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O caso envolvendo a 
Escola Municipal Padre 

José de Anchieta, no 
bairro Novo Horizonte em 
Anchieta/ES relacionado 
aos alunos internados no 

Hospital e Maternidade 
Anchieta (Mepes) e no 

Pronto Atendimento 
(PA) com suspeitas de 
intoxicação alimentar 

ganhou repercussão na 
mídia estadual. Com isso 
a Prefeitura se apressou 
em demitir a cozinheira, 

supondo que ela seja 
responsabilizada pelo 

fato de as crianças terem 
passado mal, na última 

sexta-feira 16. Nas redes 
sociais o assunto causou 

indignação nos leitores. 
Há um advogado que 

deve entrar na justiça para 
defender a servidora sem 

ônus para ela.

MERENDEIRA 
NÃO É CULPADA

ANCHIETA-ES
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Major da PM mata bandido e 
fere outro na Serra-ES

Motorista morre acidente na BR 101 em Mimoso do Sul-ES

Jovem é assassinado 
com tiro no rosto em 
Cachoeiro-ES

Um major da Polícia 
Militar reagiu a uma ten-
tativa de assalto e matou 
um bandido na madruga-
da desta segunda-feira 
(19), na altura do bairro 
Jardim Tropical, na BR-
101, na Serra.

O oficial seguia de 
bicicleta para cumprir 

Por Thaís Cardoso com informa-
ções de Simony Giuberti

expediente no Ciodes. 
Por volta das 4h30, ele 
foi abordado por dois 
bandidos, que também 
estavam de bicicleta.

Ele deu voz de pri-
são, mas os criminosos 
persistiram em roubar a 
bicicleta do major, que 
atirou. Um dos bandidos 
foi baleado e morreu no 
local. O outro não foi 
atingido, mas acabou 
preso.

Bandido acaba morto pelo major da PM que reagiu ao assalto, dois bandidos o abordaram

AZAR

Simony Giuberti

Um dos bandidos foi baleado e morreu no local
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A merendeira não pode ser 
a culpada

O caso envolven-
do a Escola Municipal 
P a d r e  J o s é  d e 
Anchieta, no bairro 
Novo Horizonte em 
Anchieta/ES relacio-
nado aos alunos inter-
nados no Hospital e 
Maternidade Anchieta 
(Mepes) e no Pronto 
Atendimento (PA) com 
suspeitas de intoxi-
cação alimentar ga-
nhou repercussão na 
mídia estadual. Com 
isso a Prefeitura se 
apressou em demitir 
a cozinheira, supondo 
que ela seja respon-
sabilizada pelo fato 
de as crianças terem 

Ronilton Ferreira 
Pego, 39 anos, mor-
reu no final da tarde 
deste domingo (18), 
na BR 101, em Mimoso 
do Sul, vítima de aci-
dente de trânsito.

De acordo com 

carregada com um 
container, sentido a 
Rio de Janeiro, quando 
por volta das 17h15 

Fil ipe de Oliveira 
Alcântara de Souza, co-
nhecido como “Pipi”, de 
19 anos, foi assassinado 
na noite de sexta-feira (16) 
no bairro Marbrasa, em 
Cachoeiro de Itapemirim. 
Ele foi atingido por um 
disparo de arma de fogo 
no rosto e morreu ao dar 
entrada na Santa Casa.

Segundo a Polícia 
Militar, após ser acionada 
para verificar chamado 
de disparo de arma de 
fogo na rua Firminio José 
Pereira, os militares en-
contraram uma motoci-
cleta HONDA/CBX 250 

perdeu o controle da 
direção no km 460, 
próximo ao trevo de 
acesso a Apiacá, e 

TWISTER, cor preta e placa 
MPP-0994 caída ao chão, 
porém populares não in-
formaram de quem era a 
moto e o possível autor 
dos disparos.

A PM foi até o hospital 
onde estava a vítima e foi 
informado pelo médico 
responsável que Filipe 
chegou ao hospital em 
uma ambulância e que o 
mesmo já estava em óbito.

Ninguém foi detido e 
não foram divulgadas infor-
mações sobre a motivação 
do crime. O caso será in-
vestigado pela Delegacia 
de Crimes Contra a Vida.

Por Walderson Amorim / 
Aqui Notícias

a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Ronilton 
conduzia uma carreta 
Iveco Stralis 570S41T, 

A merendeira foi demitida da escola de Anchieta onde os alunos passaram mal. Nas redes 
sociais o assunto causou indignação nos leitores. Há um advogado que deve entrar na justiça 
para defender a servidora sem ônus para ela

acabou tombando.
O carreteiro ficou 

preso às ferragens, 
não resistiu aos feri-
mentos e morreu no 
local. Por conta do 
acidente o tráfego na 
região ficou no siste-
ma de pare e siga até 
as 21h.

