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PARABÉNS À 
CÉLIA FERREIRA 

VIRA CULTURAL 
VAI PARA BANDA 
CACHOEIRENSE 

A jornalista mineira, ca-
choeirense de corpo e alma, 
Célia Ferreira, completou 
idade nova, nesta segunda-
-feira, 29 e reuniu um grupo 
seleto de bons amigos, no 
Pier II, em Marataízes.

A vencedora da noite veio 
de Cachoeiro de Itapemirim, 
com quinze anos de forma-
ção, o grupo de amigos da 
Banda Tiurbano conquista 
o primeiro lugar da Virada 
Cultural Raul Sampaio, levan-
do o prêmio de R$ 5 mil reais 
e a gravação de um CD com 
12 faixas.

espiritosantonoticias@gmail.com

Marque sua entrevista pelo Whatsapp.

Pré-Requisitos:
• Boa comunicação verbal e escrita
• Experiência na área
• Sólidos conhecimentos em informática
• Ensino médio completo

Fone: (28) 99883.7453

XILINDRÓ

EM CANA 9

Da redação
No último fim de semana a Polícia Militar – PM realizou apreensões 

de arma de fogo em Anchieta e entorpecentes em Piúma. Ao todo, nove 
pessoas foram detidas. Sexta, no bairro Mãe-Bá, em Anchieta a PM 
prendeu um homem portando uma arma e munições. No sábado e 
domingo, dois menores foram apreendidos com 15 buchas de maconha. 
No domingo, no bairro Monte Aghá, a PM apreendeu 18 buchas de 
maconha, loló, cocaína e dinheiro. Todos foram parar no xilindró.
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PM prende 9 em 
Piúma e Anchieta

No último fim de se-
mana a Polícia Militar – 
PM realizou apreensões 
de arma de fogo em 
Anchieta e entorpecentes 
em Piúma. Ao todo, nove 
pessoas foram detidas. 

Na noite de sexta-feira, 
26, após informações do 
serviço de inteligência 
da Unidade acerca de 
um indivíduo portando 
arma de fogo próximo à 
praça do bairro Mãe-Bá, 
militares da Força Tática 
da 10ª Cia Independente 
prosseguiram ao local e, 
após averiguações, loca-
lizaram um cidadão em 
atitude suspeita em um 
bar. Ao procederem a 
abordagem, os policiais 
encontraram na cintura 
do mesmo um revólver 
calibre .38 com seis mu-

no interior do veículo e no 
terreno e conseguiram en-
contrar 18 (dezoito) buchas 
de maconha e outras por-
ções e pedaços da droga, 
três frascos de substância 
conhecida como loló, um 
pino contendo cocaína e 
R$ 20,00 reais em dinhei-
ro. Nesta ação policial, um 

Da redação

nições, bem como mais 
nove munições no bolso 
de sua bermuda.

Já na noite de sábado, 
27, durante patrulhamento 
pela orla de Piúma, poli-
ciais militares abordaram 
dois menores de idade em 
atitude suspeita, que es-
tavam atrás de um quios-
que. Com um deles foram 
encontradas 14 (catorze) 
buchas de maconha e R$ 
12,40 (doze reais e quaren-
ta centavos). Com o outro 
foi localizada uma bucha 
de maconha e a quantia 
de R$ 132,00 (cento e trinta 
e dois reais).

No domingo à noite, 
em saturação pelo bairro 
Monte Aghá, no município 
de Piúma, uma guarnição 
da Polícia Militar avistou 
um carro em local ermo 
com vários indivíduos, in-
clusive um deles saindo de 
um terreno baldio. Com o 
apoio de outras viaturas os 
policiais realizaram buscas 

Polícia Militar apreende arma de fogo em Anchieta e 
entorpecentes em Piúma

FIM DE SEMANA

PM

PM prende 9 no fim de semana, com 
arma e drogas
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menor foi apreendido e 
mais cinco pessoas con-
duzidas.

Os envolvidos, os en-
torpecentes, a arma de 
fogo e demais materiais 
apreendidos foram en-
caminhados ao plantão 
policial da região para o 
registro das ocorrências.

