-
preendedores terão mais 
comodidade e eles mes-
mos poderão agilizar seus 
processos. “De casa eles 
poderão dar entrada, en-
viar os documentos exigi-
dos. Os empreendedores 
serão orientados pelo 
sistema passo a passo 
e poderão agilizar seus 
processos sem sair da 
comodidade de casa”, 
destacou Alves.

SIMPLIFICA

Assessoria de Comunicação

O Simplifica 
Espírito Santo foi 
criado por meio de 
parceria entre o 
Governo, Amunes 
e Sebrae

determinou na semana 
passada a adesão ao 
sistema.

O sistema irá dispo-
nibilizar o SigFácil, uma 
solução web que faz a in-
tegração entre o Cadastro 
Sincronizado Nacional 
(CADSINC) e os diversos 
órgãos estaduais e mu-
nicipais envolvidos no 
processo de abertura, 
alteração e baixa de em-
presas.

Conforme o secretário 
municipal de Integração e 
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Trecho da BR 101 será 
bloqueado em Iconha

Acidentes nas BRs que cruzam o ES
custaram R$ 426 milhões em 2017

Quem trafega pela 
BR 101 em direção a 
Iconha deve ficar ainda 
mais atento na estrada 
a partir desta quarta-
-feira (24). A Eco101, 
concessionária que 
administra a rodovia, 
informou que haverá um 
desvio no tráfego entre 
os quilômetros 373,5 
e 374,5 por conta da 
obra do novo viaduto. A 
conclusão da obra está 
prevista para acontecer 
em julho deste ano.

fluidez no tráfego e a 
segurança dos usuários 
melhore, assim como a 
redução do tempo da 
travessia. A nova via 
terá certa de 7,8 quilô-
metros de extensão no 
total com duas faixas 
para cada sentido.

De acordo com o 
gerente de obras de du-
plicação, Luis Salvador, 
a região é conhecida 
como o maior gargalo 
para o transporte de car-
gas no Sul do Estado. “A 
ideia é separar o tráfego 
de longa distância e de 
carga do trânsito ur-
bano, proporcionando 

Fonte Gazeta Online
A concess ioná-

ria também declarou 
que a intervenção é 
necessária, já que a 
pista existente terá que 
ser bloqueada para a 
construção dos viadu-
tos da interseção norte 
do Contorno de Iconha 
com o atual traçado da 
BR 101. Nas proximida-
des das intervenções, 
os motoristas serão 
informados por dois 
painéis sobre o desvio 
do trecho.

CONTORNO
A proposta é que, 

com a nova obra, mais 

Os motoristas que trafegam pela BR 101, em Iconha, entre os quilômetros 373,5 e 374,5 devem 
ficar atentos ao desvio no tráfego neste trecho, a partir desta quarta (24). A ação faz parte das 
obras de duplicação

maior segurança para 
os usuários e também 
moradores da região”, 
ressaltou.

A inda  segundo 
Salvador, sobre o Rio 
Iconha serão cons-
truídas duas pontes, 
sendo uma para cada 
sentido (Norte e Sul). 
Cada uma delas terá 
duas faixas de tráfego, 
um acostamento e uma 
faixa de segurança. 
Além disso, o Contorno 
contará com o total de 
quatro viadutos nos 
acessos, sendo dois na 
interseção sul e dois na 
interseção norte.

SUL DO ESTADO

G1

Além de influenciar 
diretamente a vida de 
mais de 3,5 mil pes-
soas, os acidentes 
ocorridos nos trechos 
capixabas das rodo-
vias federais em 2017 
custaram aos cofres 
públicos mais de R$ 
400 milhões. Ainda 
sim, o valor gasto caiu 
12% em relação ao ano 

pelo IPCA.
De acordo com 

o estudo, os custos 
gerados pelos 2.986 
acidentes registrados 
nas BRs 101, 259, 262, 
393, 447, 482 e 484 
alcançaram a quantia 
de R$ 426,26 milhões 
no ano passado, mais 
de R$ 58 milhões a 
menos que em 2016.

O resultado do re-
latório aponta que o 
custo relativo às pes-
soas envolvidas em 

Por Carolina Boueri
anterior.

