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PRESO POR 

ESTUPRO
A Polícia Civil realizou 

na manhã desta 
segunda-feira (19) a 
prisão de Reginaldo 
Ferreira dos Santos, 

50 anos, acusado de 
estupro de vulnerável. 

Ele foi detido no 
assentamento 
Cachoeira das 

Garças, zona rural de 
Mimoso do Sul. 

Além da menina ele 
teria estuprado a 

ex-mulher.
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Estuprou a ex-mulher e uma 
criança e foi preso

Homem é executado com cinco tiros em Itapemirim-ES

A Polícia Civil rea-
lizou na manhã desta 
segunda-feira (19) a 
prisão de Reginaldo 
Ferreira dos Santos, 
50 anos, acusado de 
estupro de vulnerável. 
Ele foi detido no assen-
tamento Cachoeira 
das Garças, zona ru-
ral de Mimoso do Sul.

Reginaldo é acusa-
do de ter estuprado 
em 2013 uma criança, 
na época com sete 
anos de idade, neta 
de sua ex-mulher. 
Atualmente, a meni-

dormindo. Na ocasião, 
a criança relatou o fato 

à família, que acionou 
o Conselho Tutelar e 

a delegacia.
Durante o julga-

Fonte Jornal O Fato
na tem 11 anos. Na 
ocasião, ele chegou 
a ser detido, mas em 
seguida foi liberado, 
respondendo pelo 
crime em liberdade.

Durante a investi-
gação, a polícia con-
cluiu que o acusado 
teria praticado atos 
libidinosos mais de 
uma vez com a víti-
ma, aproveitando-se 
de momentos em 
que estava sozinho, 
em casa, com a ga-
rota.

Ele também teria 
praticado os atos à 
noite, no momento 
em que sua mulher, a 
avó da criança estava 

Ele aproveitava os momentos em que estava sozinho, em casa, com a garota, para praticar os abusos

mento, Reginaldo 
negou, mas a Justiça 
considerou-o culpa-
do, condenando-o 
em agosto de 2016. 
O mandado de prisão 
por sentença con-
denatória foi expe-
dido no dia 5 deste 
mês pela juíza Lara 
Carrera Arrabal Klein. 

Reginaldo pas-
sou por exames no 
Hospital Apóstolo 
Pedro e,  como a 
sentença foi tran-
sitada em julgado, 
fo i  encaminhado 
ao presídio de Xuri, 
em Vila Velha, onde 
cumprirá pena em 
regime semiaberto.

MIMOSO DO SUL/ES

Beto Barbosa

Anderson Scherrer

Reginaldo é acusado de estuprar uma criança e a a ex-
mulher
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Cachoeiro-ES investe em 
novos caminhões 

Genesis Vidal de 
Freitas foi executado 
a tiros na noite deste 
domingo (18), no distrito 
de Nova Jerusalém, no 
município de Itapemirim. 
De acordo com a Polícia 

a perícia técnica da 
Polícia Civil não descar-
ta execução, já que não 
é comum criminosos 
efetuarem tantos dispa-

ros contra uma vítima de 
roubo.

O caso é investiga-
do pela Polícia Civil. 
Quem tiver qualquer 

informação que possa 
ajudar na elucidação do 
crime pode ligar para o 
Disque-denúncia 181.

Há cerca de quatro 

Por Wanderson Amorim / 
Aqui Noticias

Militar, Genesis foi mor-
to por volta das 21h, 
quando foi abordado 
por homens, ainda não 
identificados, que efe-
tuaram cinco disparos 
contra ele e fugiram le-
vando sua motocicleta.

A princípio a suspei-
ta é de latrocínio (roubo 
seguido de morte), mas 

anos, Genesis chegou 
a ser preso por matar 
um homem, mas foi libe-
rado ao alegar legítima 
defesa.

Genesis Vidal de Freitas foi executado 
a tiros na noite deste domingo (18)
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Estuprou a ex-mulher e uma 
criança e foi preso

Homem é executado com cinco tiros em Itapemirim-ES

Ele aproveitava os momentos em que estava sozinho, em casa, com a garota, para praticar os abusos

mento, Reginaldo 
negou, mas a Justiça 
considerou-o culpa-
do, condenando-o 
em agosto de 2016. 
O mandado de prisão 
por sentença con-
denatória foi expe-
dido no dia 5 deste 
mês pela juíza Lara 
Carrera Arrabal Klein. 

Reginaldo pas-
sou por exames no 
Hospital Apóstolo 
Pedro e,  como a 
sentença foi tran-
sitada em julgado, 
fo i  encaminhado 
ao presídio de Xuri, 
em Vila Velha, onde 
cumprirá pena em 
regime semiaberto.

Cachoeiro-ES investe em 
novos caminhões 

A  p r e f e i t u r a 
de Cachoeiro de 
Itapemirim acaba de 
comprar, com recur-
sos próprios, dez no-
vos caminhões, que 
serão entregues já na 
próxima segunda-fei-
ra (19), em solenidade 
marcada para as 17h, 
na praça Jerônimo 
Monteiro, no centro 
da cidade.

Do valor total inves-
tido, R$ 1.616.200,00 
foi aplicado na aqui-
sição de oito cami-
nhões caçamba (do 
modelo VW 15.190) 
- cada um custou 
R$ 179.150,00 - e 
de um caminhão-
-pipa (do modelo 
VW 15.190 Worker), 
por R$ 183 mil. 

E outro caminhão-
-pipa, de modelo 
igual, foi comprado 
pelo mesmo valor, 
com verba do

Fundo Municipal 
de Desenvolvimento 
Rural e Sustentável 
(FMDRS).

Três veículos ca-
çamba e um pipa 
serão destinados à 
Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos 
(Semsur), para dar 

ses, foi feita a entrega 
de dez viaturas para a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) e de mais três 
caminhões, sendo 
dois para a Secretaria 

de Educação (Seme) 
e um para a pasta 
de Serviços Urbanos 
(Semsur).