Na notinha da coluna Boca do Inferno 
desta segunda: Além de desvalorizarem as 
bandas, ainda queriam metade, que coisa, 
não aceita isso Derik, Eliana Sabino.../// Em 
hipótese alguma eu disse que a cantora 
Eliana Sabino recebeu proposta de dividir 
cachê, disse apenas para não aceitar, caso 
venham a fazer esse tipo de proposta, na 
verdade, eu aconselhei a todos os músicos, 
coloquei o nome do Derik e da Eliana, 
apenas por ter um carinho muito especial 
por ambos/// Desculpe, Eliana Sabino, se a 
nota dava a entender outra coisa/// Jamais, 
em hipótese alguma eu faltaria com respeito 
a comunidade de Alto Joeba, só mesmo quem 
é muito tapado para ter entendido isso. Creio 
que fui a única jornalista no ES a receber um 
título na Câmara de Anchieta por evidenciar 
os trabalhos da ADEJO – Associação Delícias 
de Joeba e Associação Mulheres da Prata//// 
Burrice tem limite/// Fiz uma postagem às 
3h00 da manhã criticando alguns quesitos 
do show da Simone e Simaria, rendeu mais 
de 50 compartilhamentos e centenas de 
comentários/// Que “bobiça”, cada um se 
veste como quer. Quer ir ao show de japona 
de veludo, vai, quer ir de minissaia e sem 
calcinha vai, ué, cada um tem seu estilo/// 
Qual o problema do CC, tem gente que tem, 
ué/// Maconha é novidade?, ai ai/// Tem 
gente com dente podre, tem gente que usa 
dentadura, tem gente fofoqueira, tem gente 
chifruda, tem gente caloteira, tem gente que 
usa paninho no lugar de absolvente, tem 
gente boa, tem gente limpa, tem gente suja, 
tem gente boa e gente má/// Gente é gente/// 
Gente, como me cansou os debates idiotas 
que se formaram no entorno da minha 
postagem no meu Facebook/// Não tenho 
saco pra gente chata, peço por favor, as 
pessoas que são incapazes de compreender 
uma metáfora que parem de me seguir, que eu 
não sou novela, e nem parecida com Clara/// 
Outra coisa, esse negócio de pedir ajuda 
é comum  no meio político, em todos os 
meios, essa ajudinha, sabe? Não disse nada 
demais, dá quem quer dar, pede quem quer 
ganhar, é novidade isso, gente?/// É muita 
hipocrisia, desde sempre ouvi falar que tinha 
um vereador por ai pedindo uma ajudinha a 
Feira, ao Parque, ao treinzinho, agora estão 
assustados, ai ai///  Agora eu pergunto, quem 
não correu atrás de um vereador para dar 
um jeitinho em conseguir algo, um alvará, um 
exame, uma consulta... É muita hipocrisia, 
muita gente sonsa se fazendo de santa, e 
muita gente burra que, o que me resta é 
tirar um sarro/// Desculpe, gente, já deu, fui...
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Pré estréia Nacional em Piúma no dia 07/02/18  às 23h55 
sejam os primeiros a verem. Vem para Piúma!

No Pier II, 
Célia recebe 
bons amigos

A jornalista mineira, cachoeirense de 
corpo e alma, Célia Ferreira, completou 
idade nova, nesta segunda-feira, 29 e 
reuniu um grupo seleto de bons amigos, 
no Pier II, em Marataízes.

A Casa, já conhecida pela boa música 
que hospeda, recebeu diversos músicos 
que cantaram para Celinha, entre eles, 
Durval de Castro, Valéria Rezende, Helô 
Pereira, José Gualberto, Anibal de Andrade. 
MPB foi o estilo tocado pelos artistas ami-
gos da jornalista.

Por Luciana Maximo

PARABÉNS

Além dos amigos músicos, a madrinha 
jornalista, Regina Monteiro fez questão de 
cumprimentar a simpática aniversariante 
que ofereceu uma deliciosa feijoada aos 
convidados. “Célia é muito mais que uma 
amiga especial, ela mora no nosso cora-
ção”, disse Durval de Castro.

“Não poderia deixar de vir aqui abraçar 
nossa grande amiga em comum, Celinha, 
que Deus te cubra de bênçãos”, parabeni-
zou Regina.