O  c o r p o  d e 
Ronilton, que é natural 
do Rio de Janeiro e 
residia atualmente em 
Cariacica, foi removido 
pela perícia técnica 
da Polícia Civil para o 
Serviço Médico Legal 
(SML) de Cachoeiro de 
Itapemirim.
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A merendeira não pode ser 
a culpada

O caso envolven-
do a Escola Municipal 
P a d r e  J o s é  d e 
Anchieta, no bairro 
Novo Horizonte em 
Anchieta/ES relacio-
nado aos alunos inter-
nados no Hospital e 
Maternidade Anchieta 
(Mepes) e no Pronto 
Atendimento (PA) com 
suspeitas de intoxi-
cação alimentar ga-
nhou repercussão na 
mídia estadual. Com 
isso a Prefeitura se 
apressou em demitir 
a cozinheira, supondo 
que ela seja respon-
sabilizada pelo fato 
de as crianças terem 

da escola e frango 
congelado ensacola-
do na mesma caçam-
ba a Prefeitura então 
enviou outra nota à 
imprensa dizendo 
que os alimentos já 
haviam sido analisa-
dos. “Os alimentos 
servidos no dia 16 já 
foram analisados, com 
a presença do con-
selho de alimentação 
escolar, nutricionista 
e vigilância sanitária 
e foi constatado que 
estavam em perfeitas 
condições de con-
sumo. A Prefeitura 
aguarda agora a aná-
lise da água coletada 
pela Cesan durante 
toda a noite de on-
tem e até a tarde de 
hoje, quando a última 

criança foi liberada 
a Prefeitura esteve 
presente dando todo 
o apoio às famílias. 
Lamentamos o ocor-
rido e lamentamos 
mais ainda que algu-
mas pessoas tenham 
usado uma situação 
tão séria para tenta-
rem tirar algum pro-
veito político”.

Contudo, mesmo 
após a análise reali-
zada pela Vigilância 
Sanitária, Conselho 
de Merenda e uma 
nutricionista e a nota 
da Prefeitura afirmar 
que nada de irregular 
foi encontrado, a se-
cretária de Educação 
demitiu a merendeira.

A Reportagem con-
versou com a ex-se-
cretária de Educação 
de Piúma, Lenilce 
Carvalho para ouvir 
a opinião dela, se a 
merendeira afastada 
teria responsabilidade 
em relação a comi-
da servida na sexta-
-feira, 16, na escola de 
Anchieta. Lenilce foi 
enfática: “A merendei-
ra não tem culpa de 
nada. Geralmente as 
merendeiras têm pou-
ca formação, são pes-
soas mais humildes, 

elas devem passar 
por capacitações para 
adquirir mais conhe-
cimentos. Muitas das 
vezes as administra-
ções fazem remanejo 
de pessoas para a 
cozinha de escola, 
sem a devida quali-
ficação. Muitas das 
vezes esse servidor 
não tem para onde ir, 
e acabam mandando 
para a escola. Não é 
mandar a merendei-
ra embora que vai 
resolver o problema. 
É preciso apurar os 
fatos, e ver quem fa-
lhou, ela é só a ponta, 
tem de analisar todo o 
contexto”, assegurou 
Lenilce.

Nas redes sociais, 
os leitores estão 
indignados com a 
demissão da meren-
deira. Um advogado 
entrou em contato 
com o jornal solicitan-
do as fotos tiradas no 
local onde a comida 
foi encontrada na li-
xeira. Ele disse que 
vai entrar com uma 
ação na justiça defen-
dendo a merendeira 
gratuitamente, pois a 
demissão dela foi um 
ato covarde. 

Pelo facebook 

Por Luciana Maximo
passado mal, na últi-
ma sexta-feira 16.

Vale ressaltar que 
segundo, a prefeitu-
ra 27 alunos deram 
entrada nas duas uni-
dades médicas com 
dores abdominais, 
diarreia e vomitan-
do e num primeiro 
momento, a assesso-
ria de Comunicação 
deu a entender que 
o fato das crianças 
passarem mal poderia 
está ligado a água. 
Em nota, a Prefeitura 
afirmou que estaria 
enviando coletas de 
água para análise.

Após  o  jo rna l 
Espírito Santo Notícias 
estampar na capa res-
tos de comida en-
contrados na lixeira 

A merendeira foi demitida da escola de Anchieta onde os alunos passaram mal. Nas redes 
sociais o assunto causou indignação nos leitores. Há um advogado que deve entrar na justiça 
para defender a servidora sem ônus para ela

Claudiane Athaíde 
Salarini expos a in-
dignação dela: “O 
cúmulo do absurdo! 
Por acaso a meren-
deira é autônoma? 
Não recebe ordens? 
Que sacanagem”!

A cantora Zee 
Leila de Ponta da 
Fruta/ES questiona: 
“Cadê o diretor e a 
secretária, e todo 
um processo que en-
volve a preparação 
e armazenamento 
da merenda... Cadê 
os outros responsá-
veis”?

Luciano Bodart vai 
além. “Tomaram uma 
decisão horrível, a 
coitada da meren-
deira recebe ordens 
e a comida ela não 
traz de casa, tem que 
investigar e muito, vai 
saber se onde guar-
da esses alimentos 
não foi dedetizado e 
acabou contaminan-
do com alguma coisa 
tóxica”.

De Piúma, Andrea 
Martins também se 
indignou. “A meren-
deira é subordina-
da, então quem tem 
quer ser afastado é o 
superior dela, cadê a 
justiça”?  