Antes disso, em 
setembro passado, 

a prefeitura adquiriu 
quatro retroescava-
deiras, também com 
recursos próprios. 
Ainda em 2017, foram 
recuperados e vol-

Assessoria de 
Comunicação

apoio às equipes de 
limpeza.

Mais três caçam-
ba e um pipa irão 
compor a frota da 
Secretaria Municipal 
de Agr icul tura e 
Interior (Semai), para 
dar mais celeridade a 
diferentes tipos de ati-
vidades, como melho-
rias das vias rurais e 
auxílio a agricultores.

Outros dois cami-
nhões caçamba vão 
para a Secretaria 
Municipal de Obra 
(Semo), para suporte 
em diversas ações 
inerentes à pasta.

“Vale ressaltar que, 
dentre uma série de 
benefícios, a am-
pliação e renovação 
da frota de veículos 
do nosso município 
resultará, também, 
na redução com os 
valores gastos nas 
manutenções”, pon-
tua o secretário mu-
nicipal de Gestão de 
Transportes, Maycon 
Almeida.

FORTALECIMENTO 
DA FROTA 

MUNICIPAL
Os investimentos 

na ampliação e me-
lhoria da frota da pre-
feitura de Cachoeiro 
têm sido constantes. 
Há menos de dois me-

São oito caminhões caçamba e mais dois caminhões-pipa para ampliar serviços

taram a circular mais 
de 80 veículos da 
frota que estavam 
parados por falta 
de manutenção e 
peças. 

FROTA

Assessoria de Comunicação

A prefeitura de Cachoeiro acaba de comprar, com recursos próprios, dez novos 
caminhões

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

anos, Genesis chegou 
a ser preso por matar 
um homem, mas foi libe-
rado ao alegar legítima 
defesa.
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Merendeira de Anchieta não 
perdeu o emprego

A  S e c r e t á r i a  d e 
Educação Janinha Gerke 
de Jesus informou, na 
manhã desta segunda 
feira (19/02), que a funcio-
nária responsável pelo 
preparo da merenda na 
Escola Novo Horizonte 
não foi exonerada, como 
divulgado por algumas 
pessoas por meio de re-
des sociais. “Houve uma 
troca de função” para que 
se tenha total liberdade na 
apuração dos fatos que 
podem ter ocasionado o 
desconforto intestinal em 
27 crianças na tarde e 
noite da última sexta feira 
(16/02).

D e  a c o r d o  c o m 
Janinha, a funcionária em 
questão continua na esco-
la, porém desempenhan-
do outro tipo de função.

A Secretária informou 
ainda que a Cesan emitiu 
relatório onde afirma que 

Em nota a Prefeitura de Anchieta informou que a merendeira de Novo Horizonte foi trocada 
de função durante as investigações

ANCHIETA/ES

Dataci é homenageada 
durante Colação de Grau 

A  C o m p a n h i a 
de Tecnologia da 
I n f o r m a ç ã o  d e 
C a c h o e i r o  d e 
Itapemirim (Dataci) 
foi homenageada no 
dia 7 deste mês, du-
rante a Solenidade 
d e  C o l a ç ã o  d e 
Grau, no Campus 
C a c h o e i r o ,  d o 
Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes), 
dos formandos dos 
cursos superiores 
em Engenharia de 
Minas, Licenciatura 
e m  I n f o r m á t i c a , 
Licenciatura 
e m  M a t e m á t i c a 
e  S i s t e m a s  d e 
Informação, que con-

sibilitando a forma-
ção integral do dis-
cente”, disse Carlos 
Salgado.

Joelma Celin ex-
plicou que o cur-
so de licenciatura 
em informática do 

Ifes é ofertado no 
Polo Municipal da 
UAB de Cachoeiro 
e a parceria com a 

Assessoria de 
Comunicação

cluíram seus cursos 
no último semestre.

O  D i r e t o r -
Presidente da Dataci, 
Car los  Henr ique 
Salgado, foi agracia-
do pelo apoio dado 
ao desenvolvimento 
profissional dos es-
tudantes e recebeu 
a honraria das mãos 
do Diretor-Geral do 
Campus Cachoeiro, 
p ro fessor  Edson 
Maciel Peixoto.

“Esse reconhe-
cimento nos motiva 
ainda mais para que 
possamos alcançar 
nosso objetivo que 
é estimular o de-
senvolvimento dos 
estudantes em sua 
formação intelectual, 
acadêmica, técnica 
e profissional, pos-

A Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim-ES (Dataci) foi 
homenageada

Dataci é vital para 
os cursos de quali-
dade em Educação 
a Distância (EAD).

MERECIMENTO

Assessoria de Comunicação

O Diretor-Presidente da Dataci, Carlos Henrique Salgado, foi agraciado pelo apoio 
dado ao desenvolvimento profissional dos estudantes
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perdeu o emprego

A  S e c r e t á r i a  d e 
Educação Janinha Gerke 
de Jesus informou, na 
manhã desta segunda 
feira (19/02), que a funcio-
nária responsável pelo 
preparo da merenda na 
Escola Novo Horizonte 
não foi exonerada, como 
divulgado por algumas 
pessoas por meio de re-
des sociais. “Houve uma 
troca de função” para que 
se tenha total liberdade na 
apuração dos fatos que 
podem ter ocasionado o 
desconforto intestinal em 
27 crianças na tarde e 
noite da última sexta feira 
(16/02).

D e  a c o r d o  c o m 
Janinha, a funcionária em 
questão continua na esco-
la, porém desempenhan-
do outro tipo de função.

A Secretária informou 
ainda que a Cesan emitiu 
relatório onde afirma que 

ressada em esclarecer 
todos os fatos referentes 
a este episódio”, afirmou a 
Secretária. Na tarde desta 
segunda-feira a Secretaria 
de Educação realiza uma 
reunião com pais de alu-
nos para esclarecimentos 
referentes ao assunto e 
para sanar qualquer dúvi-
da ainda existente.