A festa foi linda e repleta de convidados 
famosos e amigos, que fizeram questão 
de batizar a segunda-feira de, sem lei. 
Parabéns Célia!

fotos Luciana Maximo
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A COR DA MINHA BANDEIRA
Nos últimos meses, em 

relação à atuação dos órgãos 
de investigação e poder judi-
ciário, estamos presenciando 
uma verdadeira “caça às 
bruxas” generalizada, onde 
todos os lados, com a ar-
rogância peculiar de quem 
tenta impor sua verdade, sem 
piedade, condena ao “limbo” 
toda ação que contraria seu 
ponto de vista.

D i ze r  que  o  Poder 
Judiciário é tendencioso, ou 
persegue apenas Lula (que já 
não detém o poder) e deixou 
seus principais opositores 
(protegidos com o manto do 
mandato) fora da “chibata”, 
é, com o perdão da imposi-
ção de minha verdade, visão 
míope.

Ora, a democracia que 
vivemos, em alguns aspectos, 
possui regra construída no 
jogo de balcão, arquitetada 
de forma a criar uma redoma 
protetora em favor de agentes 
públicos inescrupulosos (cujas 
bandeiras atingem todas as 
cores) os quais, convenha-
mos, não dão à mínima para 
as milhares de vítimas que 
sucumbem diante da falta de 
políticas públicas que possi-
bilitariam resgatar cidadania 
e dignidade humana se colo-
cadas em prática. Isso é fato!

Sendo um pouco mais 
objetivo, deve ser destacado 
que o modelo defendido por 
todos os governantes nas 
últimas décadas de constru-
ção de nossa democracia 
permite que o Presidente da 
República seja protegido e 
intocável em relação a cri-
mes que não se relacionam 
com o mandato, assim como 
o colegiado congressista 
também só é atingido se se 
deixar tocar.

Triste é observar a miopia 
exteriorizada por pessoas que 
insistem em dizer que nin-

guém mexe com Michel Temer, 
Aécio Neves, e outras figurinhas 
mais (que também não merecem 
respeito), que sustentam o status 
de detentores de mandato eleti-
vo, e que apenas o Lula é vítima 
de uma conspiração, onde está 
sendo atacado apenas porque 
está bem nas pesquisas e que 
se não participar do processo 
eleitoral será um golpe.

Ora, convenhamos!
Míope a visão apresentada, 

uma vez que centenas são 
os políticos, das diversas “al-
cateias” registradas no TSE, 
que estão sendo investigados, 
destacando que tantos outros 
já foram denunciados e outro 
bocado já foi condenado, e não 
é ético surgir com um clichê do 
tipo copiou/colou para sustentar 
um argumento de inocência ou 
perseguição que já não mais se 
sustenta.

O que deveria ser destaca-
do é que após quase 15 anos 
no Poder (PT), esse cidadão 
“santificado” (Lula), junto com 
as demais peças de destaque 
de seu tabuleiro, mesmo com 
condições (ficaram 14 anos no 
poder) mantiveram incólumes 
as regras nefastas que mantém 
hereditariamente no poder ver-
dadeiras raposas que, também 
míopes, não percebem o mal 
que fazem a si mesmos ou à 
suas próprias famílias.

Quando a democracia ago-
niza, não há vencedores ou 
perdedores... todos somos per-
dedores!

A coerência do discurso 
apaixonado (e ser apaixonado 
não é crime, mas ao contrário, 
demonstra a disposição de lutar 
pelo que se acredita) seria incor-
ruptível se ao invés de santificar 
um lado e condenar ao mais 
profundo limbo seu antagônico, 
houvesse um pouco mais de ho-
nestidade em quem o defende.

Existem milhares de “apaixo-
nados” que seguem o confortá-

vel caminho da miopia, mas que 
na simetria da filosofia narcisista, 
refletem-se desonestos tanto 
quanto aqueles que apedrejam, 
uma vez que buscam de forma 
cômoda uma base de informa-
ção construída na multiplicidade 
de mídia existente para condenar 
agentes públicos (que em regra 
são mesmo corruptos) apenas 
porque não pertencem ao mes-
mo grupo político que defendem.

O discurso da hipocrisia se 
destaca pelo fato de em um 
momento, quando interessa, 
esses agentes são santos, 
como no caso do temer ao ser 
indicado como vice da chapa 
do PT, e no outro, devido à 
perda do poder, são demônios, 
cujo único objetivo é condenar 
o povo à miséria.

