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Preso

NA CADEIA

TRAGÉDIA

A Polícia Militar – PM 
prendeu, Alair Souza da 
Silva, 43 anos, na noite desta 
quarta-feira, em Itapemirim, 
ele é acusado de assassi-
nar a ex-mulher, Claudiana 
Ferreira da Silva, 42 anos, 
na casa dela, quando a 
mesma estava chegando, 
no dia 09 de janeiro. Alair 
Souza não aceitava o fim 
do relacionamento. A pri-
são ocorreu quando ele iria 
se apresentar no Fórum. 
A arma do crime não foi 
apreendida. Alair estava 
acompanhado da advoga-
da no momento em que foi 
preso. Na delegacia, ele se 
recusou a dar depoimento 
e disse, segundo o foi de-
legado Djalma Pereira, que 
só iria se manifestar para a 
Justiça. O detido foi enca-
minhado para o Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 
de Marataízes, onde está à 
disposição da Justiça.

Uma tragédia na manhã desta sexta-feira, 26, em Itaipava, 

Itapemirim pôs fim a vida do valente policial militar, Boanerges 

do Bem Brandão, de Macaé que passava férias no balneário. 

Além do PM, o bandido, Jonatas Ayres Severo da Silva, de 

Cachoeiro de Itapemirim foi morto com um tiro nas costas. 

Nesse crime que ocorreu logo pela manhã, em frente ao 

Posto de Combustível, numa tentativa frustrada de assalto, 

outro meliante acabou baleado a PM está a caça dele.

PM E BANDIDO 

MORTOS



Eu tô sabendo que a Coluna Boca do Inferno 
deu o que falar nos últimos dias. E tem gente 
comemorando na cidade não ter saído na 
polêmica. Até quem nãos sabe o que é PDF 
abriu a Boca.../// Para eu não ser injusta com 
o Secretário de Agricultura de Piúma, o 
senhor Leornado Scherrer, avisei logo para 
a esposa, mãe, ou sogra, não sei e falei 
também com ele, até quando essa conversa 
fiada de resolver o problema das vísceras 
de peixe jogadas no rio? Já deu esse blá blá 
blá, todos sabem que o Mercado de Peixe 
está interditado, mas não temos políticos de 
coragem, peito para resolver esse drama. 
Ficam lá os peixeiros, alguns que não tem 
nem concessão usando o espaço e correndo 
risco daquilo cair na cabeça/// Se é para 
trabalhar e fazer valer seu salário, Léo, começa 
resolvendo isso, e para de se preocupar 
com a eleição daqui a três anos, você não 
sabe se estará vivo amanhã, quem comanda 
nossa vida é Deus/// Mas, se você estava 
comemorando não ter saído na Boca eu te 
pergunto: por que seu sobrinho Rafael Cristian 
Machado Scherrer está como assessor 
administrativo, em cargo comissionado e 
Leidiane Ervat de Oliveira Marinho está 
nomeada em cargo comissionado como 

chef DIV apoio ao trabalho do homem do 
mar (nem sei que cargo é esse, acho que 
é para inchar a folha de pagamento), você 
é tio do Rafa e cunhado de Leidiane, isso 
não é nepotismo?/// Se não for, me perdoe, 
eu preparo uma foto dos três e ponho na 
coluna social, peço desculpas pra geral/// 
Nós temos uma lista completa dos casos 
in família, vamos consultar um advogado 
para saber se é nepotismo ou não/// 
Contaram-me que o Gaeco está fazendo 
uma varredura e até março muitas cabeças 
vão rolar no balneário, eu não quero escrever 
essa notícia/// Eu acho que isso é mentira: 
funcionária recebe verba rescisória e no 
dia seguinte volta a trabalhar///Negão 
esqueceu das marmitas e seus funcionários 
voltaram ao trampo/// Perece que a teta do 
alvará secou e tem vereador arrancando os 
cabelos/// Gente que coisa, quem carrega 
fama de comedor pode ter é um lindo par de 
chifres na testa, e chifre sarado/// Na terra de 
Faraó tem motorista mandando no harém, 
piloto de fuga /// Foi verdade sim Ricardo, 
eu estava em cima de um pneu de uma 
camioneta fotografando o trio com Tatau 
arrastando uma multidão e para ser justa, fiz 
uma matéria linda com o título: Atrás do trio 

Geral
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“Disparo contra o sol
Sou forte, sou por acaso

Minha metralhadora cheia de mágoas
Eu sou um cara

Cansado de correr
Na direção contrária

Sem pódio de chegada ou beijo de namorada
Eu sou mais um cara”