MERENDA NO LIXO
O  C o n s e l h o  d e 

Municipal de Alimentação 
Escolar e a nutricionista da 
Prefeitura ignoram alimen-
tos jogados no lixo encon-
trados pela Reportagem 
na noite de sexta-feira, 
16, em uma das caçam-
bas de recolhimento de 
lixo na porta da escola. 
Em nenhum momento 
a Prefeitura explica por 
que os alimentos foram 
jogados na lixeira. Afirma 
com veemência que os 
alimentos estavam em 
perfeitas condições de 
uso e dentro do prazo de 
validade.

A Reportagem abre 
espaço à Prefeitura de 
Anchieta, mesmo espaço 
usado para narrar os fatos 
para que ela explique 
como o frango conge-
lado foi parar na lixeira 
da escola e por que foi 
jogado no lixo congelado. 
Onde estava esse frango 
e por que estava cozido e 
teoricamente guardado. 
De quem partiu a ordem 
para o descarte na lixeira e 
por que foi jogado fora se 
estava congelado. E tam-
bém explique o porquê de 
jogar na lixeira outro saco 
com comida cozida.

A Reportagem tam-
bém deixa o espaço em 
aberto ao Conselho de 
Alimentação para que ele 
explique se foi feito exame 
nos alimentos encontra-
dos na lixeira.

A  r e p o r t a g e m 
e n t r o u  e m  c o n t a t o 
com a Assessoria de 
Comunicação para saber 

qual é a função que ocupa 
de fato a merendeira que 
trocou de função, uma vez 
que, recebeu informação 
que a mesma é servente 
do quadro da limpeza e na 
sexta estaria substituindo 
a merendeira.

Até o fechamento da 
edição o gerente de co-
municação não respon-
deu à demanda, embora a 
solicitação tenha sido feita 
as 18h23. A edição fechou 
por volta das 23h00.

SOLICITAÇÃO A 
GERÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO
“Vi a nota da Prefeitura 

sobre a substituição da 
merendeira para outro 
setor. Gostaria de saber 
o nome dela e qual a real 
função que ela ocupa 
no quadro funcional da 
Prefeitura, pois a informa-
ção que temos é que ela 
é servente da limpeza e 
estava no dia substituindo 

Assessoria de 
Comunicação

os resultados das aná-
lises feitas na água não 
apontaram nenhum tipo 
de contaminação bacte-
riológica. “Estamos agora 
aguardando o resultado 
das outras análises da 
água, feitas pela vigilância 
Sanitária”, disse. Também 
estão sendo investigadas 
questões referentes ao 
manuseio dos alimentos 
na hora do preparo.

Nesta segunda feira, 
o Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar e a 
nutricionista da Prefeitura 
voltaram a afirmar que 
todo o lote de alimentos, 
consumidos na última sex-
ta feira, está devidamente 
dentro dos padrões de 
higiene e de qualidade, 
bem como com o prazo 
de validade em dia.

A vigilância sanitária do 
Estado está, a pedido da 
Prefeitura, acompanhando 
de perto toda a apuração 
desse processo.

“A  p re fe i t u ra  de 
Anchieta é a maior inte-

Em nota a Prefeitura de Anchieta informou que a merendeira de Novo Horizonte foi trocada 
de função durante as investigações

a merendeira. Pode nos 
enviar o nome e sobre-
nome dela... Vamos fazer 
uma errata e publicar a 
nota”.

MATÉRIA VEICULADA 
NO JORNAL A 

TRIBUNA
O Jornal Espírito Santo 

Notícias veiculou na edi-
ção desta segunda-feira, 
19, que a merendeira teria 
sido demitida do cargo, 
na verdade, o jornal se 
pautou na matéria veicu-
lada no jornal A Tribuna. 
Veja o que diz trechos 
da matéria. Em tempo, 
o Espírito Santo Notícias 
vem a público pedir des-
culpas caso tenha dado a 
notícia de forma leviana. 
Mas, ressalta que seguiu 
as informações da Tribuna. 
Em um trecho da notícia a 
secretária de Educação 
afirma que afastou a me-
rendeira e colocou outra 
no lugar.

ANCHIETA/ES

Merendeira da Escola Novo Horizonte não perdeu o 
emprego, diz a Prefeitura

Dataci é vital para 
os cursos de quali-
dade em Educação 
a Distância (EAD).
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A Alimentação escolar é um tema bastante amplo, envolve diversos servidores. Em Piúma foi realizada uma reunião com diretores e com merendeiras, juntamente 
com o Conselho de Alimentação. Em Kennedy, as profissionais valem ouro

MERENDA: um tema com vários ângulos de debate

O jornal Espírito 
Santo Notícias vem 
se debruçando so-
bre o tema desde 
o lamentável episó-
dio que envolveu 
a Escola Padre 
Anchieta, em rela-
ção aos alunos que 
passaram mal na 
sexta-feira, 16, após 
saírem do colégio. O 
assunto ganhou re-
percussão no Estado 
e acabou alertando 
os municípios. 

Na manhã des-
ta segunda-feira, 
19, a secretária de 
Educação, Isabel 
Fernanda Scherrer 
Rocha reuniu dire-
tores das creches, 
educação Infantil e 
Ensino Fundamental 
para falar sobre os 

Por Luciana Maximo

CUIDADOS

cuidados que devem 
ser redobrados em 
relação à alimenta-
ção dos estudantes. 
A reunião ocorreu 
no prédio antigo 
da Prefeitura onde 
passa a funcionar a 
SEME.

Desde os cuida-
dos que se devem 
tomar com os bi-
cos das mamadei-
ras, até a hora de 
servir aos alunos. 
A reunião contou 
com representan-
tes do Conselho de 
Alimentação Escolar 
e todos os diretores 
das escolas. A tarde 
foi a vez dos dire-
tores se reunirem 
com a equipe que 
atua na cozinha dos 
educandários.