Os números são 
resultados de rela-
tório detalhado dos 
acidentes registrados 
pela Polícia Rodoviária 
Federal no ES, que foi 
divulgado nesta terça-
-feira (23), tendo como 
base os valores refe-
rências apurados no úl-
timo levantamento rea-
lizado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), atuali-
zados monetariamente 

acidentes – 3.401 feri-
dos e 201 mortos – foi 
de R$ 294,4 milhões, 
o que representa qua-
se 70% do total. O 
documento destaca 
que os números foram 
considerados atípicos 
devido a três graves 
acidentes, onde foram 
vitimadas 40 pessoas. 
O valor engloba des-
pesas hospitalares, de 
atendimento e trata-
mento de lesões, além 
de remoção de vítimas.

Esse acidente envolveu um ônibus, 
duas ambulâncias e uma carreta com 
granito, mais de 20 pessoas morreram

malidade, diminui os altos 
custos sociais e econômi-
cos da informalidade, au-
menta a competitividade/
produtividade, promove a 
adequação à legislação, 
realiza compatibilização 
e integração de proce-
dimentos, elimina a bu-
rocracia no processo do 
registro e legalização de 
empresas.

Para Petri, a adesão 
ao sistema vem de en-
contro com os objetivos 
almejados pelo progra-
ma Anchieta Criativa e 
Empreendedora. “Essa 
iniciativa vai proporciona 
ganhos reais e imedia-
tos ao empreendedor, à 
municipalidade e a toda 
sociedade. É um avanço 
que irá trazer benefícios 
imediatos”, comemora.

C o n f o r m e  a  g e -
rente operacional de 
Licenciamento, Controle 
e Fiscalização Ambiental, 
Juliane Augusta Alves, 
com o sistema os em-
preendedores terão mais 
comodidade e eles mes-
mos poderão agilizar seus 
processos. “De casa eles 
poderão dar entrada, en-
viar os documentos exigi-
dos. Os empreendedores 
serão orientados pelo 
sistema passo a passo 
e poderão agilizar seus 
processos sem sair da 
comodidade de casa”, 
destacou Alves.
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Empório Anjos: empreendimento em família
Toda história de 

sucesso tem uma 
boa explicação, e 
claro, nasce sem-
pre de um sonho. O 
Jornal Espírito Santo 
Notícias abre nesta 
edição a série empre-
endedorismo e vai 
entrevistar diferentes 
empresários, comer-
ciantes, pessoas que 
fazem o que gostam, 
geram emprego, ren-
da e são exemplos de 
sucesso.

O destaque é para 
a família Mulinari e 
Bonadiman, que fun-
daram a Sorveteria 
Anjos, na localidade 
de Baixo Pongal em 
Anchieta. Em 1994 
a professora Edma 
M a r i a  M e z a d r e 
Mulinari  (mãe do 
Júnior) depois de se 
aposentar como pro-
fessora pensou em 
algo para ocupar o 
tempo. “Como ela tra-
balhava com crianças 

Por Luciana Máximo

O Empório Anjos nasceu da Sorveteria, surgiu do amor de uma professora por crianças e resolveu fabricar sorvetes da fruta para atender exclusivamente a esse público

UM SONHO

tinha a preocupação 
com a alimentação 
delas, por esse mo-
tivo criou a princípio, 
sorvetes e picolés 
naturais para serem 
comercializados nas 
escolas feito apenas 
de leite e frutas co-
lhidas aqui em nos-
sa propriedade, por 
exemplo, o picolé de 
manga era produzido 
apenas na época que 
tínhamos a fruta”, ex-
plicou Juliana. 

Em 1998 após o 
falecimento de dona 
Edma, Sheila a filha 
assume a adminis-
tração e carinhosa-
mente após um pe-
ríodo passa para seu 
irmão Júnior (atual 
proprietário). 

Nesse período a 
Sorveteria atendia 
exclusivamente os 
municípios de Piúma 
e Anchieta, “porém 
com a grande aceita-
ção dos nossos pro-
dutos no mercado, a 
Fábrica da Edma ex-
pande seus negócios 
e reestrutura-se para 

atender novos clien-
tes e recebe o nome 
de Sorveteria Anjos”, 
explicou Shurlenio 
Mulinari Junior”.