“
só não vai quem já morreu. Eu não me senti 
humilhada, fiz meu trabalho de registrar o fato, 
coisa que um bom assessor de Comunicação 
teria feito com maestria de cima do trio/// Estou 
chateada com muita coisa e sei que não vou 
resolver, sinto até cheiro de perseguição em 
breve, entretanto, tem hora, prefeito, que a 
gente tem de dar um toque, pra ver se as 
coisas mudam./// Francini Zuqui eu tenho um 
segredinho pra você, mas não fica sorrindo 
não/// Perdoem-me, nobres e prediletos 
leitores, parece que estão loucos alguns edis, 
que nem citei nome na Boca, e tipo assim, 
o MP leu a praga da Boca do Inferno e me 
parece que vai convidar alguns empresários 
para tocar no assunto. Qual é o assunto 
mesmo, ah, propina!/// Estou pensando em 
passar o carnaval em Salvador, não consegui 
passagem, algum vereador pode me ajudar 
com o translado de helicóptero, fico grata? 
Mas se você está com muita raiva da colunista, 
deita na BR 101 no horário de pico, mas aciona 
a ECO 0800 77 01 101, para desviar o trânsito 
e liga e avisa para o editor para eu reservar 
a capa, senão você tah fudido/// Olha que eu 
ainda não contei os segredos, se ficar falando 
muito na rua meu nome, eu vou contar um a 
um, tudinho, tudinho/// Viralisou!/// Voltando 

ao assunto, vou ter ir para Salvador de 
Peugeot, de HB20 ou de helicóptero, é 
só uma voltinha.../// Meus filhos me pedem 
todo dia para ir ao parquinho, preciso só de 
dois ingressos...

 “A tua piscina tá 
cheia de ratos

Tuas ideias não 
correspondem aos fatos

O tempo não para”, 
salve Cazuza!“
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Inscrições abertas para 
concurso de Marchinhas

A  S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
Cu l tu ra ,  Tur i smo 
Espor te  e  Lazer 
d e  P r e s i d e n t e 
K e n n e d y  a b r e 
nesta quinta-feira 
(25) as inscrições 
para o Concurso 
d e  M a r c h i n h a s 
Carnavalescas. 

A premiação será 
de R$ 4 .000,00, 
R$ 3.000,00 e R$ 
2.000,00 para o 1º, 
2º e 3º lugar, res-
pectivamente.

com. Se preferir a 
inscrição também 

poderá ser feita via 
Correios. 

A mesma música 
não pode ser ins-
crita mais de uma 
vez (seja via correio 
ou online). As com-
posições concor-
rentes deverão ser 
originais e inéditas, 
tanto na melodia 
quanto na letra.

Dentre as músi-
cas inscritas, serão 
pré-selecionadas 
até 10 (dez) músi-
cas finalistas atra-
v é s  d o  v o t o  d e 
u m a  C o m i s s ã o 
Julgadora, compos-
ta por cinco jurados.

A etapa final do 
Concurso realizar-

Assessoria de 
Comunicação

O prazo máximo 
para inscrições dos 
compositores vai 
até 06 de fevereiro. 
As inscrições pode-
rão ser efetuadas 
mediante preenchi-
mento de formulário 
disponível no site 
da Prefeitura. Após 
preencher corre-
tamente a ficha, o 
candidato poderá 
confirmar sua ins-
crição enviando sua 
composição e a le-
tra da mesma junto 
com a f icha para 
o e-mail - concur-
sodemarchinhas-
dekennedy@gmail.

Abertas as inscrições para Concurso de Marchinhas Carnavalescas
-se-á nos dias 10 de 
Fevereiro de 2018, 
sábado (eliminató-
ria) e 11 de Fevereiro 
de 2018 (final), sá-
bado e domingo de 
carnaval, respecti-
vamente, na Praia 
das Neves, litoral do 
município. As con-
correntes deverão 
apresentar-se ao 
vivo para o público 
e para os jurados.

O regulamento 
completo e a ficha 
de inscrição do con-
curso estão dispo-
níveis no site www.
presidentekennedy.
es.gov.br.

KENNEDY

Estão abertas as inscrições 
para o Concurso de Marchinhas 
Carnavalescas
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Caminhada pelas pedras 
e praias de Anchieta

Acontece na cida-
de, a partir das 7h, a 
Travessia Iriri X Anchieta 
pelas pedras. O traje-
to de sete quilômetros 
será marcado por be-
las praias como Costa 
Azul, Namorados, Santa 
Helena, Inhaúma, Marvila 
e Coqueiros. 

