
O  j o v e m 
Kalebe Rodrigues 
foi assassinado foi 
assassinado a ti-
ros na noite desta 
terça-feira, 20, em 
Itaoca, Itapemirim/
ES. Informações de 
populares dão con-
ta de que Kalebe es-
tava de moto quan-
do percebeu que 
estava sendo segui-
do por um carro. Ele 
teria abandonado a 
motocicleta e saído 
correndo, mas o as-
sassino de carro o 
alcançou e acabou 
atirando na cabeça 
dele. Kalebe já caiu 
morto.
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Jovem morre em acidente 
em Rio Novo

Moto recuperada pela PM

Um acidente de 
trânsito registrado na 
manhã desta terça-
-feira (20) interditou 
completamente a 
BR 101, em Rio Novo 
do Sul. Uma pessoa 

passeio, pertencente 
a uma empresa de 
telecomunicações, 
estavam duas pesso-
as. Marcos Antônio 
Ribeiro Soares Neto, 
de 24 anos, morreu 
preso às ferragens. O 
carona, não identifica-
do, foi socorrido pela 
equipe de resgate da 

Por Wanderson Amorim/ 
Aqui Notícias

morreu e outra ficou 
ferida.

De acordo com 
a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), por vol-
ta das 10h, um Fiat 
Uno colidiu de frente 
com uma carreta no 
km 390 ao realizar 
uma ultrapassagem.

No veículo de 

Colisão entre carro e carreta deixa um morto e um ferido na BR 101 em Rio Novo do Sul
Eco 101, concessio-
nária que administra 
a rodovia, para um 
hospital da região.

Por conta da bati-
da o tráfego no local 
ficou no sistema de 
pare e siga por cerca 
de quatro horas. O 
motorista da carreta 
não se feriu.

RIO NOVO DO SUL-ES

Assessoria de Comunicação

Marcos morreu no local, o carona ficou 
ferido e não foi identificado
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Muitas novidades na 
Exposul Rural

Na manhã des-
ta terça-feira (20), 
policiais mil itares 
da 10ª Companhia 
Independente recu-
peraram uma mo-
tocicleta com restri-
ção de furto/roubo 
no munic íp io  de 
Anchieta e apreen-
deram um simulacro 
de arma de fogo em 
Piúma. Três suspei-
tos foram detidos.

Durante patrulha-
mento pela Rodovia 
do Sol, uma guarni-
ção da PM visualizou 
uma motocicleta com 
o pneu traseiro va-
zio, estacionada em 
frente à Prefeitura de 
Anchieta. Ao proce-
derem com a verifi-
cação da placa junto 
ao Copom foi cons-
tatado que o veículo 
possuía restrição de 

militares foram acio-
nados para o atendi-
mento de ocorrência 
de ameaça contra 
um comerciante. Em 
contato com a víti-
ma, que relatou ter 
sido ameaçada com 
uma arma de fogo, 
os militares se infor-
maram acerca das 
características do 
suspeito e realiza-

Da Redação
furto/roubo.

Os militares tam-
bém receberam uma 
denúncia anônima 
que informava quem 
teria deixado a mo-
tocicleta naquele 
local. De imediato, 
com o apoio de outra 
guarnição, os poli-
cias prosseguiram ao 
bairro Nova Anchieta 
e conseguiram lo-
calizar o suspeito, a 
chave do veículo e 
outro homem que in-
formou ter comprado 
a motocicleta no mu-
nicípio de Cariacica.

Diante dos fatos, 
a motocicleta e os 
dois suspeitos fo-
ram encaminhados à 
Delegacia de Polícia 
Civi l  de Anchieta 
para que fossem to-
madas as medidas 
cabíveis.

Ainda pela ma-
nhã desta terça-fei-
ra, já no município 
de Piúma, policiais 

ram patrulhamentos, 
conseguindo loca-
lizá-lo pela região. 
Durante as diligên-
cias foi encontrado 
um s imulacro de 
arma de fogo.

O simulacro, a 
vítima e o suspeito 
foram encaminhados 
à Delegacia do muni-
cípio para o registro 
da ocorrência.

A PM recuperou em Anchieta uma 
moto com restrição de furto e um 
simulacro de arma



Cultura

QUARTA
21 FEVEREIRO 2018

03Geral

Eco 101, concessio-
nária que administra 
a rodovia, para um 
hospital da região.

Por conta da bati-
da o tráfego no local 
ficou no sistema de 
pare e siga por cerca 
de quatro horas. O 
motorista da carreta 
não se feriu.