Com uma adminis-
tração voltada para 
a agroindústria e o 
agroturismo, atual-
mente atende apro-
ximadamente 50 mu-
nicípios do Espírito 
Santo. Por ser uma 
empresa familiar bus-
ca sempre em suas 
ações valorizar a fa-
mília e seus valores. 
Focado nessa tese, 
e com o objetivo de 
melhor atender aos 
clientes que vão à 
fábrica, hoje Sorveria, 
surgiu o Empório 
Anjos, um espaço 
aconchegante onde 
todos podem desfru-
tar de um momento 
de lazer. 

O Empório Anjos 
é comandando por 
Leonardo Sampaio e 
Debora Bonadiman 
que foram convida-
dos a fazerem parte 
desse novo projeto. 

O estabelecimen-

to é completo, além 
da sorveteria, uma 
lanchonete super 
bem bolada com 
diversos produtos 
locais, além de nos 
f inais de semana 
funcionar com uma 
petiscaria e música 
ao vivo. “Sentimos a 
necessidade de aten-
der melhor o nosso 
consumidor que ia 
comprar nosso pro-
duto lá, o consumidor 
final. Além de vender 
o picolé o sorvete 
e o açaí da fábrica, 
ela oferece também 
hambúrguer, pizza, 
porções, caldos”. 

Durante a sema-
na, o Empório Anjos 
funciona de 9h00 
ás 19h00, sextas, sá-
bados e domingos, 
de 9 da manhã até 
às 22 horas. Todo 
sábado música ao 
vivo e administradora 
acrescenta que já 
estão amadurecendo 
a ideia de fazerem a 
resenha doa artistas 
locais, todas as quin-
tas, para depois do 

verão. 
O empório é aber-

to ao público e as 
crianças não ficam 
de fora dessa, pois 
também tem espaço 
kids, “as famílias po-
dem ir tranquilas com 
seus filhos, e deixar a 
criançada à vontade, 
pois o espaço é se-
guro e não tem peri-
go de se machucar”. 

A inauguração ofi-
cial foi no último sába-
do, dia 20 de janeiro, 
com show de  Natália 
Menezes e sucesso 
total de público, a 
ponto de faltar mesas 
e cadeiras. Ainda de 
acordo com Juliana, 
a proposta é traba-
lhar para um público 
mais exigente, por 
isso, eles servem 
apenas alguns tipos 
de cervejas mais 
selecionadas, tais 
como Eisenbahn, 
Antártica Original e 
shop artesanal.

O Empório Anjos 
é de fácil acesso, fica 
localizado na saída 
de Piúma para Iconha.

Arquivo da família 
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Ônibus trava porta 
passageiros saem pela janela

Passageiros que 
estavam dentro de 
um ônibus que fazia 
a linha Presidente 
Kennedy - Cachoeiro 
de Itapemirim foram 
obrigados a descer 
do ônibus pela janela 
após a porta travar. O 
coletivo, que perten-
ce à empresa Costa 
Sul, saiu às 16h desta 
segunda-feira (22) do 
Litoral e o ponto final 
seria na Rodoviária de 
Cachoeiro, mas eles 
foram levados para a 
garagem onde foram 
transferidos para ou-
tro veículo.

Os passageiros 
ficaram revoltados e 
gravaram um vídeo 

19h. “Atrasou a viagem 
em quase uma hora. 
Tínhamos passado 
pela rodoviária e o 
ônibus passaria pela 
Avenida Beira Rio 

onde deixaria alguns 
passageiros. Essa não 
é a primeira vez que 
temos problema com 
os ônibus, mas a gen-
te procura a empresa 

e eles falam que é 
assim mesmo e que 
não tem nada para 
fazer”, disse. 

Por telefone, o ge-
rente de operação 

Fonte Kennedy 
em Dia

do veículo estacio-
nado na garagem, no 
bairro Aeroporto, em 
Cachoeiro. As ima-
gens (veja vídeo abai-
xo) mostram os passa-
geiros passando pela 
saída de emergência 
e descendo por uma 
plataforma. Ao fun-
do, é possível ouvir 
uma passageira re-
clamando que ela 
chegou a ficar quase 
uma hora na BR 101 
esperando outro ôni-
bus chegar após o 
da linha quebrar.