Segundo os organi-
zadores, a concentração 
será às 06h40 na Praia 

Assessoria de 
Comunicação

Costa Azul, em Iriri, com 
saída prevista para às 
07h.  Haverá ônibus para 
transportar os partici-
pantes da Vila Olímpica 
até a Praia Costa Azul, 
às 06h15min. O destino 
final do percurso será 
na Praia dos Coqueiros, 
onde os participantes 
serão recepcionados 
com uma mesa de frutas. 

As inscrições podem 
ser feitas na Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Juventude, localizada na 
Vila Olímpica.

Neste domingo (28) em Anchieta será de emoção para os amantes de caminhada trekking

DURO

Assessoria de Comunicação

Acontece na cidade, a partir das 7h, a Travessia Iriri X Anchieta pelas pedras
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Fred e Gustavo e não Gustavo Lima

Na edição impres-
sa veiculada nes-
ta quinta-feira, 25, 
o título da matéria 
das atrações saiu 
Gustavo Lima, e na 
verdade era Fred e 
Gustavo, sábado na 
Praia de Marobá em 
Presidente Kennedy. 
O cansaço levou a 
jornalista a confundi 
os nomes.

Mas enfim, à noi-
te, tem show com a 
dupla sertaneja Fred 
e Gustavo, a partir 
das 23h00. Antes, a 
apresentação será do 
cantor Alex Fender.

J á  n o  C a m p o 
d e  F u t e b o l  d e 

D o m i n g o ,  2 8 , 
d a s  1 4 h 0 0  à s 
2 2 h 0 0,  F e s t i v a l 
Gastronômico de 
Verão e às 22h00 

s h o w  c o m  A l e x 
Fender e às 0h00 
- Fred e Gustavo 
(Show Nacional).

No sábado, na 

Pra ia das Neves 
13h00 - Banda All 
Night. Em Marobá 
ainda dia 28 con-
t i nua  o  Fes t i va l 

Da Redação
Marobá acontece 
o Primeiro Festival 
Gastronômico de 
Verão, com food tru-
cks, cervejas arte-
sanais e feirinha de 
roupas e bijuterias. 
A abertura será as 
18h00, na sexta, e às 
14h00, no sábado e 
domingo. O evento 
contará com música 
ao vivo todos os dias. 
A entrada é gratuita.

Nesta sexta-feira, 
na Praia de Marobá 
das 18h00 às 22h00 
ocorre a abertura do 
Festival Gastronômico 
de Verão, o show é às 
22h00 é com Flesh 
Martins e às 0h00 
- Banda Forró 100 
Vergonha. No sábado, 
7h00 - 2º Pedal da 
Conservação - 63 km.

Sábado é dia de show nacional em Marobá com a dupla Fred e Gustavo

G a s t r o n ô m i c o  e 
as 16h00 Musical 
Prateado e em Praia 
das Neves, às 11h00 
- Fabrycio Venturim.

ERRAMOS

Divulgação

Dia 28, Fred e Gustavo na Praia de Marobá, se prepara que será o show!

Caminhada pelas pedras 
e praias de Anchieta
Neste domingo (28) em Anchieta será de emoção para os amantes de caminhada trekking
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Eduardo, desde os 11 anos 
se dedica a Farmácia

O segundo entre-
vistado da série do 
Jornal, como exem-
plo, é o empresário, 
Eduardo Tacinar i 
Lemos, 35 anos, na-
tural de Castelo/ES. 
Ele é o proprietário 
da Farmácia Eduardo, 
inaugurada há dois 
anos, em Presidente 
Kennedy. 

O empresário es-
colheu o município 
para empreender no 
ramo de farmácia, área 
que ele atua desde os 
11 anos, trabalhando.  
Confira o bate papo 
com ele, realizado nes-
ta quinta-feira, 25.

Jornal: Por que 

Por Luciana Máximo

São dois anos 
de sucesso, 25 

de profissão, 
seis funcionários, 

muita dedicação e 
sucesso, merecido 

em Presidente 
Kennedy

EXEMPLO

Kennedy-ES, Eduardo? 
Na verdade, foi uma 

visão que a gente teve 
de negócio, município 
em crescimento com 
expansão do petróleo, 
teve esses atrativos, 
algumas deficiências 
comerciais, vimos a 
necessidade no ser-
viço diferenciado, de 
melhorar a condição 
para o cliente em ter-
mos de oportunidade, 
outros segmentos, vim 
para cá para tentar e 
acabou dando certo.

Você casou-se em 
Kennedy? Então você 
já está enraizado na 
cidade?

É, já estou enraiza-
do mesmo, vai fazer 
agora em fevereiro 
10 anos que esta-
mos no município de 

Presidente Kennedy. É 
uma cidade que vejo 
prosperar o crescimen-
to, as pessoas estão 
evoluindo, crescendo, 
o comércio está se 
fortalecendo, a econo-
mia está melhorando, 
torço para que melho-
re cada vez mais, e o 
sentimento é de que 
não pode parar né?