De acordo com 
Fernanda Scherrer, a 
reunião foi exclusiva 
para tratar do assun-

to do momento, uma 
vez que, nenhum 
município está livre 
de ocorrer uma fa-
talidade, como que 
houve em Anchieta 
e, mesmo não sa-
bendo a causa do 
mal que os estudan-
tes tiveram, é preciso 
redobrar os cuida-
dos. 

“A reunião foi 
totalmente fora da 
pauta, até porque, 
estamos inclusive 
fazendo mudança 
da sede da secreta-
ria para o prédio do 
centro, tivemos que 
convocar todos os 
diretores para uma 
conversa muito séria, 
sobre a geladeira, o 
armazenamento dos 
alimentos e agora, 
obedecendo, a lei 
todas as escolas co-
lherem todos os dias 
uma amostragem 

que está sendo ser-
vido dentro da esco-
la no turno matutino 
e vespertino”, disse.

Fernanda comen-
tou que o percurso 
da merenda perpas-
sa desde a compra, 
que primeiro passa 
pelas mãos da nutri-
cionista. “Ela recebe 
o material, confere 
junto os rapazes que 
fazem o carrega-
mento e chega ao al-
moxarifado. Quando 
é distribuído nas es-
colas, o responsá-
vel pela destruição 
confere pacote por 
pacote a validade 
dos alimentos. Na 
escola, o Conselho 
de Merenda vai de 
40 em 40 dias para 
verificar as dispen-
sas e ver se não tem 
merenda fora da vali-
dade”, disse.

Sobre a capaci-

A presidente do 
Conselho de Alimentação 
Escolar – CAE, Jorgiane 

Presidente Kennedy sai na 
frente no Estado valorizando o 
trabalho essencial que faz as me-
rendeiras e serventes municipais 
no trato com a merenda escolar. E 
na cidade, as que segues à risca 
o que foi passado na capacita-
ção, no fim do recebem troféu e 
prêmio em dinheiro, é o Projeto 
Cozinha de Ouro. 

É uma disputa muito saudá-
vel, pois nenhum profissional que 
ganhar bronze, e para conquistar 
o ouro, há metas a seguir: higiene 
pessoal, uniforme completo e 
limpo, ambiente e equipamentos 
perfeitamente higienizados, boas 

Não pode congelar alimentos prontos 

Em Kennedy as merendeiras são ouro

tação das merendei-
ras, Fernanda disse 
que está organizan-
do um encontro com 
elas, porque estão 
sem essa formação 
há um bom tempo, 
mas o Conselho 
de Alimentação e a 
nutricionista estão 
constantemente nas 
escolas conversan-
do e orientando so-
bre a manipulação 
e higienização dos 
alimentos”.

Finalizando, 
Fernanda fr isou 
que sente muito o 
que aconteceu em 
Anchieta. “É desagra-
dável, politicamen-
te e desagradável 
para a secretária de 
Educação, mas é 
com os erros que 
a gente aprende, a 
gente tenta evitar 
que outros casos 
aconteçam”.

Taylor, em Piúma falou que 
a orientação em relação à 
quantidade de comida a 

condições de armazenamento, 
utilização do cardápio orien-
tado pelas nutricionistas, bom 
relacionamento com as crianças 
e entre si, elas são avaliadas 
mensalmente, e no fim do ano , 
tem as consideradas ouro, prata 
e bronze, e ganham um quadro 
representado com uma pequena 

ser feita na escola deve 
ser por perca pita. “A gente 
realmente não tem feito 

colher, uma faca e um garfo.
Deu certo o projeto, as 

merendeiras tiram onda em 
todos os quesitos, elas sabem 
que vão ser recompensadas 
pela dedicação e cuidados. O 
Cozinha de Outro tem essa fina-
lidade. O Projeto, promovido pela 
Prefeitura, através da Secretaria 

assim, as cozinheiras têm 
uma noção depois de lidar 
anos e anos, elas fazem a 
alimentação. Em relação a 
sobra não pode ser con-
gelada para reaproveitar. 
Elas dão jeito de descartar. 
Não pode congelar e de-
pois descongelar e servir. 
As merendeiras fazem 
um balanço de quantos 
alunos tem na escola e 
em cima desse número, 
elas fazem o cálculo para 
evitar sobra”. 

Jorgiane afirmou que 
o Conselho de Merenda 
em Piúma é muito ativo e 
orienta vários fatores. “O 
Conselho sempre está 
presente orientando em 
relação na forma de condi-

de Educação, premia com troféus 
nas Categorias Ouro e Prata 
as que alcançaram o objetivo 
proposto. Nenhuma escola teve 
profissionais na Categoria Bronze 
nos anos de 2017, 2016 e 2015. 

A inciativa foi implantada nas 
escolas da rede municipal para 
incentivar o cumprimento da 
legislação referente à alimenta-
ção escolar e as boas práticas 
na manipulação e higiene dos 
alimentos. “Além de incentivá-las 
as boas práticas, nossa intenção 
é sempre incentivar e valorizar 
o trabalho das nossas meren-
deiras e serventes. Queremos 

cionamento dos alimentos, 
materiais de limpeza não 
pode em hipótese alguma 
ficar próximo ao material 
que é servido. Não há 
necessidade hoje das es-
colas fazerem um estoque 
exagerado de comida. E 
a forma de acondicionar, 
data de validade, se o 
material que chega elas 
estão passando para baixo 
para levantar aquele que já 
está no estoque, tudo tem 
que ser guardado dentro 
das tampinhas para não 
ter contato com mosca, 
as lixeiras que ficam pró-
ximas dos fogões têm de 
ter as tampas com sacos 
de lixo e o material que 
elas devem usar, avental, 

toca, sapato fechado. Os 
bicos das madeiras são 
lavadinhos e colocados 
em potes com tampas, 
a preocupação começa 
desde os bebês até as 
escolas maiores. Estamos 
sempre presentes”. 