A merendeira que atuava na escola de Novo Horizonte foi 
demitida

CASO DA MERENDA



Divulgação

Prefeitura de Kennedy-ES descarta 
17 toneladas de merenda

No dia 28 de mar-
ço de 2013, o portal G1 
veiculou uma matéria 
relacionada a tonela-
das de merenda es-
colar em Presidente 
Kennedy que foram 
param no lixo. Na épo-
ca o laudo apontou 
contaminação por 
larvas, fezes e urina 
de rato. Segundo a 
matéria, a procurado-
ra afirmou que foram 
mais de 17.000 kg de 
alimentos que se per-
deram.

Conversando rapi-
damente por telefone 
com a ex-secretária 
de Educação, que 
atuou no período da 
intervenção de um 
promotor de Justiça, 
Ruth Ramos ela dis-
se que o processo 

TRECHO DA 
MATÉRIA DO G1

Era um verdadeiro 
abrigo de ratos”
Fiscais da prefeitura 

afirmaram que havia 
ninhos de ratos em 
meio aos entulhos e 
fardos de alimentos. 
A vigilância constatou 
que a merenda escolar 
estava contaminada e 
imprópria para o con-

sumo.
A procuradora 

geral de Presidente 
Kennedy, Paula Fazolo, 
informou que a grande 
quantidade de meren-
da mal guardada cau-
sou o prejuízo. “Esses 
alimentos estavam 
com outros materiais 
de uso permanente. 
Era um verdadeiro abri-
go de ratos e podemos 
comprovar isso com 

relatórios fotográficos 
e técnicos emitidos 
pela vigilância. A com-
pra em grande escala 
e o mal acondiciona-
mento causaram tama-
nho desperdício”, disse 
Fazolo.

De acordo com a 
procuradora, toda me-
renda que estava no 
estoque foi descartada 
sob responsabilidade 
da secretaria de Meio 

Por Luciana Maximo
acabou sentenciado 
que a merenda não 
estava com prazo de 
validade vencida, e 
que misturaram me-
renda com alimentos 
que eram das cestas 
básicas.

Ruth comentou 
que  quando  e la 
era secretária de 
Educação a limpeza 
no almoxarifado era 
feito mensalmente 
e com regularida-
de. Destacou que o 
almoxarifado ficou 
sem as l impezas 
devidas durante os 
meses de janeiro 
e fevereiro. Antes 
de deixar a pasta, 
Ramos fez um re-
querimento solici-
tando a dedetização 
do local. Ruth ainda 
afirmou na época 
que a perda da me-
renda escolar pode-
ria ter sido evitada.

Ambiente. Agora, a 
cidade não tem me-
renda escolar para 
atender as 21 escolas 
do município. “Estamos 
com processos de li-
citação na administra-
ção para providenciar 
a adequada compra 
do material o mais ur-
gente possível. O que 
temos, atende apenas 
as creches da cidade”, 
explicou Paula Fazolo.

Em Kennedy 17 toneladas de alimento foram parar no lixo
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Em Anchieta-ES pairam 
dúvidas 

A s i tuação de 
Anchieta não tem ne-
nhuma relação com 
o caso de Kennedy. 
Porém, mesmo a pre-
feitura afirmando que 
não havia alimentos 
com data de validade 
vencida, convém res-
saltar que, o que a re-
portagem encontrou 
na lixeira em frente à 
escola não eram ali-

local, fica complicado 
realizar análises nos 
alimentos que podem 
ter causado o mal-

-estar nas crianças.
Mesmo com a 

presença da Polícia 
Militar no local, junta-
mente com a repor-
tagem e o vereador 
Beto Caliman, bem 
como, com a senhora 
Vera Pereira quem 
testemunhou uma 
servidora da escola 
jogando na lixeira os 
sacos de alimentos, 
esse resto de comida 
nãos seguiram para 
nenhuma análise, já 
que a PM não tinha 

Por Luciana Maximo
mentos ensacolados 
e crus, estavam co-
zidos, tanto o frango 
congelado, armazena-
do em saco plástico, 
quanto o saco com 
restos de alimentação 
cozidos e misturados. 
Arroz, feijão, carne 
moída, batalha palha 
e tomate.

Como os alimentos 
encontrados e foto-
grafados pelo jornal 
não foram para análi-
se, uma vez, a própria 
jornalista deixou no 

como armazenar os 
alimentos e a Polícia 
Civil só atenderia na 
segunda-feira.  

Outra questão que 
precisa ainda ser en-
tendida melhor é por 
que foram jogados 
fora os alimentos se 
não estavam estraga-
dos, como o frango 
por exemplo, que es-
tava cozido, congela-
do e preparado para 
consumo. 

A reportagem encontrou no lixo da 
escola frango congelado e restos de 
comida

Ambiente. Agora, a 
cidade não tem me-
renda escolar para 
atender as 21 escolas 
do município. “Estamos 
com processos de li-
citação na administra-
ção para providenciar 
a adequada compra 
do material o mais ur-
gente possível. O que 
temos, atende apenas 
as creches da cidade”, 
explicou Paula Fazolo.