F a r m á c i a  d o 
Eduardo por que as 
pessoas conheciam 
muito o Eduardo né?

Na verdade o 
nome se tornou uma 
figura forte, então na 
oportunidade de abrir 
esse novo empreendi-
mento, optamos pelo 
nome, já que o nome 
se tornou forte, um 
nome conhecido, po-
pular, porque não jun-

tar o útil ao agradável? 
Então a gente colocou 
Farmácia do Eduardo, 
foi o maior sucesso, 
as pessoas aderiram, 
graças a Deus, estou 
muito feliz, muito sa-
tisfeito, o resultado é 
esplêndido, e a gente 
tem a agradecer a 
população kenneden-
se e as pessoas que 
nos apoiam em nosso 
trabalho.

Quando começa o 
comércio na sua vida? 

Na verdade eu co-
mecei a trabalhar com 
comércio aos 10 anos 
de idade, e entrei no 
segmento de farmácia 
com 11, então quer dizer, 
já vai para 25 anos de 
experiência profissio-
nal no seguimento de 
farmácia, trabalhando 
com Drogaria e atra-
vés disso adquiri muita 
experiência, tanto no 
meio técnico, como 

no meio populacional, 
um bom atendimen-
to, conhecer o que 
o cliente quer, saber 
olhar nos olhos.

Qual que é a recei-
ta para se ter sucesso 
no negócio? 

Penso que todo 
mundo, independen-
te do lugar que seja, 
todo mundo quer um 
pouquinho de aten-
ção, então nada mais 
glorioso e nada mais 
bonito que você dá 
uma atenção a pes-
soa, independente de 
raça, credo e de valor 
financeiro.

Então a atenção, 
a humildade, são 
umas das receitas 
importantes para o 
resultado do sucesso. 
A gente preza muito 
isso, atenção no aten-
dimento humanitário.

Eduardo nós tra-

balhamos porque 
precisamos pagar as 
contas, pagar funcio-
nário, honrar compro-
missos, mas tem que 
gostar, tem que ter 
algo relacionado com 
aquilo que a gente faz, 
por exemplo, eu sou 
jornalista 24 horas, se 
eu tiver dormindo e 
recebe uma ligação da 
polícia que ela acabou 
de prender alguém e 
me chamar, eu vou, 
com você também 
é assim né, tem que 
amar aquilo que faz né?

Eu acho que não 
existe resultado de 
sucesso sem amor, 
esse segmento que 
eu escolhi para fazer 
parte da minha vida é 
o segmento que exige 
muito da gente, acaba 
aprendendo, se você 
não souber conciliar 
família e comércio fica 
até complicado, por-
que às vezes a pessoa 

precisa fora de hora, 
tem um filho doente 
e você tem que estar 
pronto a atender, exis-
tem pequenos plan-
tões, entendeu, você 
tem que tá sempre 
bem humorado, en-
tão quer dizer, se não 
tiver amor dificilmente 
você vai ter sucesso.

Eu ia completar 
minha fala dizendo o 
seguinte, que a gente 
trabalha por dinheiro, 
mas a gente tem que 
ter relacionamento, 
se uma pessoa che-
gar aqui não tiver o 
dinheiro e vai sair 
com remédio?

Com certeza, di-
nheiro na verdade é 
uma consequência 
do fruto do trabalho, 
quando você faz um 
trabalho bem feito, o 
resultado eles sempre 
veem, eu particular-
mente não olho muito 

o lado financeiro, se 
uma pessoa chegar e 
o remédio custa uns R$ 
50.00 e tiver R$20.00, 
eu penso no lado do 
paciente, porque do 
outro lado pode uma 
pessoa acamada, 
pode ter uma criança 
necessitada, então a 
gente não sabe da ne-
cessidade da pessoa. 
A minha parte eu faço, 
o meu coração geral-
mente manda sempre 
seguir pelo lado do 
bem, deixar levar, a 
consciência se ela vai 
pagar a diferença ou 
não, é dela entendeu?, 
eu não me preocupo 
com isso. O importante 
é a melhorara dela e 
o bem-estar, ser bem 
atendida e sair daqui 
com o resultado que 
ela quer.

Um agradecimen-
to.