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

Muitas novidades na 
Exposul Rural

A ExpoSul Rural é 
um evento regional 
de negócios, reunindo 
as principais cadeias 
produtivas rurais pre-
sentes em 29 municí-
pios da região Sul do 
Espírito Santo. Um dos 
objetivos é divulgar 
conceitos, materiais, 
técnicas, recursos e 
produtos que busquem 
o desenvolvimento ru-
ral sustentável e a me-
lhoria de qualidade de 
vida no campo; neste 
sentido, este ano a 
Feira, que será em 
abril, em Cachoeiro 
de Itapemirim, trará 
em sua programação, 
entre outras novida-
des, a demonstração 
de como a utilização 
de cães no manejo 
de bovinos e capri-
nos  pode propor -
cionar economia ao 
produtor rural.

Cachoeiro é a pri-
meira cidade do Estado 
a  con ta r  com um 
Centro de Treinamento 
de cães pastores. Os 
animais da raça Border 
Collie são treinados 
para fazer a condução 
de rebanhos de bovi-
nos e ovinos no pasto. 
A técnica está sendo 
aplicada na região há 
cerca de seis meses. 
Entre as vantagens 
desta “pata de obra”, 
se destaca a diminui-
ção do estresse dos 
animais que são ma-

cou Gutemberg, que 
também é adestrador.

 
APRESENTAÇÕES 

NOS DIAS DA FEIRA
Gutemberg hoje 

possui três animais 
treinados, na localida-
de de Itaóca Pedra: 
os machos Touch, de 
dois anos, e Black, de 
seis meses, e a fêmea 
Cherrie, de três anos. 
Durante os dias da 
ExpoSul Rural o ades-
trador fará uma de-
monstração de como 
esses cães podem ser 
úteis no manejo de 
rebanhos de ovinos ou 
bovinos, em pastagens 
ou mesmo nos currais 
das propriedades.

As apresentações 
serão realizadas no 
Parque de Exposições 

de Cachoeiro, pelo 
Centro de Treinamento 
Gutemberg Ferreira, 
nas pistas prepara-
das para os eventos 
equestres, na quarta 
(11/04), quinta (12/04) 
e sexta (13/04), às 15h 
e às 19h; e no sába-
do (14/04) e domingo 
(15/04), às 10h e às 
15h. Os interessados 
poderão conhecer a 
forma de atuação dos 
animais treinados e as 
técnicas de treinamen-
to aplicadas.

Lembrando que 
a ExpoSul Rural será 
realizada de 11 a 15 
de abril, no Parque 
de Exposição Carlos 
Caiado Barbosa. O 
evento é uma reali-
zação da Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim e do 
S i n d i c a t o  R u r a l 
d e  C a c h o e i r o  d e 
Itapemirim.  Tem o 
apoio das principais 
instituições do setor 
rural com atuação no 
estado.

 
A RAÇA 

BORDER COLLIE*
Border  Col l ie  é 

uma raça relativamen-
te recente, desenvol-
vida na Grã-Bretanha 
há cerca de um sé-
culo, mais precisa-
mente nas fronteiras 
inglesas e escocesas, 
com a finalidade de 
pastore io de ove-
lhas.  O cão impõe 
sua autoridade não 
pela força, mas por 
respeito. Obediente 
e ágil, a raça ocupa o 

Fonte: https://www.racas-
decachorro.com.br/

nejados e também a 
redução do serviço 
diário do trabalha-
dor rural, proporcio-
nando ao homem do 
campo uma ma ior 
produtividade, uma 
vez que cada animal 
é capaz de executar 
o trabalho de pelo 
menos dois peões.

A novidade ainda é 
pouco usual nas pro-
priedades do municí-
pio e região, uma vez 
que muitos pecuaristas 
e ovinocultores desco-
nhecem essa opção. 
Segundo o proprietário 
do primeiro Centro de 
Treinamento da ci-
dade, Gutembergue 
Ferrei ra ,  a  prát ica 
vem se disseminan-
do. “Aqui é encarado 
como inovação, mas 
é muito utilizado por 
fazendeiros em Minas 
Gerais e São Paulo, 
pela facilidade que 
esses animais podem 
representar”, disse.

Os cães, após o de-
vido treinamento, são 
capazes de conduzir 
um rebanho de, em 
média, 200 carneiros 
ou de 100 a 200 ca-
beças de gado, por 
uma distância de até 
dois quilômetros, sob 
orientação. “O treina-
mento deles dura de 
seis meses a um ano, 
e consiste em repe-
tição. Eles aprendem 
expressão corporal, 
uma dezena de pala-
vras e sons de apito, o 
que permite que seja 
feita a condução a uma 
certa distância”, expli-

ExpoSul Rural terá demonstração de manejo com apoio de cães pastores

1º lugar no ranking de 
inteligência canina. 
“Esses animais podem 
aprender facilmente 
cerca de 450 pala-
vras diferentes, além 
de sons e gestos”, 
explicou o adestrador 
Gutemberg Ferreira.

Os Border Collie 
são cachorros de mé-
dio porte, de corpo 
alongado, at lét ico, 
de membros fortes e 
musculosos. Com fê-
meas medindo entre 
46 e 53 cm, pesan-
do em torno de 12 a 
19 kg. Já os machos 
possuem estatura en-
tre 48 e 56 cm, bem 
como peso variando 
de 14 a 20 kg. A ex-
pectativa de vida raça 
está em torno de 10 a 
17 anos.