A ex-secretária de Educação de 
Piúma, Lenilce Carvalho conversou 
com a reportagem e explicou que 
quando se tata de alimentação escolar, 
é preciso ter muito cuidado, pois envol-
ve diversos fatores.

Na época em que ela foi secretária 
de Educação, a Prefeitura de Piúma 
transportava alimentação escolar em 
um caminhão comum, que era usado 
para carregar todos os tipos de coisas. 

Preocupada com a segurança ali-
mentar dos alunos ela solicitou ao pre-
feito que comprasse um caminhão baú 
refrigerado para que esses alimentos 
pudessem serem levados as escolas.

“É preciso averiguar o local onde os 
alimentos são guardados para serem 
distribuídos posteriormente as escolas. 
Na minha época comprei um cami-
nhão baú refrigerado para transportar 
alimentos. O adquirido pela Prefeitura 
só tem essa finalidade e é usado até 
hoje. Além da dispensa da escola há 
todo um percurso a ser percorrido. 
Oferecemos cursos para os profissio-
nais aprenderem como armazenar os 
alimentos. Fazíamos a per capita para 
sabermos a quantidade de alunos que 
consumiriam a merenda para não haver 
sobra.  A equipe da secretaria visitava 
as escolas para ver o armazenamento 

e também averiguar a data de valida-
de. É preciso consumir primeiro os 
alimentos comprados primeiro. A carne 
e os legumes os cuidados devem ser 
redobrados. Reaproveitar alimentos é 
inadmissível, o calor é um sério risco, 
um alimento estragado pode contami-
nar outros, inclusive com bactérias que 
matam. Nem mesmo os alimentos que 
sobram de um turno para o outro, não 
pode fazer a mais nem a menos”.

ESCOLAS DO ESTADO – EMPRESA 
TERCEIRIZADA

Lenilce é pedagoga da Escola 
Estadual Professora Filomena Quitiba, 
em Piúma. Ela frisou que nas escolas 
do Estado a merenda é terceirizada 
e não há sobra alguma. No estado 
o sistema é outro, é uma empresa 
terceirizada, quando os alunos che-
gam a escola são recepcionados por 
um profissional que conta um a um. 
Depois esse profissional distribui as 
senhas de quem quer merendar e é 
repassado a cozinha, o quantitativo 
certo, os professores não têm direito 
de se alimentar dessa merenda. É 
feita com um acréscimo de 10% para 
aqueles que quiserem repetir, não há 
sobra de nada, o desperdício é zero”, 
afirmou a pedagoga. 

A merenda envolve muitos fatores
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Luciana Maximo

A festa envolveu várias notas musicais e grandes artistas do litoral, o QG ficou pequeno para tanta gente bonita e feliz com o sucesso do grupo de Itapemirim

Fá Maior - um ano em grande estilo
Desafios, dificul-

dades, sonhos, fé, 
determinação, per-
sistência somam a 
trajetória do Grupo 
Fá Maior que co-
memorou na tarde 
deste domingo, 18, 
no charmoso QG do 
Gole em Itaipava, 
Itapemirim/ES, um 
ano de sucesso.

O Grupo come-
morou  o  me lhor 
estilo, convidou os 
parceiros da música 
e não faltou notas 
musicais, como so-
licitava a madrinha 
do samba capixaba 
Eliana Sabino aos 
músicos uma nota 
para dar o tom que 
levantou o público.

A festa foi linda, 
Wi l l ian,  vocal is ta 
do grupo chorou 
de emoção. Eram 
mu i tos  can to res 
juntos para cele-
brar esse momen-
to. Por lá passaram 
Handrey Mazzini , 
A l e x  M a r e s i a  e 
Manu Ferreira, Alex 
Souza, Léo Zanol, 
Natál ia Menezes, 
Eliana Sabino, Maria 
Gabriela, Henrique 
Cabral entre outros. 
“ É  u m  m o m e n t o 

Por Luciana Maximo

FÁ MAIOR – UM ANO EM GRANDE ESTILO

muito especial para 
nós. Obrigada a to-
dos os amigos e em 
especial os músi-
cos, a nossa madri-
nha Eliana Sabino. 
Começamos como 
uma brincadeira, um 
grupo de amigos 
que trabalhava e re-
solveu se juntar para 
fazer música”! Disse 
Willian Fá Maior.

Willian agradeceu 
a Washington do Bar 
Campi, em Piúma, a 
primeira casa que 
recebeu o Grupo Fá 
Maior. Também se 
lembrou dos músi-
cos que lá estavam 
naquele momen-
to, Eliana Sabino e 
Natália Menezes o 
abraçaram e desde 
então se tornaram 
fãs e amigos. Não 
esqueceu Willian de 
lembrar de Daniel 
Carvalho proprie-
tár io  da Cabana 
Paul is ta  que fez 
muitas contratações 
do grupo e também 
ao Espírito Santo 
Notícias que sempre 
mostrou o trabalho 
do Fá Maior. Neste 
domingo, a come-
moração envolveu a 
todos, a casa lotou e 
os amigos de Piúma 
fizeram questão de 
aplaudir o sucesso 
do grupo.
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VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA NA 
PRAIA DAS NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 