Queria agradecer 

a Deus, sou temente a 
Deus, agradeço a Ele 
cada dia o resultado, 
meu segundo agra-
decimento, vem pela 
família, eu acho im-
portante a pessoa ter 
uma solidez na família, 
porque é o alicerce 
de tudo e o terceiro, é 
a população em ge-
ral, meus funcionários 
que trabalham comigo, 
que não deixam de 
fazer parte da minha 
família, a população 
kennedense, os vi-
sitantes, as pessoas 
que frequentam a 
minha farmácia, até 
aqueles que não fre-
quentam, mas tem 
uma simpatia pela 
Farmácia do Eduardo 
através do Instagram, 
do Facebook, isso que 
é importante, é isso 
que faz o nosso traba-
lho crescer e que vem 
fazendo esse sucesso 
a cada dia mais.
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PM e bandido mortos

Uma tragédia na 
manhã desta sexta-
-feira, 26, em Itaipava, 
Itapemirim pôs fim a 
vida do valente poli-
cial militar, Boanerges 
do Bem Brandão, de 
Macaé que passava 
férias no balneário. 
Além do PM, o ban-
dido, Jonatas Ayres 
Severo da Si lva, 
vulgo Alto Falante, 
de Cachoeiro de 
Itapemirim foi mor-
to com um tiro nas 
costas. Nesse crime 
que ocorreu logo 
pe la  manhã ,  em 
frente ao Posto de 
Combustível, numa 
tentativa frustrada de 
assalto, outro melian-
te acabou baleado 
e a PM está a caça 
dele.

Segundo informa-
ções da Polícia Militar 
– PM, os bandidos 
foram tentar assaltar 
dois policiais militares 
de folga de Minas 
Gerais, em Itaipava o 
sargento Boanerges 
do Bem Brandão le-
vou um tiro n pesco-
ço e morreu.

A Polícia Militar de 
Itapemirim informou 
que os dois assaltan-
tes estavam em uma 
moto e abordaram 
um carro e anuncia-
ram assalto, os dois 
policiais reagiram e ati-
raram nos criminosos. 
Houve troca de tiros.

Um dos meliantes, 
o “Alto Falante”, aca-
bou morrendo no lo-
cal, o comparsa, que 
também foi baleado, 
fugiu na motocicleta 

liberados para sepul-
tamento.

Boanaerges, sol-
dado morto atuava 
em Macaé, segundo 
informações preli-
minares, o irmão, é 
cabo da PM e atua 
no Complexo do 
Alemão, no Rio de 
Janeiro, amos são de 
Minas Gerais, Muriaé

Jonata, o meliante 
morto, estaria agindo 
no litoral praticando 
assaltos a mão arma-
da. O crime chocou 
Itaipava, o trânsito 
teve de ser desviado 
pela praia.

No Grupo RG e 
Baixada uma nota 
de pesar foi pos-
tada nesta manhã. 

“Infelizmente, se-
nhores,  mais um 
PMERJ morto hoje, 
em Itaipava-ES, após 
um assalto, o CB 
Boanerges faleceu, 
90 milhão SGT do 
Bem baleado foi so-
corrido. Ambos eram 
irmãos e estavam no 
litoral capixaba. Um 
dos vagabundos veio 

Por Luciana Maximo
e ainda não foi loca-
lizado. 

A Repor tagem 
esteve no local do 
crime, mas a Polícia 
Militar – PM ainda 
colhia mais informa-
ções para dar maio-
res detalhes, isolou 
a área até a chegada 
da perícia Técnica da 
Polícia Civil - PC que 
chegou também pou-
co tempo depois. Até 
às 12h30 somente a 
identidade do policial 
militar morto havia 
sido repassada. 

Auto Falante teria 
abordado os irmãos 
militares e acabou 
sendo alvejado com 
um tiro nas costas, 
vindo a morrer no 
local, o outro também 
foi baleado, mas an-
tes atirou no pescoço 
de Boanerges que 
foi socorrido e enca-
minhado ao hospital 
Menino Jesus em 
Itaipava, onde aca-
bou não resistindo e 
falecendo.

A Reportagem foi 
ao Hospital para ten-
tar ouvir o policial que 
atirou nos bandidos, 
mas o mesmo estava 
muito agitado, e não 
falou com a reporta-
gem, foi à Delegacia 
de Itapemirim prestar 
maiores esclareci-
mentos.

A população se 
aglomerou em volta 
do corpo do bandido 
que permaneceu no 
chão até a chegada 
do Rabecão. Os cor-
pos foram conduzi-
dos ao Departamento 
Médico Legal – DML, 
de Cachoeiro de 
Itapemirim, onde se-
rão necropsiados e 

Um PM assassinado durante uma tentativa de assalto, em Itaipava, o irmão dele, 
cabo da corporação revidou e matou um dos bandidos, o outro criminoso conseguiu escapar 
mesmo baleado

a óbito no local”.
Mais uma fatali-

dade em Itapemirim, 
uma tragédia que 
mancha de sangue a 
imagem do balneário 
que já foi bastante 
pacato.