Há de se destacar que as 
verdades defendidas nessas 
teorias que se conflitam, em 
regra, são construídas em ter-
reno pantanoso, pois nascem 
de fofocas, no ouvir dizer, na 
rede mundial de computadores 
(que é por demais importante 
nestes tempos pós-industrial) e 
a própria grande mídia, mas que 
são informações absorvidas sem 
o mínimo de análise crítica que 
possam permitir a sustentação 
de uma tese de inocência ou 
mesmo de culpa.

Outro destaque que de-
monstra a falta de razão ao se 
defender o lula, hoje cidadão 
comum, que comprovadamente 
desonrou o povo brasileiro, é o 
fato de que a mesma fonte que 
sustenta toda essa ira contra o 
Poder Judiciário (fofocas, ouvir 
dizer,...) é a mesma utilizada 
como base para condenar sem o 
menor pudor as personalidades 
que se contrapõem ao jogo de 
poder da bandeira que defen-
dem, cuja cor é semelhante ao 
sangue das milhares de vítimas 
que surge diuturnamente por 
falta de comprometimento com 
o que é público.

ARTIGO

Talvez sendo também míope 
em minha posição, e se assim for 
ofereço minhas mais sinceras 
desculpas, acredito que o justo, 
o ético, o que construiria um 
caminho melhor para nossa 
democracia, seria reconhecer a 
culpa dos culpados, sejam quais 
forem, e lutar para erradicar de 
nossa democracia toda e qual-
quer metástase que a consome, 
quer sejam pessoas ou regras 
que as sustentam no Poder de 
forma intocável.

As mesmas regras comba-
tidas por esses oradores de 
plantão que defendem lula e 
toda e qualquer personalidade 
corrupta que compôs o governo 
do PT, convenhamos, são as 
mesas regras que por longos 
quatorze anos o modelo petista 
assegurou imutável no orde-
namento, sendo que o foco da 
inspiração dessa manutenção 
foi e continua sendo unicamente 
a conveniência da manutenção 
da política de balcão, à custa 
da miséria de um povo que, 
convenhamos, merece respeito.

Justo, porém, destacar que 
essa prática ultrapassa a cor 
vermelha, para ser acolhida pela 
grande maioria dos políticos que 
compõe os partidos registrados 
no TSE e, consequentemente, os 
Poderes quanto conquistados 
em sufrágio.

Contudo, a coerência nos 
exige dizer que o PT não é lula e 
nem seus comparsas, e sim dizer 
que a militância que o compõe é 
digna de respeito porque acre-
dita na proposta programática 
de seus estatutos, sendo que 
de certo, se dependesse dessa 
e de outras tantas militâncias das 

demais siglas existentes, nosso 
País exteriorizaria o gigantismo 
declarado em seu hino.

Eu ainda acredito que des-
frutaremos de uma democracia 
plena, mas esse caminho terá 
que ser construído a “quatro 
mãos”, com coerência de todos 
nós, onde a bandeira a ser 
seguida não pode e não deve 
ter qualquer outra cor senão o 
conjunto composto de verde 
amarelo azul e banco.

Não há que se impor verda-
des que na intimidade da consci-
ência de cada um, não surja um 
raciocínio que constrange, que 
envergonhe, pois, o único juiz 
que efetivamente não se pode 
enganar, é aquele que se encon-
tra em nosso próprio íntimo, em 
nossa consciência, sendo certo 
que toda e qualquer imposição 
de ideias, em detrimento dos 
diversos saberes existentes, não 
legitima ninguém.

A bandeira a ser ostentada 
por todos que acreditam que 
nossa Nação é gigante pela 
própria natureza deve destacar 
as cores que representam nosso 
país, e para sermos coerentes 
em nossos discursos, temos que 
destacar acima de tudo a ética 
e a moral que elevam o caráter 
daqueles que ajudam a escrever 
a boa história, e não apenas 
passam por ela.

Essa é a cor da bandeira 
que, em minha opinião, deverí-
amos defender!