CACHOEIRO-ES

Divulgação

ExpoSul Rural terá demonstração de manejo com apoio de cães pastores

ram patrulhamentos, 
conseguindo loca-
lizá-lo pela região. 
Durante as diligên-
cias foi encontrado 
um s imulacro de 
arma de fogo.

O simulacro, a 
vítima e o suspeito 
foram encaminhados 
à Delegacia do muni-
cípio para o registro 
da ocorrência.
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WhatsApp compromete nota 
da Prefeitura de Anchieta-ES

Para complicar ain-
da mais a situação 
que envolve a Escola 
Novo Horizonte, em 
Anchieta, em que mais 
de 30 alunos foram in-
toxicados após saírem 
do colégio na tarde 
de sexta-feira, 16.  O 
vereador Professor 
Robinho revelou na 
sessão ordinária, re-
alizada na noite des-
ta terça-feira, 21, na 
Câmara de Anchieta 
trechos de uma con-
versa no grupo de 
WhatsApp da Equipe 
de Governo, entre 
Paula Louzada e a se-
cretária de Educação, 
Jan inha Gerke de 
Jesus.

Robinho questio-

Assad cobraram expli-
cações da administra-
ção. Eles defenderam 
merendeira e querem 
apuração dos fatos 
e responsabilização. 
Beto discursou e foi 
aplaudido como o úni-

co vereador que se 
manteve presente no 
dia do fato buscando 
informações.

O  v e r e a d o r 
Serginho tentou tirar 
o foco da discussão, 
mas acabou vaiado e 

discutiu com a plateia. 
Ele leu um trecho de 
um relatório da CPI 
contra Marquinhos 
para tentar tirar a aten-
ção. O plenário não 
poupou vaias e provo-
cações e ele acabou 

Por Luciana Maximo 
nou uma das notas 
oficiais da Prefeitura 
divulgada, em que afir-
mava que nenhuma 
criança precisou ser 
transferida. No trecho 
da conversa printada, 
Janinha conversava 
com Paula e dizia que 
a maior felicidade dela 
foi receber um beijo 
de uma criança no 
Hospital em Vila Velha 
e a mesma estava bem 
melhor. 

De acordo com 
a  c o n v e r s a  d o 
WhatsApp houveram 
transferências para 
outros hospitais fora 
de Anchieta, mais um 
dado a ser explicado, 
segundo Robinho e os 
números de crianças 
hospitalizadas podem 
ser bem maior.

Os vereadores Beto 
Caliman e Alexandre 

Conversa de WhatsApp da Secretaria de Educação com Paula Louzada pode comprometer 
nota oficial da Prefeitura de Anchieta que afirma que não houve transferência de alunos para 
outros hospitais

deixando sendo dese-
legante dizendo que 
com ou sem a voto 
dos presentes ele era 
o vereador eleito com 
mais de 700 votos. 
“Vocês vão ter que me 
engolir”.  

ANCHIETA/ES CASO DA MERENDA  

Luciana Maximo

A sessão foi muito aplaudida a cada questionamento dos vereadores sobre o caso 
da merenda

Festival de Inverno lançado 
em Guaçuí
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deixando sendo dese-
legante dizendo que 
com ou sem a voto 
dos presentes ele era 
o vereador eleito com 
mais de 700 votos. 
“Vocês vão ter que me 
engolir”.  

Festival de Inverno lançado 
em Guaçuí

A edição 2018 do 
Festival de Inverno de 
Guaçuí foi lançado na 
noite de ontem (19) na 
Pousada VovôZinho. Um 
ambiente festivo reu-
niu aproximadamente 
200 pessoas entre au-
toridades municipais e 
empresários locais para 
apresentar as atrações 
nacionais do evento.

Para a edição 2018, 
que acontece entre os 
dias 30 de maio a 3 de 
junho, durante o feria-
do de Corpus Christi, 
estão confirmados a 
banda Nenhum de Nós 
e os cantores Paulo 
R icardo e  Ed Mota . 
As novidades não pa-
ram por aí .  Segundo 
Kennedy Kankun, da 
Kankun Estruturas, o 
evento ganhou grandes 
proporções e a área do 
Parque de Exposições 
será aumentada em 
1.200 m² para a praça 
gastronômica. Haverá, 
ainda, um pub com si-
nuca, uma tabacaria, 
e a área kids para as 
crianças brincarem com 
segurança enquanto os 
pais curtem os shows. 
Outra inovação será a 
presença de dois palcos 
com a mesma qualidade 
de som e estrutura.

O diretor do Grupo 
Folha do Caparaó e um 
dos organizadores do 
Festival de Inverno, Elias 

das Mães e no Natal”, 
destaca Vera Costa.