Mais informações 
desse caso, na pró-
xima edição Digital, 
aguardem.

TRAGÉDIA
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QUINTA-FEIRA

ABEL FALA SOBRE A
 MORTE DE RENAN

Adriana afirma a Vinícius 
que Elizabeth/Duda é inocente. 
Natanael insiste em conversar 
com a ex-nora antes de Henrique. 
Amaral se oferece para aju-
dar Sophia na audiência de 
guarda de Tomaz. Clara decide 
levar frutas para Elizabeth/Duda. 
Natanael convence Renato a dei-
xar ele falar com Elizabeth/Duda 
e ela se apavora ao vê-lo. Raquel 
pede a Bruno que descubra o 
paradeiro de Tônia. Zé Victor e 
Tônia marcam um encontro à 
noite. Karina não conta a Diego 
que está grávida. Rato disfarça 
ao ouvir a conversa dos garim-
peiros sobre o assassinato de 
Vanessa. Clara chega para falar 
com Elizabeth/Duda e estranha 
ao ver Natanael com ela. Gael 
vai à terapia, mas reclama de 
Nalva. Samuel descobre o sexo 
de seu bebê e fica radiante. 
Suzy chama Irene para trabalhar 
na casa de Samuel. Adriana 
começa a defesa de Elizabeth/
Duda. Abel fala sobre a morte 
de Renan no tribunal e Adriana 
pede um recesso do julgamento. 
Nádia descobre que Sophia será 
a madrinha de Laura. Clara com-
bina de conversar com Elizabeth/
Duda depois do julgamento. 
Adriana apresenta Renan como 
testemunha de defesa.

SEXTA-FEIRA

LAURA SE ACONSELHA 
COM CLARA

Renan dá seu depoimento 
e Elizabeth/Duda se surpreende. 
Sai o veredito do julgamento. 

RECEITAS DE DRINQUE 
PARA O VERÃO

 
Caipiroska de Maracujá e 

Carambola, do Bar Espírito Santo

Caipiroska de Maracujá e Carambola
Receita do Bar Espírito Santo

Ingredientes:
Meia carambola
Meio maracujá

1 colher (sopa) de açúcar
2 doses (100 ml) de vodca

Gelo a gosto

Modo de preparo:
1) Corte o maracujá e a carambola 
em fatias;
2) Passe para um coqueteleira e 
massere com o açúcar, mexendo 
sempre;
3) Adicione o gelo e a vodca 
misturando os ingredientes por 
alguns segundos;
4) Depos é só servir.

Clara chama Elizabeth/Duda 
para morar com ela. Irene pede 
demissão e Clara diz a Patrick 
para contratar Janete para 
ficar em seu lugar. Elizabeth/
Duda revela a Clara que é sua 
mãe. Irene começa a trabalhar 
na casa de Samuel. Rato avisa 
a Sophia que está com tudo 
pronto para o dia do atentado 
contra a juíza. Mariano sofre 
com a perda da mãe e Sophia 
o consola. Amaro reclama de 
Mercedes para Estela. Desireé 
seduz Juvenal. Valdo procura 
Ivanilda e Nicácio implica com 
o casal. Clara leva a mãe para 
conhecer Josafá e Mercedes 
e Elizabeth/Duda se desculpa 
com a vidente. Gael reclama 
de Nalva para Aura e discute 
com a namorada. Natanael 
exige prioridade para falar com 
Elizabeth/Duda e Henrique 
estranha. Cido se incomoda 
com a presença de Irene na 
casa de Samuel. Laura se 
aconselha com Clara. Renan 
procura Elizabeth/Duda.

SÁBADO

LAURA CHORA DURANTE 
A CERIMÔNIA

Elizabeth/Duda pede a 
Renan que se afaste dela. 

Clara incentiva Laura a não 
desistir de seu casamento. 
Laura expõe seu medo para 
Rafael. Vinícius tenta se apro-
ximar de Laura, mas ela se 
afasta. Sophia dá um conjunto 
de esmeraldas para Laura e 
Lorena fica maravilhada. Gael 
se entende com Aura. Samuel 
diz que vai ao casamento 
de Laura e Rafael com Cido. 
Nádia reclama de não ter 
sido escolhida para madrinha 
do casamento da filha de 
Lorena. Adriana se queixa da 
mãe para Renan e afirma que 
não a perdoará. Natanael 
descobre que Elizabeth/Duda 
ficará sozinha na casa de 
Clara. Lívia desiste de ir ao 
casamento para consolar 
Mariano. Samuel chega com 
Cido e todos comentam. Gael 
se surpreende ao ver Clara no 
altar com Renato como madri-
nha. Adinéia oferece dinheiro 
a Irene para reconquistar Cido. 
Natanael aparece na casa 
de Clara armado e Elizabeth/
Duda se apavora. Gael dis-
cute com Renato no altar por 
causa de Clara. Vinícius entra 
com Laura na igreja e tenta 
convencê-la a desistir do ca-
samento. Laura chora durante 
a cerimônia.