(*) Advogado (DOCTUM), 
acadêmico de Filosofia (UFES) 
e Pós-Graduado em Educação 
em Direitos Humanos (UFES)

Nelson Morghetti 
Júnior (*)
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SEGUNDA, 29 DE JANEIRO
Laura e Rafael se casam. Clara 

tem um mau pressentimento e pede 
para voltar para casa com Renato e 
Patrick. Natanael vai à casa de Clara 
e ameaça matar Elizabeth. Henrique 
chega ao local e ouve a discussão do 
pai com Elizabeth. Henrique entra no 
quarto e impede Natanael de atirar 
contra Elizabeth. Natanael tem um ataque 
cardíaco e é levado para o hospital. Irene 
e Adinéia se unem para separar Samuel 
e Cido. Natanael morre, e Adriana culpa 
Elizabeth. Rafael e Laura viajam para 
a lua de mel. Rato não gosta quando 
Leandra avisa que seu noivo, Norival, 
está chegando para encontrá-la. Tônia 
e Zé Victor passam a noite juntos. Amaro 
se preocupa com o que Mercedes disse 
para ele. Irene fala mal de Cido para 
Samuel. Aura discute com Gael por 
ciúmes e o questiona sobre Clara. Clara 
e Adriana se reconhecem como irmãs.

TERÇA, 30 DE JANEIRO
Clara repreende Adriana por não 

querer perdoar Elizabeth, e Patrick tenta 
consolar a advogada. Elizabeth explica 
sua história para Clara e Patrick. Gael 
não consegue conversar com Aura sobre 
Clara. Laura desabafa com Rafael e 
admite que não gostou da primeira noite 
dos dois juntos. Leandra atende o sócio 
misterioso. A assistente social vai à casa 
de Sophia e conversa com Tomaz. Clara 
recebe a assistente social em sua casa. 
Caetana sugere que Leandra apareça no 
bordel de madrugada para fechar o caixa 
da noite. Norival chega a Pedra Santa, e 
Zildete diz para Rato não procurar por 
Leandra nos próximos dias. Mercedes 
tem um mau pressentimento e comenta 
com Josafá. Adriana se declara para 
Patrick. Clara incentiva Elizabeth a sair 
com Renan. Laura recebe de presente 
uma almofada com estampa de tartaruga 
e fica apavorada. Odair tenta se aproxi-
mar de Aura. Bruno revela a Vinícius que 
Tônia pode estar grávida. Rafael consola 
Laura. Gael vê Odair perto de Aura. 

QUARTA, 31 DE JANEIRO
Clara descobre que Raquel será a 

juíza da audiência de guarda. Gael agride 
Odair, e Nádia chama a polícia. Vinícius 
questiona Sophia sobre o que fazer com 
Gael. Aura insiste que Gael volte para a 
terapia. Leandra não deixa Norival sair 
do hotel. Caetana se preocupa com o 
comportamento de Rato. Clara procura 
Adriana. Jô reclama de Henrique defen-
der Elizabeth. Adriana questiona Clara 
sobre seu relacionamento com Patrick. 
Renan sugere que Elizabeth volte a pen-
sar em ser estilista. Jô descobre que seu 
casamento com Henrique não é válido. 

Laura mente para não ter relações ín-
timas com Rafael. Leandra aparece no 
bordel, e Caetana a alerta sobre Rato. 
Renato suspeita dos planos de Tônia e 
afirma que ela não terá sucesso.

QUINTA, 1º DE FEVEREIRO
Clara se afasta de Patrick, e os 

dois ficam sem graça. Samuel ouve os 
batimentos do coração de sua filha. 
Sophia avisa a Rato que a audiência 
pela guarda de Tomaz foi marcada. 
Mariano e Sophia ficam juntos. Uma 
mulher desiste de fazer uma denúncia 
ao ver Vinícius na delegacia, e Bruno 
percebe. Leandra disfarça ao encon-
trar Caetana e Karina no bar. Janete é 
contratada por Patrick para trabalhar 
na casa de Clara e se impressiona 
ao saber quem é a nova patroa. 
Gael decide ir à terapia. Clara pede 
a Janete que nunca conte nada a 
Fabiana. Henrique procura Elizabeth 
e descobre que Jô ajudou nos planos 
de Natanael. Jô se compromete a au-
xiliar Adriana a conquistar Patrick em 
troca de ajuda com Henrique. Clara 
sai para jantar com Renato. Amaro 
pede Estela em casamento. Caetana 
estranha a ausência de Rato. Karina 
chora diante de Diego. Zé Victor se 
declara para Tônia. Laura entra em 
pânico quando Rafael a toca. Rato 
leva Norival até o bordel. Raquel 
chega apressada ao fórum e não 
percebe que está sendo observada. 
Juvenal pede a Estela que não se 
case com Amaro. Rafael confidencia 
a Renato seus problemas conjugais, 
e o médico conta para Clara.