A técnica de enfer-
magem Joana Célia, 
49 anos, mora em 
Cachoeiro e traba-
lha em Presidente 
Kennedy. Ela costuma 
chegar em casa às 
17h30, mas, devido ao 
incidente, chegou às 

O veículo fazia a linha Presidente Kennedy - Cachoeiro. Os passageiros ficaram revoltados e 
gravaram um vídeo

da empresa, Marcelo 
Lacerda, disse que 
ocorreu um proble-
ma mecânico no 
carro. “O pistão da 
porta travou, prova-
velmente, por con-
ta de um desgaste. 
Problema que não é 
possível ver com a 
manutenção preven-
tiva. Dessa forma, ele 
orientou o motorista 
a levar os passagei-
ros até a garagem 
para que eles saís-
sem em segurança, 
por uma plataforma”.

Lacerda a inda 
garantiu que a ação 
durou cerca de meia 
hora e os passageiros 
seguiram viagem em 
outro ônibus. “Foi a 
primeira vez que um 
problema como este 
ocorreu”, finalizou.

PELA JANELA

Kennedy em Dia

No desespero, passageiros desceram pela janela do ônibus
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Trilogia MPB, todos os ritmos 

Trilogia, anote esse 
nome que surgiu no final 
do ano de 2017 com um 
diferencial na Música 
Popular Brasileira. Estilo, 
irreverência, ousadia, 
presença de palco, mu-
sicalidade, repertório, 
estrada na música.

Os músicos trazem 
na bagagem além de 
experiência profis-
sional, uma sintonia 
incrível de várias apre-
sentações em diversos 
espaços e lugares. 

Para se ter uma no-
ção do que a Trilogia 
MPB pode fazer saca, 
guitarrista já tocou na 
Banda Cárceres de 
Santa Bárbara do Leste 
em MG, o tecladista, te-
cladista na Banda Tama, 
de Manhuaçu- MG, o 
trompetista tocou na 
Banda da Guarda Militar 
de Ipatinga- MG e bar-
zinhos da região de BH 
e Campo Grande- MT, 
o Sanfoneiro na Luz 
Show.

pertório variado, influen-
ciados referencias de 
cada integrante, Trilogia 
MPB executa todos os 
ritmos brasileiros.

O  b a t e r i s t a 
Wanderson Soares, 
carrega na bagagem 
18 anos no meio musi-
cal, multinstrumentis-
ta, dividiu palco com 
Leonardo, que é o bai-
xista da Trilogia, na ban-
da Luz Show, 17 anos de 
estrada. Acontece que 
no meio deles, a sono-
plasta Raquel também 
faz presença no Grupo 
que surgiu para mostrar 
a riqueza da música na 
região com estilos pró-
prios e definidos. 

Da redação

Depois de conhe-
cerem Celso Urumajor, 
violinista, compositor e 
vocalista, recém-chega-
do do Pará não tiveram 
dúvida, a Trilogia nas-
ceu. Celso traz do Pará 
uma mala cheia músicas 
próprias além de na 
bagagem uma carreira 
solo na maior parte da 
vida. Ganhou vários fes-
tivais de Música no Pará, 
música autoral, gravou 
seu maior sucesso em 
Cachoeiro. “Novinha 
escocesa”, último traba-
lho vocalista na Banda 
Tocaí, em Iriri e agora 
faz barzinho na região 
de Piúma e Itaipava.

Com um super re-

Surgiu no início de 2017, com a ideia de reunir grandes clássicos e ritmos da MPB

BACANA

Arquivo

Esses meninos ainda vão tocar na sua 
festa, Trilogia, anote esse nome 

A força jovem da Música
sonalidade musicais 
da região.

O  M u s i c a l 
Hashtag já se apre-
sentou em casas 
importantes como 
Bailão Sertanejo 
e m  C a c h o e i r o 
d o  I t a p e m i r i m /
ES, Rancho dos 
Amigos em Praça 
João Pessoa /RJ, 
Bai lão do Si t io 
Josélio, Festa da 
Rádio Iconha, parti-
cipou da gravação 
do DVD do can-
tor Barrozinho na 
Expoagro/2017 de 
Itapemirim   e vários 
outros eventos.