CHARGE

Fonte: http://falandodenovelas.com
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Fonte: http://sitevolts.com.br

Disney libera trailer de 
‘Uma Dobra no Tempo’

FILMES

UMA DOBRA NO TEMPO TEM ESTREIA 
PREVISTA PARA 29 DE MARÇO DE 2018

A Disney divulgou o trailer inédito 
de Uma Dobra no Tempo, novo lon-
ga baseado na obra de Madeleine 
L’Engle. Assista o trailer acima.

O filme narra a história de Meg, 
uma menina curiosa que vai atrás 
de seu pai desaparecido após 
descobrir a pesquisa em que ele 
passou anos trabalhando. Se tra-
tava de um cubo cósmico com o 
poder de influenciar o tecido do 
tempo e espaço.

O filme é dirigido por dirigido 
por Ava DuVernay (Selma). O 
elenco de peso traz nomes como 
Chris Pine, Oprah Winfrey e Reese 
Whiterspoon.

Uma Dobra no Tempo tem es-
treia prevista para 29 de março 
de 2018.

Pré estréia Nacional em Piúma no dia 07/02/18  às 23h55 
sejam os primeiros a verem. Vem para Piúma!
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Tom e Jerry e obras de contenção
receberão recursos do Governo

O pre fe i to  de 
Anchieta, Fabrício 
Petri, recebeu ontem 
(24) o governador do 
Estado em exercício, 
César Conalgo e sua 
comitiva. A visita de 
representantes do 
governo estadual ga-
rantiu para o município 
recursos para a cons-
trução de obras de 
contenção e recupe-
ração do calçadão da 
Ponta dos Castelhanos 
e a construção do 
Centro Municipal de 
Educação Infantil Tom 
e Jerry, em Iriri.

Conalgo e sua co-
mitiva, acompanhados 
do prefeito; do vice-

assim, no ano passado 
conseguimos quitar R$ 
20 milhões das dívidas 
herdadas e manter os 
serviços. Anchieta tem 
uma grande estrutura 
e foi necessário muito 
esforço para garantir 
os serviços e equili-
brar as contas”, disse 
Petri, agradecendo a 
Colnago o apoio para 
execução das obras. 
“Tenho muito a agra-
decer ao governo es-
tadual. A creche de 
Iriri foi uma de nossas 
promessas de campa-
nha e iremos garantir a 
execução”.

 
CENTRO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL TOM 

E JERRY
O governo do 

Estado, em parceria 
com a prefeitura de 
Anchieta, vai construir 
as novas instalações 
do Centro Municipal 
de Educação Infantil 
Tom e Jerry, em Iriri. 
O Cmei atende hoje 
cerca de 220 alunos 
de zero a cinco anos. 
O espaço funciona em 
um imóvel alugado, 
que custa para a mu-
nicipalidade R$ 200 
mil por ano. A nova 
unidade, cujo projeto 
já está pronto e pos-
sui estrutura moderna 
e acessível, poderá 
ampliar as vagas em 
tempo integral.

 
PONTA DOS 

CASTELHANOS
A orla da Ponta dos 

Castelhanos vai rece-

ber obras de conten-
ção e recuperação do 
calçadão, uma parce-
ria entre Governo do 
Estado e prefeitura. A 
orla está parcialmente 
destruída após avan-
ço do mar. O projeto, 
elaborado pela admi-
nistração municipal, 
já foi apresentado ao 
Governo do Estado e 
está em análise pela 
equipe técnica.

“Esse projeto já 
está com nossa equipe 
para análise e poste-
rior execução. Uma 
obra importante para 
esta praia benefician-
do moradores e turis-
tas. Após o processo 
licitatório, a ideia é en-
tregar essa obra em 
90 dias. O Governo 
do Estado está pre-

Assessoria de 
Comunicação

-prefeito, Carlos Waldir 
de Souza e secretários, 
percorreu a orla da 
Ponta dos Castelhanos 
e do balneário de Iriri, 
onde cumprimentou 
moradores e visitantes.

Durante a solenida-
de, que aconteceu na 
quadra poliesportiva 
de Iriri, Petri agradeceu 
a parceria do governo 
do Estado e aproveitou 
para destacar o trabalho 
para equilibrar as contas 
públicas e manter os 
serviços em 2017.