APARTAMENTO 

ClassiDIGITAL
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

MARATAÍZES - CASA 
PARA CARNAVAL

Casa nova, arejada, 
mobiliada, 184m2,
3 quartos , sendo 
1 suíte
28 99933-8979

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 quartos, 
2 banheiros 
(sendo uma suite) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

CASA TEMPORADA 
CARNAVAL EM PARATI 

- ANCHIETA 
3 quartos
Preço do pacote: 
R$ 4.000
Localizada a Rua 
Vicente Serafim, na 
simpática Vila de 
Parati em Anchieta, 
entre a Praia de Ubú e 

Castelhanos
27 98822-2093

ANCHIETA - CASA 
DE PRAIA POR 
TEMPORADA

Casa de 2 pavimentos 
3 qts, 3 banheiros, 
sala copa cozinha 
estacionamento 
descoberto para para 
4 veículos, localiza na 
Praia dos Castelhanos
carnaval R$ 2.500,00 
para no máximo 10 
pessoas
37 3214-8549

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

APARTAMENTO 
PARA TEMPORADA 

EM PIÚMA
Aluguel por semana: 
R$ 1.000
Ótima Apartamento ao 
lado do Supermercado 
Piúminas
28 99955-4615

ALUGUEL DE CASA EM 
PIÚMA TEMPORADA

Aluguel por dia: R$ 120
casa com 2 quartos
27 99614-4714

MARATAÍZES 
Segunda quinzena de 
janeiro ou segunda 
quinzena de fevereiro 

Rua Alamedas do Chalé 
28 99984-5030

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500
painel do gol g4.... forro 
de porta do gol g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado
27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000

Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos
28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 02 
quartos sendo 01 suíte, 
prédio de frente 
para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 24 
Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

CONTRATA-SE 
MANICURE

Salão Ivete em 
Piúma contrata 

manicure com prática 
whatsapp 

28 99977.5324 Ivete

VAGA - VENDEDOR 
COMISSIONADO

Estamos recrutando 
vendedores externos 

para vendas de 
diversos produtos 
personalizados 

mediante comissão 
nas Cidades de 

Guarapari; Anchieta; 
Piúma; Itapemirim e 

Marataízes.
Entrevista 

(28) 98100.8447

PRECISA-SE DE 
UM CABELELEIRO 

COM EXPERIÊNCIA 
URGENTE

Salão localizado 
em bairro república 
Vitória e com boa 
clientela. Número de 
ligação: 998853710 
whattsapp: 981691543

VAGA PARA 
PROFESSOR
Unidade em 
Marataízes está 
recebendo currículos 
para professores de 
inglês e espanhol. 
Contato pelo telefone 
(28) 3532.4646 Luana

Publicação de Abandono de Emprego, Extravios de 
Documentos (Alvará, Notas Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de Convocação, Edital 
de Citação, Edital de Intimação, Edital Judicial, Edital 
Extrajudicial, Convocações, Convocação de Assembléia, 
Atas, Ata de Assembléia, Ata da Reunião, Comunicados, 
Licenças Ambientais e Balanços.

“
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SEGUNDA, 12 DE FEVEREIRO
Renato e Gael brigam. Adriana faz 

insinuações contra Duda/Elizabeth. Radu 
separa a briga e Gael vai embora do 
baile de Carnaval com Sophia e Aura. 
Adriana pede para falar com Renan. 
Patrick questiona Clara sobre seus 
sentimentos por Renato. Suzy e Irene pro-
vocam uma briga entre Samuel e Cido. 
Patrick alerta Clara sobre o interesse de 
Renato pelas esmeraldas. Aura comenta 
com Sophia que pode ter direito às minas 
de esmeralda. Clara visita Raquel. Lorena 
suplica à filha para retirar a denúncia 
contra o padrasto. Vinícius solicita que 
Bruno arquive a denúncia que Laura 
fez contra ele. Clara questiona Patrick 
sobre seu interesse pelas esmeraldas e 
ele ri da situação. Aura afirma ser irmã 
de Clara e solicita que Patrick seja seu 
advogado. Vinícius aparece na casa de 
Clara e a ataca.

TERÇA, 13 DE FEVEREIRO
Renato socorre Clara, que afir-

ma que denunciará Vinícius. Patrick 
desconfia das intenções de Aura mas 
promete agilizar o encontro dela com 
Clara. Lorena afirma que ajudará Vinícius. 
Clara faz um pacto com Renato. Zé Victor 
se declara para Tônia. Bruno incentiva 
Raquel na fisioterapia. Sophia questiona 
Mariano sobre Amaro. Leandra tenta 
convencer Cleo a ir para o bordel. Xodó 
aconselha Cleo a não trabalhar no local. 
Vinícius não consegue impedir Clara de 
denunciá-lo. Lorena suplica a Nádia que 
não deixe Bruno acolher a denúncia 
de Laura. Patrick comenta com Clara 
sobre Aura, e ela pede para conversar 
com a médica antes de fazer um teste 
de DNA. Renan convida Duda/Elizabeth 
para ir com ele ao encontro de Adriana. 
Cido afirma a Samuel que Adinéia quer 
que o filho reate com Suzy. Nádia vai à 
delegacia falar com Bruno. Sophia impõe 
uma condição para Amaro se casar com 
Estela. Nádia fala com Gustavo sobre a 
denúncia contra o delegado. Vinícius se 
declara para Laura.