Kátia Quedevez, da 
Contexto Consultoria 
e Projetos, disse que 
para este ano é aguar-
dado um públ ico de 
aproximadamente 20 
mi l  pessoas durante 
os cinco dias de pro-
gramação e agrade-
ceu aos presentes por 
comprar o projeto. “A 
palavra é compartilhar! 
Guaçuí tem o dom de 
encantar.  As pesso-
as de outros Estados 
saem daqui apaixona-
das pela nossa cida-
de. Por isso temos que 
manter essa impressão 
positiva para mais esse 
Festival”, afirma Kátia.

GASTRONOMIA E 
MÚSICA DE PRIMEIRA

O del icioso cl ima 
do início do inverno na 
Serra do Caparaó pro-
porcionará mais uma vez 
momentos únicos aos 
presentes. Sucesso na 
primeira edição com a 
“paella show”, os chefe 
de cozinha Sérgio Lima 
e sua esposa Penhamara 
Araújo estão muito ani-
mados em mais uma vez 
serem parte importante 
na praça gastronômica. 
Eles estão preparando 
novos pratos para en-
cantar e matar a fome 
do público neste ano. “O 
povo de Guaçuí é muito 
acolhedor, fechamos uma 
parceria com o evento 

e acabamos ganhando 
uma nova família. Para 
este ano vamos levar 
novos frutos do mar e 
um espaguetti ao cre-
me de camarão grati-
nado na mesa do clien-
te. Esperamos agradar 
mais uma vez”, completa 
Sérgio Lima.

A banda Alternative 
Stage será a única atra-
ção musical que tocará 
consecutivamente no 
Festival de Inverno. O 
vocalista Luiz Moulin, o 
Luizinho, diz que a apre-
sentação do ano passado 
abriu diversas portas para 
o grupo. E que ser esca-
lado mais uma vez para 
fazer show no Festival é 
uma honra para os músi-

Por Guilherme Gomes 
/ Aqui Notícias

Carvalho, parafraseou 
Raul Seixas e disse: 
“sonho que se sonha 
junto é realidade”, em 
referência ao povo gua-
çuiense que abraçou o 
projeto. Elias também 
agradeceu o apoio da 
prefeita Vera Costa, pois 
juntos conseguiram abrir 
as portas do Governo do 
ES, do Bandes, Sebrae e 
Banestes como incenti-
vadores do Festival de 
Inverno.

“Turismo é a nos-
sa grande indústria na 
reg ião do Caparaó . 
Quando a sociedade e 
o poder público andam 
juntos, as coisas acon-
tecem perfeitamente”, 
afirma Elias.

Por sua vez, a prefei-
ta Vera Costa elogiou a 
determinação e o esfor-
ço dos organizadores 
do evento. Contou que 
mais uma vez a cidade 
vem sendo embelezada, 
com praças e jardins 
revitalizados para rece-
ber os diversos turistas 
que chegam à cidade. 
Ressal tou também a 
importância para a eco-
nomia da ‘Pérola do 
Caparaó’.

“Sonhar e ter uma 
ideia muitas vezes é 
fácil, mas para realizar 
esse sonho é necessá-
rio muita determinação 
e esforço. O sucesso do 
festival do ano passado 
foi tanto, que os comer-
ciantes disseram que o 
movimento das vendas 
foi maior do que no Dia 

2º Festival de Inverno de Guaçuí é lançado na Pousada Vovô Zinho

cos. “As expectativas são 
as melhores possíveis. 
Muito legal poder ter in-
teração com os artistas 
nacionais. É um misto 
de trabalho e curtição”, 
conta.

O  s e c r e t á r i o  d e 
C u l t u r a  d e  G u a ç u í 
Leonardo Ridol f i  de 
Azevedo disse que o 
Festival de Inverno é de 
extrema importância para 
a região mostrar o seu 
potencial turístico e mos-
trar os encantamentos do 
Caparaó Capixaba. “É um 
fortalecimento ímpar. A 
tendência é crescer ainda 
mais e, consequentemen-
te, aumentar a qualidade 
se tornando referência 
nacional”, finaliza.

GUAÇUÍ/ES

Robson Gardioli

O 2º Festival de Inverno foi lançado em Guaçuí na noite desta segunda-feira, 19
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Mais do que os problemas apontar é preciso encontrar caminhos, ser solidários, conhecer a história. A Casa 
de Passagem de Piúma abriga crianças e adolescentes que tiveram os seus direitos violados

Casa de Passagem de Piúma-ES abriga 18 pessoas

A Casa de Passagem 
de Piúma está superlota-
da, são 17 crianças e um 
adulto hoje abrigados 
e sem data para sair de 
lá. A realidade é social 
e complexa, a demanda 
cresce a cada dia e os 
problemas acabam de-
saguando lá.