SEXTA, 02 DE FEVEREIRO
Patrick escuta a conversa de 

Clara e Renato e afirma que Adriana 
pode ajudar Laura. Samuel e Cido dis-
cutem, e Suzy se une a Adinéia para 
reatar seu casamento. Clara pede a 
Adriana que converse com Laura. Jô CHARGE

Fonte: http://falandodenovelas.com

não se conforma com a possibilidade 
de não ter direitos sobre os bens de 
Henrique e discute com o diplomata. 
Laura se recusa a conversar com 
Adriana sobre o seu trauma. Sophia 
pede a Xodó para revelar quem é 
a moça com quem Mariano está se 
encontrando. Sophia avisa a Rato 
que ele deve atropelar a juíza no dia 
seguinte. Lívia combina com Mariano 
de apresentá-lo para a família depois 
da audiência de Tomaz. Leandra 
cogita contratar mais meninas para 
o bordel e tenta convencer Cléo. As 
vozes contam para Mercedes algo 
sobre Cleo. 

SÁBADO, 03 DE FEVEREIRO
Laura tenta se explicar para 

Rafael, e os dois fazem um acordo. 
Laura afirma a Vinícius e Lorena 
que está feliz com seu casamento. 
Rafael confidencia a Renato sobre 
o acordo que fez com a esposa. 
Elizabeth avisa a Clara que almoçará 
com Renan. Mercedes alerta Clara 
sobre sua audiência e avisa que a 
causa não está ganha. Renan presta 
contas a Jô sobre seu encontro com 
Elizabeth. Jô reclama de Henrique 
ter de viajar com a ex-mulher para 
resolver questões burocráticas. Isabel 
e Nádia discutem sobre a festa de 
casamento de Diego e Melissa. Bruno 
não consegue nenhuma pista sobre 
o paradeiro de Tônia. Mariano beija 
Sophia. Bruno tenta conversar com 
Suzy. Irene elogia Cido e o incentiva 
a ficar contra Samuel. Caetana e 
Leandra desconfiam da atitude de 
Rato. Melissa reclama de Nádia para 
Laura. Renato informa a Bruno que 
falará com Tônia. Sophia garante a 
Amaral que eles ficarão com a guarda 
de Tomaz. Rato atropela Raquel e 
foge sem ser identificado. Bruno se 
desespera e grita por socorro para 
acudir Raquel, que está desacordada.

RECEITAS DE DRINQUE 
PARA O VERÃO

 
Caipisaquê de Lichia e Amora
Receita do Bar Espírito Santo

Tempo de preparo: 10 minutos

Ingredientes:
3 lichias
3 amoras
Meia colher de açúcar
2 doses (100 ml) de saquê

Modo de preparo:
1) Descasque as lichias, tire os 
caroços e coloque a polpa em uma 
coqueteleira juntamente com as 
amoras;
2) Macere-as com o açúcar;
3) Junte o gelo e o saquê e agite por 
mais alguns segundos;
4) Agora é só servir.



Credenciamento para praça 
de alimentação

A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano de Cachoeiro 
abriu chamada públi-
ca para credenciar 
empresas e autôno-
mos que queiram 
in tegrar  a  praça 
de alimentação do 
Carnaval da cidade, 
que será realizado 
de 9 a 13 de feve-
reiro no Parque de 
Exposições. O ca-
dastramento será 
feito nesta terça-feira 
(30), das 8h às 13h, no 
plenário da Câmara 
Municipal. 

Serão disponibi-
lizados 15 espaços 
para barracas de ali-
mentação, 12 para 
bebidas (drinks) e 
um para caminhão 

Entidades filantró-
picas podem se ca-
dastrar para explorar 
estacionamento

A Semdurb tam-
bém lançou um edital 
de chamamento pú-
blico para selecionar 

a instituição filantró-
pica que vai explorar 
o estacionamento 
interno do Parque de 
Exposições durante 
a programação do 
Carnaval.