QUARTA, 14 DE FEVEREIRO
Laura tenta expulsar Vinícius do 

flat. Gustavo diz a Nádia que não pode 
arquivar a denúncia contra o delegado. 
Sophia afirma a Amaro que Estela ficará 
sem herança se decidir se casar com 
ele. Cleo procura Leandra no bordel. 
Vinícius constata que Bruno encaminhou 

sua denúncia ao tribunal. Aura conta a 
Gael que pode ser irmã de Clara. Duda/
Elizabeth se prepara para viajar ao Rio 
de Janeiro com Henrique. Adriana afirma 
a Jô que não deixará Duda/Elizabeth 
afastar Henrique da família. Bruno e o 
fisioterapeuta ajudam Raquel a cami-
nhar pela casa. Henrique pede a Duda/
Elizabeth para mentir na audiência em 
favor de Natanael. Patrick busca provas 
contra Vinícius. O delegado descobre 
que Gustavo encaminhou sua denúncia 
para o promotor público. Patrick se 
oferece para ajudar Abel a condenar o 
delegado. Vinícius é afastado do cargo.

QUINTA, 15 DE FEVEREIRO
Vinícius deixa a delegacia. 

Henrique diz o que Duda/Elizabeth 
deve falar na audiência. Lorena se pre-
ocupa com Vinícius. Tônia confirma sua 
gravidez e ameaça denunciar Renato se 
ele revelar seus planos. Mariano conta 
a Sophia que pretende se casar. Lívia 
afirma a Tomaz que apresentará seu na-
morado a ele. Gael descobre que Amaro 
pediu Estela em casamento e decide 
conversar com ele. Leandra se preocupa 
com Rato. Gael suspeita que Sophia 
esteja aliada a Aura. Clara se depara 
com Lívia e Tomaz na sorveteria. Patrick 
conversa com Laura e tenta localizar 
uma antiga funcionária da família. Cleo 
começa a trabalhar no bordel e Xodó é 
seu primeiro cliente. Bruno confidencia a 
Clara e Patrick sobre a mulher que tentou 
fazer uma denúncia na delegacia, mas 
desistiu depois que viu Vinícius. Tônia se 
despede de Zé Victor. Estela sofre com 
a ausência de Amaro. Leandra proíbe 
Caetana de sair do bordel para visitar 
Mercedes. Mariano sabe que Xodó 
passou a noite com Cleo no bordel e 

CHARGE

vai falar com ela. Patrick encontra Alzira 
e descobre que a filha dela foi mais uma 
vítima de Vinícius.

SEXTA, 16 DE FEVEREIRO
Patrick convence Alzira a de-

nunciar Vinícius. Mariano se culpa por 
Cleo ter ido trabalhar no bordel. Alzira 
denuncia Vinícius, e Patrick tem uma 
ideia para conseguir provas contra o de-
legado. Henrique beija Duda/Elizabeth. 
Tônia revela a Bruno que está grávida 
dele na frente de Raquel. Zé Victor não 
se conforma com o desaparecimento 
de Tônia. Raquel termina com Bruno e 
volta para sua casa. Clara ajuda Raquel 
e deixa Radu para cuidar dela. Caetana 
pede a ajuda de Xodó para ir à casa de 
Mercedes. Rosalinda garante a Estela 
que Amaro voltará a aparecer. Tônia 
surge no salão, e Ivanilda e Nicácio 
desconfiam quando ela fala que está 
grávida de Bruno. Patrick estranha o 
comportamento de Janete e comenta 
com Clara. Bruno apreende o computa-
dor do delegado. Clara procura Aura no 
hospital. Vinícius exige que Sophia que 
o ajude a fugir.

SÁBADO, 17 DE FEVEREIRO
Gael ouve a conversa de Vinícius 

com sua mãe e estranha o comporta-
mento de Sophia. Clara faz perguntas a 
Aura sobre Jonas. Sophia manda Rato 
acabar com Vinícius dentro da mina de 
esmeralda. Mercedes afirma a Caetana 
que já sabia sobre Cleo trabalhar no 
bordel. Lívia avisa à família que levará 
seu namorado para eles conhecerem. 
Xodó fica novamente com Cleo. Clara 
garante a Patrick que Aura não é sua 
irmã. Nádia afirma a Tônia que Bruno irá 
se apaixonar por ela depois que o filho 

deles nascer. Radu cuida de Raquel. Cido 
sente ciúmes de Samuel com Suzy. Clara 
leva Tomaz para visitar o quilombo. Patrick 
diz a Laura que Vinícius pode ser inocen-
tado. Tomaz decide comprar um presente 
para Lívia no quilombo. Noêmia gosta de 
ver o entrosamento entre Renato e Tomaz. 
Bruno informa a Patrick que Vinícius fugiu. 
Bruno alerta o delegado de Pedra Santa 
sobre a fuga de Vinícius. Sheila descobre 
quem é o noivo de Desirée. Amaro procura 
Estela. Mariano não deixa Rato acionar 
o explosivo ao ver Vinícius no fundo da 
mina. Lívia despreza o presente de Tomaz. 
Mariano afirma a Vinícius que Rato tentou 
matá-lo a mando de Sophia.