O seu repertó-
rio tem destaque 
para o Sertanejo 
Un ivers i tá r io  e 
Arrocha mais tam-
bém inclui a música 
raiz sertaneja que 
está sempre na lem-
brança dos fãs.

São muitos os 
talentos musicais 
que se destacam 
no sul do estado 
mais um jovem de 
nome Willis Amorim 
do Musical Hashtag 
vem conquistando 
seu espaço com 
talento e carisma, 
seu estilo jovem 
de se apresen-
tar nas festas de 
Cavalgadas e en-
contros de comiti-
vas tem agradado 
ao público de todas 
as idades.

O  m u s i c a l 
Musical Hashtag 
iniciou sua trajetó-
ria musical em 2015 
e se consolidou no 
ano de 2017, atual-
mente está prepa-
rando a gravação 
do seu segundo CD 
que será laçado em 
junho de 2018, com 
participação de per-

Arquivo

Willis Amorim 
do MUSICAL 
HASHTAG vem 
conquistando 
seu espaço 
com talento e 
carisma
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VERÃO PARA NINGUÉM BOTAR DEFEITO
O verão iniciou 

bem junto do Natal, 
prosseguiu  for te 
na virada do ano 
e hoje como se diz 
no popular: ESTÁ 
BOMBANDO!!!

Num ano de tem-
peraturas extremas, 
como nesse verão, 
alguns cuidados com 
o corpo podem aju-
dar a garantir uma 
boa saúde. Os termô-
metros começaram a 
subir indicando que 
algumas medidas 
são de extrema im-
portância para apro-
veitar o calor sem se 
descuidar do corpo, 
que se descuidado 
sofrerá podendo nos 
levar até o hospital, 
algo que não está 
nos programas de 
quem veio ao litoral 

se divertir.
Recomendações 

costumeiras são o que 
mais vemos em arti-
gos e revistas sobre 
o assunto e uma das 
primeiras recomen-
dações é a de beber 
bastante água: essa 
medida vale para o 
ano inteiro e deve ser 
praticada ainda mais 
no verão. Beber água 
para que? A resposta é 
simples: para resfriar...
Para se resfriar e man-
ter sua temperatura 
normal em torno de 
37°C, o corpo elimina 
água através do suor, 
sendo que com o suor 
também nos deixam os 
sais minerais.

Cabe uma pergun-
ta; isso é bom? Sim, 
pois ao beber água, 
oferecer água princi-

palmente às crianças 
e aos idosos, evitamos 
a desidratação e as 
doenças do verão.

E então vem uma 
segunda recomenda-
ção costumeira: Evitar 
a exposição excessi-
va ao sol? Sim, pois o 
período de radiação 
mais intensa, que vai 
das 10h às 16h, resulta 
na perda de líquidos e 
queimaduras de pele. 
Estes dois fatores jun-
tos e por longo período 
irão através o acúmulo 
de raios UV (ultra vio-
letas), lesar sua pele 
podendo originar tumo-
res de pele; por isso, é 
melhor evitar se expor 
ao sol nesse horário e 
se proteger, e é aqui 
que entra outra reco-
mendação, além de 
beber água, ou seja, 
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use e abuse do filtro 
solar.

Então chegamos 
à terceira recomen-
dação: Alimentar-se 
bem: durante o ve-
rão, é melhor optar 
por alimentos leves, 
com bastante água 
e ricos em vitaminas 
e sais minerais, para 
evitar a desidratação. 
Como você sabe, nos 
dias quentes, os ali-
mentos gordurosos 
devem ser evitados, 
por serem mais difíceis 
de serem metaboliza-
dos e podem causar a 
sensação de mal-estar, 
absorção de sais junto 

com a gordura o que 
pode causar uma série 
de problemas dentre 
eles a hipertensão, 
acompanhada de mal 
estar e dores de ca-
beça.

Para encerrar essa 
nossa breve conversa 
a moderação nas be-
bidas alcoólicas, vem 
como ultima recomen-
dação, não custando 
nada lembra que a 
quantidade de açúcar 
e sal que existe nos 
refrigerantes, chega a 
ser absurda.

Curta o verão, cur-
tindo essas recomen-
dações.