A Reportagem es-
teve in loco na tarde 
desta terça-feira, 20, e 
conversou com o se-
cretário de Assistência 
Social, Janderson Mota 
para melhor entender 
o que está ocorrendo. 
“Cheguei de surpresa, 
não havia marcado e 
nem avisado, o que vi 
estou a narrar para jo-
gar por terra difamações 
que não procedem, esse 
talvez seja mais uma fun-
ção da Comunicação da 
Prefeitura Municipal de 
Piúma. Lá não faltam ali-
mentos, nem materiais as 
crianças e adolescentes 
e, também a uma mulher 

Reportagem Especial – 
Editora chefe

CRIANÇAS

adolescentes frutos da 
violência doméstica, de 
famílias desestrutura-
das, refém da falta de 
políticas públicas e da 
violência que perpassa 
a sociedade.

A CASA
Quando a Casa de 

Passagem foi adquirida 
em 2006, a demanda do 
município era compatível 
aquele ano. 10 camas, 
quatro quartos, uma ge-
ladeira, um freezer, uma 
máquina de lavar roupas, 
armários de alvenaria, 
um fogão, um brinque-
do no parquinho, duas 
áreas externas, um jogo 
de sofá, uma dispensa, 
uma sala e uma salinha 
para a coordenação, 
além de uma varanda. O 
município não ampliou, 
e 12 anos depois nas-
ceram muitas crianças, 
muitos pais agrediram 
seus filhos, assim como 
outros se enveredaram 
pelo submerso universo 
da criminalidade, muitas 
das crianças são frutos 
de maus tratos e vio-
lência. “Esse imóvel foi 
adquirido em 2006, de 
lá para cá muita coisa 
mudou. Talvez essa Casa 
tivesse sido ideal para o 
ano de 2006, mas já não 
é hoje para atender esse 
quantitativo enorme 
de pessoas”, ressaltou 
Janderson de Mota, se-
cretário de Assistência. 

Assegurou o secre-
tário que há um zelo 
do Ministério Público e 
a justiça de entender 
que abrigamento é a 
última instância e sem-
pre que a Casa está 
com um quantitativo um 

pouco maior se procura 
fazer audiência e con-
ciliar com a família. “Se 
procura desabrigar as 
crianças. Entendemos 
que zerar talvez seja 
uma coisa utópica. São 
todos da região, é muito 
raro pessoas de outras 
cidades”.

Há casos de mães 
e pais detidos que os 
filhos não têm com quem 
ficar. “Outros casos são 
de maus tratos com as 
próprias crianças”.

De  acordo  com 
Janderson, a mulher 
que está abrigada na 
casa não está lá por 
ordem judicial, coube 
ao Conselho Tutelar da 
Criança e do Adolescente 
assinar um Termo de 
Responsabilidade so-
licitando ao município 
que abrigasse mãe e 
bebê recém-nascido. 
Lembrando que, no sá-
bado enquanto a mãe 
estava internada no 
Hospital Menino Jesus 
em Itaipava/ Itapemirim 
para dar à luz, um filho de 
cinco anos foi resgatado 
na rua e levado à Casa. 
Quando o bebê nasceu o 
Conselho pegou a mãe e 
a criança e levou a Porta 
do Ministério Público. 
Por sua vez, o Conselho 
então lavrou o Termo de 
Responsabilidade enca-
minhado a coordenação 
da casa.

Não houve nenhuma 
preocupação se havia 
espaço, se a Casa po-
deria abrigar adulto ou 
se á existia condições de 
ter uma mulher acabado 
de ter um parto de cesa-
riana. A mulher é Lidiane 
Caetano Neto, mora-

dora em situação de 
rua, natural e com resi-
dência em Campos dos 
Goytacazes. “A Casa de 
Passagem é para crian-
ças de zero a 17 anos, 
a gente não contempla 
aqui legalmente, nem 
uma previsão de abordar 
e nem de acolher adul-
tos. Foi uma situação 
inusitada. Ela tem uma 
residência em Campos, 
mas está aqui em situ-
ação de rua, por esse 
motivo lidamos com ela, 
com a política da pessoa 
em situação de rua, dian-
te disso, vivenciamos 
um dilema. Ela com um 
bebê de dois dias de 
nascido e nós recebe-
mos uma determinação 
de acolhimento desse 
bebê e o que fazer com 
ela era o nosso grande 
desafio. Como o termo 
de responsabilidade já 
veio mandando abrigar 
os dois, os dois foram 
abrigados”, ressaltou 
Janderson. 

Destacou o secre-
tário que a Casa só 
recebeu o Termo de 
Responsabilidade as-
sinado pelo Conselho 
Tutelar, não há ordem 
judicial. “O quer temos 
tomando o cuidado é 
de não os desabrigar 
sem uma ordem, agora 
se tornou oficial estando 
na Casa de Passagem”. 