SEGUNDA, 19 DE FEVEREIRO
Vinícius promete se vingar de 

Sophia. Rato tenta convencer Gael de que 
Sophia não fez nada contra o delegado. 
Tomaz se magoa com Lívia. Amaro inventa 
uma desculpa para romper com Estela. 
Gael questiona Sophia sobre o atentado 
contra Vinícius. Patrick sugere a Laura 
que o julgamento de seu padrasto seja 
adiado. Lorena apoia Vinícius. Adinéia 
tenta convencer Suzy a exigir que Samuel 
durma no quarto com ela. Radu cuida de 
Raquel. Jô se queixa de Henrique para 
Adriana. Patrick alerta Clara sobre a 
possibilidade de Vinícius ser inocentado. 
Sophia comparece ao julgamento de 
Vinícius. Laura se emociona durante seu 
depoimento. Juvenal tenta consolar Estela 
e se surpreende com seu comportamento. 
O advogado de Vinícius tenta desqualificar 
o depoimento de Adriana. Bruno avisa que 
nada de comprometedor foi encontrado no 
computador de Vinícius. Patrick encontra a 
antiga funcionária de Lorena.



Divulgação

Por Felipe Ribeiro

/adorocinema.com

Danie l  Cra ig , 
diretor da organi-
zação de caridade 
The Opportunity 
Network ao lado 
da esposa Rachel 
Weisz, está leilo-
ando seu veículo 
particular da Aston 
Martin, marca de 
carros que apare-
ce nos filmes da 
f ranquia  James 
Bond desde 1964, 
em 007 Contra 
Goldfinger. O valor 
estimado do auto-
móvel varia de US$ 
400 milhões a US$ 
600 milhões.

Skyfall (2012), 007 - 
Quantum of Solace 
(2008)  e  007 - 
Cass ino Royale 
(2006).

O dinheiro arre-
cadado com a ven-
da será revertido 
para organização 

da qual Craig é um 
dos diretores, se-
gundo a casa de 
leilões Christie’s. 
A The Opportunity 
Network foca no 
auxílio de objeti-
vos acadêmicos 
e profissionais de 

jovens de comuni-
dades carentes.

Craig irá inter-
pretar o espião 
mais conhecido da 
sétima arte mais 
uma vez em James 
Bond 25. O 25º 
filme da franquia 

D e  e x t e r i o r 
azu l -mar inho  e 
interior em couro 
azul-escuro, o car-
ro do ator é uma 
edição limitada da 
Aston Martin, um 
Vanquish 2014 pro-
duzido para come-
morar o centenário 
da marca. Dos cem 
veículos produzi-
dos, Craig possui 
o automóvel de 
número 007 (ób-
vio!). Os carros de 
luxo da fabricante 
britânica aparece-
ram em todos os 
filmes estrelados 
por ele: 007 Contra 
Spect re  (2015 ) , 
007 - Operação 

tem previsão de 
ser  lançado no 
dia 7 de novem-
bro de 2019, mas 
ainda permanece 
em busca de um 
diretor após Denis 
Villeneuve ter sido 
descartado.

Geral

Quem vai dar o primeiro lance?

DANIEL CRAIG LEILOA 
SEU CARRO DO 007 

PARA CARIDADE



Divulgação

Divulgação

por Laurus Menezes

/tomartvmedia.com

A Chevrolet lan-
çou uma nova ver-
são do carro mais 
vendido do Brasil, o 
Onix Advantage 1.4 
com câmbio auto-
mático. Itens como 
direção elétrica, ar-
-condicionado, vi-
dros dianteiros elé-
tricos e coluna de 
direção regulável 
em altura seguem 
presentes como 
itens de série. Para 
ter o câmbio auto-
mático a um preço 
mais acessível, a 
nova versão tam-
bém perde as rodas 
de liga leve, substi-
tuídas por calotas 
de 15 polegadas, 
além de sensores 
de estacionamento 
traseiros e a capa 
dos retrovisores na 
cor do veículo. O 
lançamento usa o 
mesmo 1.4 de até 
106 cv com caixa 
de automática de 
seis velocidades 
da versão LT (R$ 
57.990), mas a lista 
de equipamentos 
de série foi enxu-
gada para justificar 
a redução no valor. 
Com gasolina, os 
números são 11,7 
km/l e 13,9 km/l, 
respectivamente. 

O lançamento usa o mesmo 1.4 de até 106 cv com caixa de automática

CHEVROLET LANÇA 
VERSÃO MAIS BARATA 
DO ONIX AUTOMÁTICO

Uma das mais emblemáticas 
fabricantes de motos do mun-
do, a norte-americana Harley-
Davidson carrega, aos olhos 
da maioria, a imagem de uma 
marca tradicionalista. Até um 
tanto conservadora.

Mas essa parece ser uma 
característica que a centenária 
casa de Milwaukee, cidade 
mais populosa do estado do 
Wisconsin, nos Estados Unidos, 
se prepara para mudar.