QUARTA
24JANEIRO 2018

09Geral
Vacina contra febre 
amarela em 22 locais

Quem mora em 
Cachoeiro e ainda 
não tomou vacina 
contra a febre ama-
rela pode encontrá-la 
em 22 unidades de 
saúde do município. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde (Semus) 
orienta que todos os 
cachoeirenses tomem 
a dose, uma vez que 
o Espírito Santo foi 
incluído em 2017 pelo 
Ministério da Saúde 
entre as áreas com 
recomendação para 
imunização.

Em Cachoeiro, cer-
ca de 144 mil pesso-
as foram imunizadas 
durante a campanha 
realizada no ano pas-
sado, e muitas outras 
haviam tomado a va-
cina anteriormente. 
A dose oferecida no 
município é a padrão, 
que dá proteção para 

ção de Cachoeiro 
já está imunizada. 
Entretanto, é preciso 
que todos estejam 
vacinados,  a inda 
mais considerando 
que outros estados 
estão enfrentando 
surtos da doença 
justamente neste 
período de férias, no 
qual muitas pessoas 
viajam, o que ele-
va o risco de trans-
missão”, explica a 
secretária municipal 
de Saúde, Luciara 
Botelho.

Para tomar a va-
cina, basta se dirigir 
à unidade de saúde 
mais próxima de sua 
residência (confira 
lista abaixo), de se-
gunda a sexta-feira. 
O horário desse aten-
dimento é definido 
pelas próprias unida-
des e divulgado nas 
comunidades pelas 
equipes que nelas 
atuam. É importante 
se apresentar no local 
de vacinação levando 
cartão de vacina, CPF 
e cartão do SUS.

Assessoria de 
Comunicação

toda a vida, mas vale 
destacar que aqueles 
que pretendem via-
jar para alguma área 
com surto da doença, 
como São Paulo e 
Minas Gerais, devem 
se imunizar com pe-
los menos 10 dias de 
antecedência.

“Fel izmente,  o 
Espírito Santo não vi-
vencia um momento 
crítico em relação à 
febre amarela como 
o de janeiro do ano 
passado, e a ampla 
maioria da popula-

Mais de 144 mil pessoas foram imunizadas em campanha do ano passado

CACHOEIRO

Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim disponibilizou 22 unidades de saúde

Essa boca está quente e do jeito que eu gosto, 
provocativa/// Cidade rateada/// Muita gente 
ganhando muito no verão, principalmente, vereadores, 
tem um chefe inclusive, irmão, prefeito, quase tudo 
rateado, dizem as más e abençoadas línguas ///Feira, 
cinema na praça, tiro ao alvo, parque, trio, trenzinho/// 
Eta festa o verão, hein, helicóptero então/// Muita 
gente ganha um pouco do lucro, até padre, e eu aqui, 
no calor à espera de uma licitação limpa para um 
contrato com uma agência de publicidade/// Tome 
alvará de mil e porrada, para os pobres ambulantes 
venderem cachorro-quente, cerveja atrás do trio/// 
Gente, gente, até quando, acho que vou abrir uma 
igreja e convidar esses irmãos para comigo louvar a 
Deus, vocês aceitam?/// O encontro para a entrega 
dos envelopes me parece que é em uma praia super 
erótica/// É muito vereador com poder, tirando o pé 
da lama na alta temporada/// Mas, vamos lá, afinal o 
que é nepotismo, irmã e cunhada pode? Irmão com 
irmã, pode? Marido e mulher pode? Tio e sobrinho, 
pode, Prefeitura emprega mais parentes que gente 
competente /// Vereador Eliezer agora é situação, 
Geovane? Jorge, Pretinho e o Motocross foi bom?/// 
R$10.000 num envelope para um, R$10.000 num 
envelope para outro, R$15.000 para outro e R$ 5.000 
para cinco, eita, que eu pago bem... /// Quem fica com 
o envelope com mais, aos crentes, uma aviso, tira o 
dízimo, vai que Deus te perdoa, mas Jesus aceita 
dizimo nem nota fiscal?/// E no calçadão de Itaoca, 
uma imundice, veranistas reclamando, passa o carro 
pipa lá na segunda-feira, prefeitura/// Patinho, tudo 
que você faz um dia volta pra você, não esqueça. 
Manfrine, tudo que você faz um dia volta pra você, 
não esqueça/// Vereador Gustavo Meireles, tudo 
que você faz um dia volta pra você, vereador Jorge 
Miranda, tudo que você faz um dia volta pra você, 
eu tô avisando, vereador Geovane Bidim, tudo 
que você faz um dia volta pra você, não duvide, 
tudooooooooooo/// Prefeito Ricardo, tudo que você 
faz um dia volta pra você e não vai demorar/// Teve 
um vereador com mais fome, ganhou do parque, do 
helicóptero e do palco, isso é intriga, só pode, isso 
deve ter sido lá nas bandas do nordeste/// Fabricio, 
tudo que você faz um dia volta pra você, olha o 
tíquete/// Beto Caliman, tudo que você faz um dia 
volta pra você, lembra?///Berná, Joel, Tobias e Negão 
estão chupando dedo nesse recesso? Ah coitada!!!! 
É gente, tudo que você faz um dia volta pra você, 
sabia Luciana Maximo? To sabendo, por isso que 
eu tô na minha, vamos que vamos, que tem samba, 
tem carnaval, em breve, tem Mé e Morto Vivo, será? 
Cansei... Vou escrever um samba, um poema e quem 
sabe eu não tomo uma gelada mais tarde...
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Pré-carnaval em Iconha