Em relação a mulher 
voltar a cidade dela 
de origem, Janderson 
afirmou que essa foi a 
primeira investida, mas o 
companheiro de Lidiane 
deixou a cidade com ela 
e mais um filho de cinco 
anos que se encontram 
abrigados na casa por 

ele estar jurado de morte 
na cidade dele. Na ver-
dade, eles vieram para 
Piúma fugidos e com 
medo, uma vez que, em 
Campos o companheiro 
dela teve envolvimento 
com o tráfico de drogas. 
Em Piúma eles estavam 
residindo na rua.

SOBRE A COMIDA
Janderson explicou 

que na Casa por ser um 
órgão público há um pro-
cedimento para compra 
de alimentos e outros. 
“São feitas requisições 
semanais, todas as quin-
tas-feiras a coordenação 
da Casa envia requisição 
à Secretaria, nós ava-
liamos o pedido que 
está sendo feito, para 
ver se não há nenhuma 
divergência e na sexta 
fazemos a entrega”.

UNIFORMES 
ESCOLARES

“Na verdade, trata-
mos com as outras po-
líticas da nossa cidade, 
as outras pastas enten-
dendo quais são os cami-
nhos dela, até a questão 
de autonomia. As nossas 
crianças se encontram, 
como no meu campo 
de vista como as demais 
crianças da cidade que 
não estão abrigadas. Elas 
têm os seus direitos e as 
suas demandas, a nossa 
expectativa é que uma 
vez resolvido a questão 
de uniforme para toda a 
população, eles também 
sejam atendidos”.

PSICÓLOGO 
E OUTROS 

PROFISSIONAIS
“Hoje nós temos uma 

equipe reduzida para 
atendimento, as interven-
ções que são feitas com 
as crianças residentes 
na Casa são realizadas 
via CREA, o ideal seria 
que nós tivéssemos uma 
equipe especifica aqui 
em tempo integral. A 
gente não consegue vi-
ver isso todos os dias da 
semana, a gente divide 
os profissionais fazendo 
com que eles façam uma 
abordagem, muitas das 
vezes levando as crian-
ças daqui lá no CREAS e 
não ficarem zeradas.

A SOCIEDADE 
PODE DOAR, PODE 

APADRINHAR
Lavar as mãos é mais 

fácil e criticar também, 
mas a sociedade não faz 
a parte que a compete. 
Depois de ver a real si-
tuação da Casa e quem 
são os seus internos, 
a pergunta que fica. A 
Casa de Passagem é um 
problema da Prefeitura? 

A Reportagem con-
versou com duas irmãs 
adolescentes, uma com 
13 e outra com 15, sendo 
já mãe de duas crianças. 
Não questionou sobre 
a família, apenas per-
guntou se elas tinham 
sonhos. Nenhuma das 
duas. Outras crianças 
são bebês, outros meni-
nos maiores que não tem 
esperança no coração. 
Não sabem dos seus 
pais, onde eles estão. 
Nem sabem de fato o 
porquê de estarem com 
outras crianças tão se-
melhantes com as suas 
histórias. Lá eles preci-
sam sim de atenção, de 
brinquedos, de afeto, de 

muita coisa, mas acima 
de tudo, amor.

Legalmente, há pos-
sibilidade de apadrinhar 
uma criança dessa, de 
uma família se cadastrar 
e num domingo leva-la 
ao parque, a praia, a 
pizzaria, a igreja. Uma 
empresa pode doar brin-
quedos, pode doar fru-
tas, iogurte, suco, pães, 
bolos, balas, doces, o 
que criança gosta, ma-
terial escolar, uniformes, 
sapatos.... Lá elas foram 
entregues sem referên-
cia e sem sonhos. 

“No ano de 2017 foi 
feita uma portaria 03 
do MP em parceria com 
o Fórum, essa portaria 
designou alguns tipos de 
padrinhos, hoje a Casa 
pode ter por lei padrinho 
afetivo, que é aquele que 
busca uma criança dessa 
para passar um fim de 
semana na casa dele, 
participar de uma festa 
de aniversário, levar a 
um campo de futebol. O 
foco da Casa não é eles 
reclusos aqui, é tendo 
condições de voltar a 
sociedade. Há também 
o padrinho mantenedor, 
aquele que vai chegar 
aqui e dizer, vou comprar 
uns brinquedos para es-
sas crianças, isso tudo 
licito e previsto em lei. 
Há possibilidade de em-
presas parceiras que 
queiram nos ajudar”.

Se você é manicure, 
cabeleireiro, barbeiro, 
contador de história, mé-
dico, psicólogo, pintor, 
artista plástico, professor 
ou qualquer pessoa que 
esteja disposta a contri-
buir com o outro, a Casa 
está de portas abertas.

que deu à luz a uma 
criança e não tinha para 
onde ir. O drama é de 
uma cidade que cresce 
e os problemas sobram 
nas famílias desestru-
turadas. Caos social, o 
poder público sozinho 
não dá conta”, salientou a 
editora do jornal Luciana 
Maximo.