O CAE este ano já 
participou da elaboração 
do cardápio, acompanha 
as licitações olhando as 
amostras, “já reprovamos 
amostras enquanto con-
selheiros, participamos de 
tudo. Outra orientação que 
estamos passando as es-
colas é: tudo que é servido 
no município tem que ser 
guardada uma amostra, 
acondicionar, datar e colo-
car no congelador”.   

sempre estimulá-las a serem 
melhores. Com isso os resultados 
chegam”, salientou a secretária 
de Educação, Dilzerly Machado 
Tinoco.

O programa ‘Cozinha de 
Ouro’ avalia durante todo ano 
as merendeiras e serventes. No 
fim do período letivo ocorre a 
premiação, que é dividida em 
ouro, prata e bronze. A pontuação 
é representada em um quadro 
através de uma pequena colher. 
A escola que receber a maior 
quantidade de colheres de ouro 
vence o projeto e recebe um 
troféu personalizado.
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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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TERÇA, 20 DE FEVEREIRO
Vinícius acredita que será inocentado 

e se vangloria para Lorena. Rafael apoia 
Laura. Antero tenta denegrir a imagem de 
Alzira e Patrick se preocupa. Tiana inicia seu 
depoimento. Lorena decide ficar ao lado 
de Laura. Valdo comenta com Mariano que 
acredita ter encontrado a esmeralda gigante. 
Caetana afirma a Desirée que seu plano de 
casar com Juvenal não dará certo. Karina 
lamenta que Diego não queira ficar com 
ela. Estela resolve dar aulas para adultos. 
Vinícius confessa seus crimes e acusa Sophia 
de suborná-lo. Renan tenta convencer Jô a 
investir em uma nova grife para Beth. Sophia 
pede para Lívia marcar um jantar para apre-
sentar seu namorado. Lorena recebe uma 
visita surpresa. Rafael conforta Laura. Beth 
procura Jô e Adriana fica indignada. Clara, 
Patrick e Renato comemoram a vitória no 
julgamento.

QUARTA, 21 DE FEVEREIRO
Beth se junta à comemoração de Clara 

e todos estranham seu comportamento. 
Adinéia pede para Samuel dormir no quarto 
com Suzy e Cido não gosta. Radu observa 
Raquel dormindo. Clara inicia sua vingança 
contra Gustavo. Nádia convida Clara para 
ser madrinha de casamento de Diego e 
Melissa. Janete comenta com Renato sobre 
uma possível desavença entre Clara e 
Fabiana. Janete serve bebida escondida 
para Beth. Mariano e Valdo mudam a rotina 
das minas e provocam estranheza nos outros 
garimpeiros. Estela conta para Gael que foi 
abandonada por Amaro. Zé Victor fala para 
Sophia sobre o estranho comportamento de 
Mariano e Valdo. Gael discute com Amaro e 
dificulta a vendas das esmeraldas para ele. 
Mariano e Valdo encontram a esmeralda 
gigante e a escondem. Gustavo comenta 
com Nádia que teme uma vingança de Clara. 
Laura conhece Aldo, seu pai. Vinícius é morto 
no presídio.

QUINTA, 22 DE FEVEREIRO
Lorena recebe a notícia sobre a morte 

de Vinícius e decide ir embora de Palmas. 
Janete não consegue alertar Clara sobre o 
vício de Beth. Beth conversa com a filha sobre 
a ideia de Renan. Clara decide procurar 
Mercedes ao saber da morte de Vinícius. 
Rato e Zé Victor vigiam a mina. Valdo desiste 
de contar para Ivanilda sobre a esmeralda 
gigante. Renan avisa a Beth que não terá 
como criar uma grife para ela. Xodó fica com 
Cleo. Cido sugere que Suzy tenha diversas 
companhias para suas noites e Adinéia não 
gosta. Nádia decide fazer uma festa para 
Melissa. Lorena entrega seu apartamento 
para Laura morar com Rafael. Sophia olha 
desconfiada para a parte interditada na mina 
e Mariano tenta disfarçar. Renato indica onde 
Zé Victor pode encontrar Tônia. Mariano 

chega à casa de Lívia.

SEXTA, 23 DE FEVEREIRO
Sophia fica em choque, mas disfarça 

e age naturalmente com Mariano. Sophia 
afirma a Gael que não tem envolvimento 
com Mariano. Gael estranha o modo como 
Aura se relaciona com Sophia. Bruno visita 
Raquel, que afirma que tentará esquecê-
-lo. Zé Victor encontra Tônia no hospital. 
Patrick comenta com Clara sobre o grande 
interesse de Renato nas esmeraldas. Estela 
convida os garimpeiros e as meninas 
do bordel para suas aulas. Sophia tenta 
convencer Mariano a se afastar de Lívia. 
Mariano pede ajuda a Amaro para vender 
a esmeralda. As mulheres se divertem na 
despedida de solteira de Melissa. Patrick 
encontra a garrafa de gim no quarto de 
Beth. Leandra cobra uma posição de Rato 
sobre a promessa que lhe fez. Diego se 
encontra com Karina. Lívia flagra Sophia e 
Mariano se beijando.

SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO
Sophia revela a Lívia que não é sua 

mãe. Renan tenta convencer Clara a investir 
na grife para Beth. Karina não conta para 
Diego sobre sua gravidez. Sophia ameaça 
Lívia para que ela se afaste de Mariano. 
Xodó tenta convencer Cleo a desistir de 
trabalhar no bordel. Sheila pensa em se vin-
gar de Desirée. Tônia tenta envolver Bruno 
em sua gravidez. Rato afirma a Leandra que 
conseguirá o dinheiro para os dois ficarem 
juntos. Mariano orienta Zé Victor a ir atrás 
de Tônia. Lívia termina o relacionamento 
com Mariano. Sophia gosta de saber que 
Clara acredita que Aura seja sua irmã. Gael 
se preocupa com Lívia. Patrick descobre 
que Beth está se embriagando. Samuel 
vai com Cido ao casamento. Gael reage 
ao ver Renato e Clara juntos no altar. Rato 
chantageia Sophia. Diego e Melissa se 
casam. Samuel pega o buquê da noiva. 
Diego não consegue ter sua primeira noite 
de amor com Melissa.