A s  e n t i d a d e s 

interessadas pre-
c isam protocolar 
seus pedidos na 
Secretaria Municipal 
de Fazenda até sex-
ta-feira (2). Havendo 
mais de uma ins-
crita, a escolha se 

Assessoria de 
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de gelo. A definição 
dos contemplados 
com os espaços será 
por sorteio, a ser re-
alizado logo após o 
cadastramento. Os 
excedentes compo-
rão lista de espera. 

Para o creden-
ciamento, pessoas 
físicas e jurídicas 
precisam apresen-
tar, respectivamente, 
CPF e RG (original e 
cópia) e CNPJ, além 
de certidão negativa 
de débito municipal.  

Os demais requisi-
tos para participação, 
obrigações e contra-
partidas podem ser 
conferidos também 
na edição do Diário 
Oficial do Município 
da última sexta (26), 
pelo site www.cacho-
eiro.es.gov.br. Mais 
informações: 3155-
5368.

A definição dos contemplados com os espaços será feita por sorteio entre cadastrados

dará por sorteio, 
a ser realizado no 
dia 6 de feverei-
ro, às 9h, na sede 
da Fiscalização de 
P o s t u r a s  ( P r a ç a 
Jerônimo Monteiro, 
nº 05, 3º andar).

CARNAVAL 

Divulgação

O credenciamento para a praça de alimentação é nesta terça, 30, não fique de fora do 
carnaval
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Banda Cachoeirense vence a 
Virada Cultural

Que o brasileiro é 
apaixonado por mú-
sica não é novidade, 
mas o que Marataízes 
vivenciou neste final 
de semana, sim, vai 
ficar por muito tempo 
na memória dos que 
prestigiaram e das ban-
das que participaram 
do primeiro festival de 
música do litoral sul ca-
pixaba finalizado nesta 
noite de domingo (28), 
na Pracinha do Erivelto.

O evento “Virada 
Cultural Raul Sampaio” 
abriu portas para dez 
bandas selecionadas 
dentre 59 inscritas, vin-
das de todas as partes 
do Brasil. No palco da 
virada vários estilos mú-
sicas se encontraram e 
encantaram o público.

A vencedora da noi-
te veio de Cachoeiro de 

Em segundo lugar, a 
Banda Gelo-Nove, do 
município de Alegre-
ES, garantiu o segun-
do lugar, recebendo 
o prêmio de R$ 3 mil 
reais e a gravação do 
CD. Uma banda com 
repertório variado entre 
covers e autorais. O 

terceiro lugar ficou com 
a Banda Machimbo, da 
Serra-ES. O primeiro 
trabalho lançado em 
2012 resultou no CD 
“A Dança dos Ventos”, 
com oito faixas autorais.

As bandas, Tata 
Chama e as Inflamáveis, 
de Juiz de Fora-MG, le-
vando todo a singeleza 
e o astral positivo de 
um grupo de mulheres 
que transformam suas 
paixões pelas forças 
da natureza e o interior 
humano em música 
e a KM2R, de Atílio 
Vivacqua-ES, formada 
por jovens que já fazem 
sucesso no Youtube 
com covers e músi-
ca autorais e detalhe, 
foi no palco da Virada 

Cultural Raul Sampaio, 
a primeira apresenta-
ção pública da banda.

S e g u n d o  o 
Secretário de Turismo, 
P h i l i p e  V e r d a n , 
Marataízes está voltan-
do a brilhar, a ser de fato 
a “Pérola Capixaba”. 
“Não havia outro nome 
que não fosse do nosso 
grande mestre Raul 
Sampaio para receber 
essa homenagem. A 
Virada Cultural veio 
para marcar um novo 
tempo na música, foi 
um grande encontro 
da arte, da cultural, de 
artistas de qualidade 
vindos de diversos lu-
gares. Ao público pre-
sente, toda a equipe 
envolvida, às bandas 
participantes que acre-
ditaram neste evento, ao 
nosso corpo de jurados, 
aos foods trucks, beer 
truks que deram um 
show a parte na praça 
de alimentação, equipe 
de segurança, à Polícia 
Militar, à nossa Guarda 
Municipal, Equipe de 
Resgate, parabéns e 
muito obrigado, pois 
todos contribuíram 
para o grande sucesso 
deste evento”, destaca 
Verdan.