“Oh quanto riso, 
oh, quanta alegria...”, 
já está chegando 
mais uma edição 
do Pré-carnaval de 
Iconha. O evento vai 
acontecer nos dias 
02 e 03 de fevereiro 
sempre com início às 
19h na Praça Central 
de Iconha. Muitas 
nov idades estão 
compondo a progra-
mação deste ano. A 
Prefeitura preparou 
dois dias de folia com 
muitas atividades, 
dentre elas show’s 
e blocos carnava-
lescos vindos de 
Piúma (Bloco do Mé) 

sacolejos da charan-
ga com a Banda 13 
de Junho.

Como de cos-
tume, no sábado à 
noite, teremos a pre-

sença do tradicional 
“Bloco do Mé” de 
Piúma/ES que vai 
se apresentar em 
frente ao Ginásio de 
Esportes, a partir das 

21h30. Esse ano, uma 
novidade vai compor 
a programação, nos 
dois dias de even-
to, a folia vai ser fe-
chada com a banda 
Talentos Elétricos.

“Nossa ideia é fa-
zer uma festa para 
a família de Iconha. 
Festa tem que ter 

Assessoria de 
Comunicação

e Castelo (Bloco do 
Piru) além dos locais.

A abertura será 
na sexta-feira, 02 de 
fevereiro, com a con-
centração do “blo-
co das cretinas” na 
Praça Central, às 19h. 
Logo em seguida, às 
20h30, o “bloco do 
Piru” de Castelo, vai 
arrastar o desfile até 
em frente ao Ginásio 
de Esportes.

Também no sába-
do (02), a programa-
ção começa às 19h 
com apresentação 
dos blocos locais. 
“Não Empurra Que 
É Pior”, “Almerinda 
Chita Chique”, Bloco 
da Rua do Japão, 
Fuzaca do Joãozinho 
acompanhados dos 

Prefeitura divulga programação oficial do Pré-Carnaval 2018
gente ,  por  i sso , 
queremos convidar 
todo mundo para 
se divertir, festejar e 
movimentar Iconha” 
conta o prefeito João 
Paganini.

No último evento, 
Iconha recebeu cerca 
de 10 mil pessoas nos 
dois dias de festa.

PROGRAMAÇÃO 

Assessoria de Comunicação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
02/02/2017 (Sexta-feira)
19h – Concentração do “Bloco das Cretinas” (Praça 
Central);
20h30 – Desfile do “Bloco das Cretinas” arrastado pelo 
tradicional Bloco do Piru de Castelo/ES (Saída da Praça 
Central);
23h – Show com a Banda Talentos Elétricos;

03/02/2017 (Sábado)
19h – Concentração dos Blocos Locais;
20h30 – Charanga de Carnaval com o Bloco da Banda 
(Saída da Praça Central);
21h30 – Tradicional “Bloco do Mé” de Piúma/ES (Em frente 
ao Ginásio de Esportes).
23h – Show com a Banda Talentos Elétricos.