SEGUNDA, 26 DE FEVEREIRO
Melissa decide aceitar a condição de 

Diego para manter o casamento. Patrick e 
Clara questionam Raquel sobre provas con-
tra a idoneidade de Gustavo. Lívia revela a 
Gael que Sophia não é sua mãe biológica. 
Gael confronta Sophia. Raquel insinua 
que seu acidente foi forjado por Sophia e 
Gustavo, e orienta Clara e Patrick a recorrer 
a Bruno. Elizabeth tenta um novo contato 
com Adriana, e Jô a provoca. Elizabeth 
pede que Patrick não fale com Clara sobre 
seu vício em bebida. Adriana discute com 
Renan e Nicolau por causa da mãe e acaba 
sofrendo um acidente de carro. Clara leva 
Laura para ver Mercedes, que faz uma ora-
ção para a menina. Mercedes alerta Clara 
sobre Adriana. Mariano propõe fugir com 
Lívia e Tomaz, e se prepara para vender a 
esmeralda gigante. Caetana alerta Leandra 
sobre Rato. Xodó vê Sophia entrar no carro 
com Rato. Sophia arma uma emboscada 
para Rato.

TERÇA, 27 DE FEVEREIRO
Sophia se livra do corpo de Rato. 

CHARGE

Caetana afirma a Leandra que Rato não irá 
mais a seu encontro. Xodó se declara para 
Cleo. Karina diz a Leandra e Caetana que o 
pai de seu bebê se casou com outra mulher. 
Melissa sofre por não se relacionar com 
Diego. Henrique chega ao hospital para 
ver Adriana e pede que avisem Elizabeth 
sobre o acidente da filha. Adriana rejeita a 
presença da mãe no hospital. Renato alerta 
Clara e Patrick sobre uma alteração em um 
dos exames de Adriana. Renan tenta con-
fortar Elizabeth, que prefere se embriagar 
sozinha. Sophia finge procurar por Rato, 
e Xodó desconfia. Sophia pede que Zé 
Victor vigie Mariano e Valdo. O corpo de 
Rato é encontrado e Bruno assume o caso. 
Juvenal confessa a Estela que casará por 
medo da solidão. Samuel pede que Cido 
passe mais tempo com Suzy. Leandra é 
presa como suspeita da morte de Rato.

QUARTA, 28 DE FEVEREIRO
Leandra afirma que é inocente, mas 

Bruno a detém. Caetana pede para Maíra 
ligar para Clara. Patrick afirma a Maíra que 
vai ajudar Leandra. Josafá descobre que 
Cleo está trabalhando no bordel. Bruno 
interroga Leandra, e Patrick se apresenta 
como advogado da moça. Clara, Isabel e 
Raul aconselham Melissa a se divorciar de 
Diego. No bordel, todos comentam a morte 
de Rato e Cleo percebe o incômodo de 
Xodó. Melissa inicia o processo de divórcio 
de Diego. Isabel revela a Nádia que Diego 
não cumpriu suas obrigações conjugais. 
Leandra é libertada. Bruno e Patrick interro-
gam os garimpeiros e estranham a atitude 
de Xodó. Bruno procura Sophia.

QUINTA, 1º DE MARÇO
Sophia consegue se esquivar das 

suspeitas de Bruno. Melissa sofre com a 
separação. Clara pede que Elizabeth a 
ajude a encontrar provas contra Gustavo. 
Elizabeth menciona o sócio misterioso 
do bordel e diz que Caetana é a chave. 
Adriana é hospitalizada e Renato e Rafael 
trocam olhares de preocupação. Mercedes 
estranha o comportamento de Josafá. 
Sheila e Karina repreendem Desirée 
por enganar Juvenal. Sheila sugere que 

Mariano leve Juvenal ao bordel para sua des-
pedida de solteiro. Maíra deduz que o filho que 
Tônia espera é de Zé Victor. Radu se declara 
para Raquel. Nicolau visita Adriana no hospital 
e a advogada se incomoda. Elizabeth e Clara 
perguntam a Caetana se Gustavo é o sócio 
misterioso do bordel.

SEXTA, 02 DE MARÇO
Caetana confirma a Clara e Elizabeth que 

Gustavo é o sócio misterioso do bordel. Zé Victor 
exige de Renato informações sobre o paradeiro 
de Tônia. Adriana é rude com Nicolau, e Henrique 
se desculpa pela filha. Bruno conta a Nicolau 
que decidiu se entender com Tônia, por conta 
de seu filho. Mariano, Valdo e Amaro combinam 
a venda da esmeralda gigante. Todos na cidade 
comentam a separação de Melissa e Diego, e 
Nádia se desespera com as fofocas. Clara leva 
Zé Victor até a casa de Bruno. Zé Victor anuncia 
a Bruno, Nádia e Gustavo que o filho de Tônia 
é dele. Lívia se prepara para fugir com Mariano 
e Tomaz acaba comentando com Gael. Bruno 
expulsa Tônia de casa. Bruno conta a Raquel 
sobre seu divórcio, mas a juíza afirma que é tarde 
demais para reatar o romance. Renan se declara 
para Elizabeth. Clara, Renato e Patrick armam 
contra Gustavo.

SÁBADO, 03 DE MARÇO
Clara afirma que acabará com Gustavo. 