Presente ao evento, 
o Prefeito Municipal 
Tininho Batista rece-
beu a homenagem de 
Honra ao Mérito pelo 
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Itapemirim, com quinze 
anos de formação, o 
grupo de amigos da 
Banda Tiurbano con-
quista o primeiro lugar 
da Virada Cultural Raul 
Sampaio, levando o 
prêmio de R$ 5 mil re-
ais e a gravação de um 
CD com 12 faixas. Uma 
banda de estilo próprio, 
porém com influências 
de grandes bandas 
nacionais e internacio-
nais, a Tiurbano não 
perde as raízes com 
músicas temperadas 
com pitadas de rock e 
muito romantismo, que 
retratam as nuances 
da noite da juventude, 
os problemas sociais 
e as grandes paixões 
humanas. O primeiro 
álbum da banda foi 
gravado em 2006, “A 
Caminhada é Longa” e 
conhecidos pela músi-
ca “Letícia”, o hit foi su-
cesso em várias rádios 
do Espírito Santo.

A vencedora da noite veio de Cachoeiro de Itapemirim, com quinze anos de formação, o 
grupo de amigos da Banda Tiurbano

incentivo cultural que 
resultou na realização 
da Virada Cultural Raul 
Sampaio. Durante a en-
trega das premiações, 
o prefeito elogiou o 
evento que vem a con-
tribuir com o sucesso 
de toda a programa-
ção de verão que vem 
sendo promovida pela 
municipalidade no bal-
neário. “Sem dúvida 
estamos vivenciando 
o melhor verão de 
todos os tempos em 
Marataízes. A Virada 
Cultural Raul Sampaio 
veio para ficar em nos-
so calendário e já estou 
ansioso pela segunda 
edição deste evento 
espetacular, que tem 
por objetivo abrir portas 
para uma nova geração 
de músicos, que às ve-
zes, só precisam de um 
incentivo como esse 
para brilhar.” Finaliza o 
prefeito.

Lembrando que 
o festival de música 
“Virada Cultura Raul 
Sampaio” já está in-
cluída pela Secretaria 
de Turismo, Cultural e 
Patrimônio Histórico no 
calendário de eventos 
de Marataízes.

Conf i ra  os  me-
l h o r e s  m o m e n t o s 
pelo facebook ofi-
cial da Prefeitura de 
Marataízes, acesse: 
https://www.facebook.com/
PrefeituraMunicipaldeMarataizes/

FESTIVAL DE MÚSICA
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Banda Tiurbano conquista o primeiro 
lugar da Virada Cultural Raul Sampaio, 
levando o prêmio de R$ 5 mil reais e a 
gravação de um CD com 12 faixas
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incentivo cultural que 
resultou na realização 
da Virada Cultural Raul 
Sampaio. Durante a en-
trega das premiações, 
o prefeito elogiou o 
evento que vem a con-
tribuir com o sucesso 
de toda a programa-
ção de verão que vem 
sendo promovida pela 
municipalidade no bal-
neário. “Sem dúvida 
estamos vivenciando 
o melhor verão de 
todos os tempos em 
Marataízes. A Virada 
Cultural Raul Sampaio 
veio para ficar em nos-
so calendário e já estou 
ansioso pela segunda 
edição deste evento 
espetacular, que tem 
por objetivo abrir portas 
para uma nova geração 
de músicos, que às ve-
zes, só precisam de um 
incentivo como esse 
para brilhar.” Finaliza o 
prefeito.

Lembrando que 
o festival de música 
“Virada Cultura Raul 
Sampaio” já está in-
cluída pela Secretaria 
de Turismo, Cultural e 
Patrimônio Histórico no 
calendário de eventos 
de Marataízes.

Conf i ra  os  me-
l h o r e s  m o m e n t o s 
pelo facebook ofi-
cial da Prefeitura de 
Marataízes, acesse: 
https://www.facebook.com/
PrefeituraMunicipaldeMarataizes/
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