“2017 não foi fácil e 
nesses próximos anos 
teremos outros desa-
fios devido a brusca 
queda em nossa re-
ceita e o alto índice de 
desemprego, oriun-
dos da paralisação da 
Samarco. Mas, mesmo 

Governador em exercício, César Colnago, anunciou a liberação de recursos para construir 
uma creche em Iriri e as obras de contenção na Ponta dos Castelhanos

sente em Anchieta”, 
disse Colnago durante 
a visita.

 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA
Durante solenida-

de em Iriri, o diretor-
-presidente da Cesan, 
Pablo Andreão, anun-
ciou a instalação de 
geradores para evitar 
sobrecarga do sistema 
de abastecimento de 
água em Piúma e Iriri. 
“Durante o período 
de verão o sistema da 
região fica sobrecarre-
gado com o aumento 
do consumo. Estamos 
com uma série de 
ações, como essa 
de instalar geradores 
para evitar problemas 
maiores no abasteci-
mento”, disse.

ESTADO
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sente em Anchieta”, 
disse Colnago durante 
a visita.

 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA
Durante solenida-

de em Iriri, o diretor-
-presidente da Cesan, 
Pablo Andreão, anun-
ciou a instalação de 
geradores para evitar 
sobrecarga do sistema 
de abastecimento de 
água em Piúma e Iriri. 
“Durante o período 
de verão o sistema da 
região fica sobrecarre-
gado com o aumento 
do consumo. Estamos 
com uma série de 
ações, como essa 
de instalar geradores 
para evitar problemas 
maiores no abasteci-
mento”, disse.

Modista Top 2018 é sábado

F i n a l i z a n d o  a 
programação of i -
cial do Art&Cultura 
E s p e c i a l  Ve r ã o 
2018, a produção 
está a todo vapor 
p a r a  a  f i n a l  d o 
Concurso MODISTA 
T O P  2 0 1 8 ,  q u e 
acontecerá neste 
sábado, dia 27 de 
janeiro, na Tenda 
Cultural da Praça 
d e  I t a i p a v a ,  e m 
Itapemirim. 

O  c o n c u r s o  é 
um desafio lança-

Da Redação

Sábado tem desfile de moda na tenda cultural da Praça de Itaipava

DESFILE

Luciana Maximo

Após o desfile quem se apresenta no evento é a dupla 
maravilhosa, Manu Ferreira e Alex

Sexta- feira- 26/ 01 
18:00 horas- Sessão Kids de Cinema
19:00 horas- Musical #
20:00 horas- João Paulo e Cleidmara.

Sábado- 27/01 
19:00 horas- Final MODISTA TOP 2018.
21:00 horas- Manu Ferreira e Alex.

Domingo- 28/01
17:30- Palhaça Limpinha 
19:00 horas- COMUDI.
21:00 horas- Edson Teixeira e Midson 
Costa.

PROGRAMAÇÃO 
do fim de semana da Tenda 
Cultural com At&Cultura:

do pela produtora 
Ivny Matos, para as 
costureiras da re-
gião, que deverão 
cr ia r  um modelo 
exclusivo, original 
e criativo, que será 
ava l iado por  um 
corpo de jurados 
mega especializado 
em moda. “O obje-
tivo do concurso é 
mobilizar as costu-
reiras da comunida-
de, incentivando a 
criatividade e, quiçá, 
aquecer o mercado 
de moda, afinal, vi-
vemos numa comu-
nidade onde o de-
semprego é brutal”, 
informa, Ivny Matos.

O concurso faz 
parte de uma ex-
tensa programação 
que começou no 
dia 23 de dezembro 

de 2017 e ofereceu 
atividades artísticas 
e culturais para toda 
a família, em parce-
ria afinada com a 
Prefeitura Municipal 
de Itapemirim, atra-
vés da Secretaria de 
Cultura, na gestão 
do secretário Dioge 
Câmara. “Dioge é 
um homem muito ge-
neroso e um profis-
sional extremamente 
competente. Acolheu 
nosso projeto de uma 
forma extraordinária! 
Somos muito gratas!”, 
acrescenta Matos.

O MODISTA TOP 
2018 apresentará 
cinco talentos, de 
est i los completa-
mente diferentes. 

Além de um lindo 
troféu, o primeiro 
lugar ganhará uma 
viagem com acom-
panhante para o 
maior polo industrial 
de moda do Estado, 
em Colatina. Fará 
uma visita técnica 
numa das indús-
trias e no Shopping 
Moda Brasil, além 
de vários brindes. 
O evento começa-
rá às 19 horas com 
um desfile perfor-
mático das compo-
nentes do projeto 
Art&Cultura, na se-
quência o desfile 
competitivo e para 
fechar a noite, show 
com a dupla “Manu 
Ferreira & Alex”. 