Para se ter uma ideia, 
os quartos têm ar condi-
cionado, a dispensa e o 
freezer estão abarrota-
dos de alimentos, bem 
como a geladeira. São 
18 abrigados mais os 
servidores que lá traba-
lham. “tomei café, vi as 
crianças comendo maçã, 
olhei as panelas, peixe 
empanado frito, macar-
rão, salada e feijão e 
moqueca para quem não 
come peixe frito. Café 
com pão e manteiga”, 
disse a jornalista.

O problema da Casa 
de Passagem não é 
exclusivo da Prefeitura, 
é de toda a socieda-
de. Os abrigados são 
pessoas em vulnerabili-
dade social, crianças e 
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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.



Divulgação

por Agência Infomoto

Com design mini-
malista, assento único, 
pedaleiras avançadas 
e acabamento na cor 
preta, a nova Harley-
Davidson Softail Slim faz 
sua estreia no mercado 
brasileiro em 2018. Mas 
a bobber é mais do que 
um novo modelo no line-
-up da marca no Brasil. A 
Softail Slim representa 
toda a revolução que a 
fabricante norte-ameri-
cana fez em suas motos 
para atrair novos clientes 
e aumentar as vendas na 
próxima década.

Para atingir seu ob-
jetivo, a Harley redese-
nhou a linha Softail da 
cabeça aos pés. E nada 
melhor do que uma moto 
completamente inédita, 
como a Slim, para avaliar 
como o novo quadro, 
as suspensões aprimo-
radas e um motor V2 
maior (com 1.753 cm³) e 
mais forte funcionam na 

a Softail Slim vai tombar 
de lado.

Mas  a  revo lução 
não para por aí. A Slim, 
da mesma forma que 
toda a linha Softail 2018, 
recebeu suspensões 
novas. Na dianteira, a 
marca instalou o garfo 
telescópico Showa Dual-
Bending Valve (com duas 
válvulas). Apenas como 
curiosidade, trata-se do 
mesmo sistema adotado 
pela Honda para me-
lhorar a suspensão das 
novas CB 650. Na tra-
seira, há agora um único 
amortecedor localizado 
sob o assento, que ofe-
rece ajuste na pré-carga 
da mola. Embora seja 
preciso retirar o banco 
(usando chave de boca) 
para fazer a regulagem, 
já é uma evolução. 

As rodas ra iadas 
de 16 polegadas são 
calçadas com um pneu 
dianteiro de 130 mm, no 
melhor estilo bobber, e 
um traseiro ainda mais 

largo, com 150 mm. Nem 
a escolha dos pneus 
“mais gordos” prejudica-
ram a agilidade da Slim. 
A geometria da coluna 
de direção, inclinada a 
30° também ajuda nas 
mudanças de direção. 
Posso afirmar sem exa-
geros: é possível usar 
essa Harley também no 

dia-a-dia.

EMBREAGEM MACIA E 
MOTOR FORTE

A s  n o v i d a d e s 
t a m b é m  a p a r e c e m 
no trem de força da 
Softail Slim. O motor é 
o Milwaukee-Eight, um 
V2 com oito válvulas 
por cilindro, 1.753 cm³, 

prática.

BAIXA E LEVE
Logo ao montar na 

Softail Slim o assento 
baixo chama a atenção. 
A apenas 660 mm do 
solo permite apoiar os 
pés no chão com faci-
l idade. Fácil também 
nessa nova geração de 
motos Harley é recolher 
o descanso lateral - mais 
acessível, não é preci-
so se esticar todo para 
alcançá-lo.

O quadro tubular em 
aço carbono é mais rí-
gido e leve: fez a nova 
Slim perder 17 kg em 
comparação ao modelo 
anterior. Embora ainda 
marque 304 kg em or-
dem de marcha, a dis-
tribuição de peso está 
equilibrada e o centro de 
gravidade da moto ficou 
mais baixo. Com isso, 
o controle por parte do 
piloto é maior e não se 
tem a sensação de que, 
em qualquer titubeada, 

mais  for te :  são 14 ,8 
kgf.m de torque má-
ximo já a 3.000 giros 
contra os 11,8 kgf.m do 
antigo Twin Cam. O en-
gate das marchas ficou 
mais macio com a nova 
embreagem assistida. 
O acionamento do ma-
nete de embreagem 
ficou mais leve.

Geral

Com estilo bobber, modelo inédito no Brasil oferece mais torque e 
suspensões eficientes. Parte de R$ 64.980

NOVA SOFTAIL SLIM 
MOSTRA EVOLUÇÃO DA 

HARLEY



Divulgação

por Redação WM1

O marketing das 
montadoras volta e 
meia inventa um re-
corde para divulgar as 
características de um 
determinado mode-
lo.  Foi assim no ano 
passado com o Jaguar 
E-Pace, apresentado 
executando uma acro-
bacia no ar.