Pelo menos é o que supõe 
seu plano de atividades para os 
próximos tempos. Não apenas 
porque parte dele envolve o lan-

çamento de dezenas de novos 
modelos até ao fim da década 
e, sim, pois, entre elas, está a 
proposta de uma motocicleta 
elétrica até o fim de 2019.

Por enquanto, a marca não 
revela nenhum detalhe acerca 
de que modelos poderão ser 
esses, de que tipo e nem qual 
forma de eletrificação estará 
presente. Mas essa não é a 
primeira que a Harley-Davidson 
esboça o desejo de ter, em sua 
linha de produção, modelos que 
produzam menos poluição que 
comprometa o meio ambiente. 
fonte: aquidauananews.com

HARLEY-DAVIDSON CONFIRMA 
PRODUÇÃO DE UMA MOTO ELÉTRICA
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O lançamento usa o mesmo 1.4 de até 106 cv com caixa de automática

Nossa ferramenta diária
por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura
Gosto de abastecer pes-

soas. Gosto de retribuir com 
os achados que catei entre 
mundos e jardins ou que foram 
conseguidos com muitas lutas. 
Conhecer é encantador, mas 
dói, exige enfrentamentos e a 
retirada das sujeiras da covar-
dia. E, desses enfrentamentos, 
aparo frestas e quinas e trago 
para o outro o que ficou de 
presente.

Acredito que já temos cortes 
o suficiente para continuar 
trazendo lanças ou disputas 
desiguais nas corridas da vida. 
Desejo poesias de inspirações, 
de amores que estão amanhe-
cendo, de gente de estrela nos 
olhos. É por isso que luto dia-
riamente. É nisso que fortifico 
minha escrita, a forma de me 
desprender das maldades e ter 
esperança nutrida.

A leitura e a escrita permi-
tem que não neguemos o mal, 
porém, que saibamos dialogar 
com as marés e recondicionar 
o que nos aflige e nos causa 
paz. O conhecimento alimenta 
a fé nas pessoas, a reflexão 
diária para onde caminhamos 
diante de um mundo mutável 
e catastrófico.

Vemos a intolerância, o des-
respeito, a maldade, a vingança 
ganharem cenários. Vemos 
também atos de altruísmo, 
de felicidade, de carinho, de 
gentilezas. E o que pretende-
mos preservar? Acredito que 
desejamos permanecer com 
as flores, mesmo que murchem, 
que queremos a justiça inflama-
da nos olhos e nas atitudes e o 
companheirismo nos abraços 
coletivos.

Conhecer faz de nós seres 
singulares, pulsantes, os quais 

sempre se dispõem a renas-
cer, a se inventar. A palavra 
deflagra, polemiza, reconstrói, 
ameniza, dignifica. Ela lança as 
redes e oferece novos portos, 
ela aproxima e redesenha os 
olhares para os invernos, as 
memórias, as expectativas de 
um amanhã ensolarado.

Lembro com lindeza de 
meus autores que utilizaram 
seu discurso para ferramen-
ta de crítica, instrumento de 
liberdade, aprimoramento de 
ideias, recortes de anunciação 
e dilemas, poesia que ilumina 
a vida e traz canção para a 
alma, desenhos de sujeitos, 
enfim, para que o mundo não 
se conformasse nem tão pouco 
o homem se tornasse mecânica 
de manobras e alienações.

Escrevo para que eu tenha 
remédios, a fim de que meus 
cenários não se desbotem e 
eu consiga ver, bem mais que 
os olhos me sugerem. A escrita 
possibilita que meus naufrágios 
não me superem, que minha 
morte seja renascimento, que 
minha fala potencialize mi-
nhas crenças e meus espaços 
tenham poesia para que eu 
possa me apoiar quando muitas 
coisas estiverem em desordem.

Então, como presente de 
inverno, ofereço a minha escrita, 
a minha poesia diária para que 
não murchemos nem perma-
neçamos nos marasmos que 
o cotidiano nos oferece. Não 
dissolvamos nossos achados, 
nossas vontades de ter dias 
mais encantadores. Conheça, 
busque muito de si e oferte o 
que fez de ti este indivíduo tão 
espetacular. Leia, informe-se, 
escreva, produza e ressignifi-
que o melhor da humanidade.

A vida-morte-poesia
A morte vem visitar o tempo.
E ele desbota com as emoções e os afetos.
E, dentre os fracassos, a gente desgasta.
A gente esgarça feito tecido que apodrece, se perde nos fios.
É tempo dado, doado, perdido.
A vida escorre entre danos e perdas.
E a arte alimenta o corpo, os desníveis e as frestas.
As palavras alinham o escorregadio e o pleno.
Ela embolsa o que não foi dito, o que se esvai entre os acha-
dos e sentidos.
O corte que demarca o homem e o seu legado.
As marcas do desconhecido e senhor.
As fendas deixadas nos cantos e espaços.
As esperanças descosturadas.
O amor espreitando nas portas.
A morte e seus embates dentre as cenas e marés.
Dos rios que encharcam a alma.
Das águas que assombreiam o coração.
Das vidas que purificam os homens.
Não há respostas nem tão poucos ventos.
Há caminhos de encontros e finitos.
Há passos e deslaços.
Permanência dos embargos e dores
em prantos de poesia.