Elizabeth pede que Renan a ajude a se reapro-
ximar de Adriana. Adriana desconfia dos novos 
pedidos de exames médicos e pressente que 
há algo errado com sua saúde. Raquel revela 
a Bruno que está envolvida com Radu. Mariano, 
Valdo e Xodó estranham a presença de Sophia 
na mina. Sophia pede que Zé Victor vigie 
Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com 
a esmeralda gigante. Estela estranha o desânimo 
de Juvenal com seu casamento. Renan pressiona 
Jô para lhe dar o dinheiro prometido para a grife 
de Elizabeth. Patrick garante a Elizabeth que 
Renato não é boa companhia para Clara. Clara 
sai para jantar com Renato. Juvenal descobre 
que Desirée trabalha no bordel. Zé Victor flagra 
Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. 
Mariano, Lívia e Tomaz fogem. Sophia denuncia 
Lívia pelo sequestro de Tomaz.
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A Fiat Toro Blackjack 
foi apresentada no Salão 
do Automóvel de 2016, 
mas, acredite, precisou 
de quase um ano para 
chegar às lojas. E o que 
mudou para demorar 
tanto assim? Por fora, 
tudo foi pintado de preto 
(incluindo os emblemas 
da marca!), enquanto 
alguns acessórios da 
Mopar foram incluídos à 
lista de equipamentos de 
série. Por R$ 115.290, a 
“novidade” traz o mesmo 
motor 2.4 16V flex com 
186 cv e câmbio auto-
mático de oito marchas.

AO VOLANTE
Quem já conhece 

a picape sabe que a 
dirigibilidade é pratica-
mente igual à do Jeep 
Compass. Afinal, sus-
pensão e direção têm 
ajuste típico de SUV, sem 
aquela moleza das pica-

modelo avaliado, a trava 
da porta do motorista 
estava quebrada.

Na falta de uma cen-
tral multimídia interes-
sante, “adaptaram” um 
equipamento que, à pri-
meira vista, até surpreen-
de. Com tela sensível ao 
toque de 6,2 polegadas, 
GPS integrado, leitor 

de DVD e TV digital, a 
novidade parece um 
bom negócio. É que os 
problemas só apare-
cem depois de ligar, com 
gráficos (muito) ruins e 
comandos tão intuiti-
vos quanto um labirinto. 
Mas o verdadeiro desa-
fio é tentar reproduzir 
músicas do celular por 

Bluetooth.

VALE A PENA?
Não. Se você não 

ficou assustado com as 
médias de consumo e 
nem abre mão do câm-
bio automático, talvez 
a Toro Blackjack seja 
uma opção. Só que nem 
mesmo o desempenho 

pes maiores, e esse é um 
baita elogio. Quanto ao 
espaço interno, é pouco 
provável que pessoas 
com menos de 1,80 m re-
clamem. Pena que tudo 
isso fique à mercê de um 
conjunto beberrão – são 
5,2 km/h na cidade e 7,9 
km/l na estrada, ambas 
nos testes com etanol  
– e que sofre ao mínimo 
toque no acelerador.

CUSTO-BENEFÍCIO
Em São Paulo (SP), a 

Toro já é comum nas ruas 
e, mesmo assim, a fan-
tasia de batmóvel atrai 
olhares por onde passa. 
Graças às rodas aro 17 – 
contra o aro 16 que vem 
de série nas demais flex 
–, o porte ficou mais par-
rudo. Por dentro, a prin-
cipal mudança é o nome 
“Blackjack” no painel. 
Pena que o acabamento 
simples, cheio de plásti-
cos rígidos, não esteja à 
altura do preço. Aliás, no 

superior ao das versões 
1.8 16V flex – ou a lista de 
itens de série – justifica a 
diferença de preços. Por 
esse valor, vale ficar de 
olho nas configurações 
com motor 2.0 16V tur-
bodiesel, que são mais 
econômicas e agradam 
mais ao volante (apesar 
de menos equipadas).

Geral

Por R$ 115.290, a versão recebeu visual mais agressivo 
e acessórios da Mopar, mas desaponta com consumo de 

combustível e acabamento simples

TESTE: FIAT TORO 2.4 
BLACKJACK
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Os Volkswagen 
Polo e Virtus ga-
nham novos paco-
tes de opcionais 
que estão disponí-
veis apenas para a 
versão Comfortline 
de ambos os mode-
los. Para o hatch, o 
novo pacote Tech III 
tem custo adicional 
de R$ 3.030 e para 
o sedã o kit Tech 
Edition são por R$ 
2.910.

VOLKSWAGEN 
POLO (TECH III)

O pacote Tech 
III agrega ao Polo 
acesso ao veícu-
lo sem o uso da 
chave e botão para 
partida do motor 
(Kessy), sensores 
de estacionamento 
dianteiros e trasei-
ros (Park Pilot), con-
trole automático de 
velocidade (Piloto 
automático), espe-
lho retrovisor inter-
no antiofuscante 
automático (eletro-
crômico), farol com 
ajuste automático 
de intensidade e 
função coming/lea-
ving home, sensor 
de chuva e cre-
puscular, volante 
multifuncional com 
“Shifts paddles”, 
porta-malas com 

Novos pacotes estão disponíveis apenas para as opções Comfortline

VOLKSWAGEN POLO E 
VIRTUS GANHAM NOVOS 
PACOTES DE OPCIONAIS

sistema de ajuste 
variável de espa-
ço (s.a.v.e.), ar-con-
dicionado digital 
“Climatronic” com 
filtro de poeira e 
pólen, câmera tra-
seira, indicador de 
pressão dos pneus 
e Post Coll ision 
Brake, porta-luvas 
iluminado e refri-
gerado e rede no 
porta-malas.

VOLKSWAGEN 
VIRTUS (TECH 

EDITION)
Para o Virtus, 

o  p a c o t e  Te c h 
Edition acrescenta 
acesso ao veículo 
sem o uso da cha-

ve e botão para 
partída do motor 
(Kessy), sensores 
de estacionamento 
dianteiros e trasei-
ros (Park Pilot), con-
trole automático de 
velocidade (Piloto 
automático), espe-
lho retrovisor inter-
no antiofuscante 
automático (eletro-
crômico), farol com 
ajuste automático 
de intensidade e 
função coming/lea-
ving home, sensor 
de chuva e cre-
puscular, volante 
multifuncional com 
“Shifts paddles”, ar-
-condicionado di-
gital “Climatronic” 

com filtro de poeira 
e pólen, câmera 
traseira,  indica-
dor de pressão 
dos pneus e Post 
Collision Brake e 
porta-luvas ilumi-
nado e refrigerado.

MOTOR
A s  v e r s õ e s 

Comfor t l i ne  de 
Polo e Virtus são 
equipadas com o 
motor 1.0 TSi. O 
propulsor rende 
potência de 116 
cv a 5.500 rpm 
e torque de 20,4 
kgfm entre 2.000 
e 3.500 rpm quan-
d o  a b a s t e c i d o 

com gasolina. Já 
com etanol, a po-
tência é de 128 cv 
a 5.500 rpm e o 
torque também é 
de 20,4 kgfm en-
tre 2.000 e 3.500 
rpm. A transmis-
são é sempre a 
automática de seis 
velocidades.



Justiça nega recurso do DEM 
contra ‘prefeitos’ de Itapemirim-ES

Evair na luta pelo endividamento 
agrícola

O  d e s e m b a r -
gador do Tribunal 
Regional Eleitoral 
( T R E )  c a p i x a b a , 
Ronaldo Gonçalves 
de Sousa,  ju lgou 
improcedente o re-
curso movido pelo 
DEM contra a expe-
dição de diploma ao 
prefeito em exercí-
cio Thiago Peçanha 
Lopes (PSDB) e ao 
prefeito afastado 
Luciano de Paiva 
Alves (Pros), ambos 
de Itapemirim.

U m  C o m i s s ã o 
Externa da Câmara 
Federal busca solu-
ções para o endivi-
damento do setor 
agrícola e o depu-
tado federal Evair 
de Melo (PV-ES) é 
um dos nove mem-
bros que começa 
os trabalhos nesta 
terça (20).

A  C o m i s s ã o 
E x t e r n a  c r i a d a 
pela Câmara dos 
D e p u t a d o s  p a r a 
verificar as causas 
do endividamento 
do setor agrícola, o 
elevado custo dos 
seus financiamen-
tos, a bitributação 
previdenciária inci-
dente sobre a folha 

tura de Norma Ayub 
– atualmente, de-

N o  E s p í r i t o 
Santo, Evair desta-
cou o impacto da 
estiagem e a crise 
que afetou diversos 
segmentos, entre 
eles os setores do 
leite, do café, das 
frutas e verduras, 
da pimenta, da se-
ringueira, da pecu-
ária de corte, a cria-
ção de pequenos 
animais e também 
as cooperativas e a 
agroindústria.

“ Te m o s  d a d o 
t o d a  a t e n ç ã o  a 
esse tema, tivemos 
muitas conquistas 
e avanços, porém 
ainda não foram su-
ficientes para dar o 
oxigênio que o se-

putada federal. No 
pleito, ela foi derro-

tor precisa. Vamos 
realizar uma grande 
mobilização técnica 
e com dados preci-
sos usar toda força 
do parlamento para 
dar dignidade ao 
setor que produz 
alimento e riqueza 

tada por Luciano e 
Thiago – vice – por 

pra esse país, infor-
mou Evair.

A  C o m i s s ã o 
será formada pe-
l o s  d e p u t a d o s 
Jerônimo Goergen 
(PP-RS) ,  Evair  de 
M e l o  ( P V - E S ) , 
D i lceu Speraf ico 

Por Leandro Moreira 
A decisão ocor-

reu no dia 7 de fe-
vereiro de 2018 e foi 
publicada no último 
dia 15. Conforme o 
documento, o re-
corrente, no caso 
o DEM, não teria 
“demonstrado a in-
cidência, por parte 
do TRE, de aplica-
ção errônea,  ne-
gação de vigência 
ou in terpretação 
equivocada do árti-
co 262, do Código 
Eleitoral”.

O DEM concor-
reu à prefeitura de 
Itapemirim em 2016, 
através da candida-

de pagamento dos 
funcionários e as 
condições de im-
portação de alimen-
tos fará sua primeira 
reunião nesta terça-
-feira, dia 20. 

Na avaliação do 
deputado capixaba, 
“a instalação des-
sa comissão, com 
a  qua l idade dos 
membros que farão 
parte, é a luz no 
final do túnel que 
o setor produtivo 
precisa para voltar 
a ter esperança na 
a t iv idade.  Tenho 
certeza que o par-
lamento dará uma 
resposta a altura do 
agronegócio brasi-
leiro.” 

O DEM concorreu à prefeitura de Itapemirim em 2016, através da candidatura de Norma Ayub

15.941 votos contra 
6.874.

(PP-PR), Domingos 
Sávio (PSDB-MG), 
E v a n d r o  Ro m a n 
( P S D - P R ) ,  J ú l i o 
C e s a r  ( P S D - P I ) , 
Lázaro Botelho (PP-
TO), Valdir Colatto 
(PMDB-SC )  e  Zé 
Silva (SD-MG).
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O recurso movido pelo DEM contra a expedição de diploma ao prefeito em exercício 
Thiago Peçanha Lopes (PSDB)
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Novos pacotes estão disponíveis apenas para as opções Comfortline

com gasolina. Já 
com etanol, a po-
tência é de 128 cv 
a 5.500 rpm e o 
torque também é 
de 20,4 kgfm en-
tre 2.000 e 3.500 
rpm. A transmis-
são é sempre a 
automática de seis 
velocidades.