A Land Rover, que 
pertence ao mesmo 
grupo automotivo, co-
locou o Range Rover 
Sport PHEV, híbrido 
plug-in, para percorrer 
os 11,3 km da Tianmen 
Mountain Road, tam-
bém conhecida como 
Estrada do Dragão, na 
China, e na sequência 
subir uma escadaria 
de 999 degraus até o 
arco de pedra natural 
Heaven’s Gate, um 
ponto famoso turístico 
local. A marca anuncia 
que se trata do pri-
meiro SUV a chegar 
no topo.

O desafio foi cum-
prido pelo piloto Ho-
Pin Tung, da equipe 
Panason ic  Jaguar 
Racing, que levou cer-
ca de 20 minutos para 
vencer as 99 curvas da 
estrada sinuosa, acele-
rando o Range Rover 
híbrido ajustado no 
modo Dinâmico - o se-
letor Terrain Response 
ajusta as suspensões, 
o motor, o volante e o 
câmbio de acordo com 
diferentes estilos de 
condução. No caso, o 
piloto escolheu o mais 
esportivo.

No pé da esca-
daria, que tem incli-
nação de 45 graus, 
Ho-Pin Tung ajustou 
o Terrain Response 

Versão Sport híbrida é primeiro SUV a chegar no topo de um 
dos pontos turísticos mais famosos do país asiático

RANGE ROVER SOBE 
ESCADARIA DE 999 
DEGRAUS NA CHINA

para maior tração e 
chegou ao topo.

O Range Rover Sport 
PHEV combina o motor 
2.0 turbo Ingenium a 
gasolina com outro, 
elétrico, para render 
404 cv de potência e 
65,2 kgf.m de torque, 
com tração integral e 
transmissão automática 
de oito marchas. Uma 
das vantagens do trem 
de força híbrido é que 
o motor elétrico dá uma 
força extra inclusive 
nas arrancadas, com 
torque máximo quase 
instantâneo.

De acordo com a 
Land Rover, além de ser 
capaz de escalar 999 
degraus de uma es-
cadaria bem inclinada, 
o Range Rover Sport 
híbrido pode acelerar 
de zero a 100 km/h em 
6,7 segundos e atingir a 

velocidade máxima de 
220 km/h. Nada mau 
para um carro que pesa 
2.471 kg.

N o  m o d o  1 0 0 % 
elétrico, a autonomia 
prometida das baterias, 
que são recarregadas 

na tomada, é de até 
51 km. No híbrido, o 
consumo médio de ga-
solina anunciado pela 
Land Rover é de 35,7 
km/l. Essa configuração 
ainda não é comerciali-
zada no Brasil.

O recorde na China 
foi o último dos desa-
fios encarados pelo 
Range Rover Sport 
PHEV, que já partici-
pou de uma corrida 
contra uma nadadora 
e um atleta de alta re-

sistência, de uma esca-
lada recorde em Pikes 
Peak,  nos Estados 
Unidos, de uma cor-
r ida no deserto na 
Península Arábica e da 
descida do Caminho 
do Inferno, na Suíça.
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Viva Rubem
por Simone Lacerda

Pausas para a 

Literatura
Todo escritor deseja ser 

lido. Deseja que sua literatu-
ra perpasse além do papel e 
da grafia e passe a dançar 
nos olhos e nas almas dos 
que o leem. Sob esse aspec-
to, tracemos uma analogia 
com a crônica de Rubem 
Braga, de 1967, intitulada “ 
Meu ideal Seria Escrever...” 
Como toda a obra magistral 
de Rubem (deixemos o so-
brenome de lado), esta crô-
nica consegue fotografar a 
vontade máxima do escritor, 
que é ser lido, não falo de 
admiração em seu sentido 
de fama, mas o querer que 
suas palavras escorreguem 
no outro.

Tratando-se de pós- mo-
dernidade, vemos que o 
leitor exerce mais domínio 
sobre a obra. Esta, por sua 
vez, encontra-se mais aberta 
para que o leitor interfi-
ra e consiga penetrar em 
suas vertentes mais densas. 
Como atemporal, Rubem, 
em diferentes escritos, con-
segue com que pensemos 
a humanidade nas suas 
maneiras mais óbvias e mais 
complexas. Ele consegue 
extrair dos elementos pro-
saicos aquilo que nos pos-
sibilita repensar, inaugurar, 
debater, antever, construir, 
enfim, em sua escrita, vemos 
o sujeito como indivíduo e 
objeto, principalmente, nes-
tes tempos caóticos.

No texto já referido, ve-
mos um “querer faminto” 
em fazer de seu texto uma 
solução para todos os ma-
les, como um elixir para as 
problemáticas da vida hu-
mana, fomentando no outro 
uma mudança de hábito, ou 
melhor, de vida. Sua ideia 
registrada, no texto, parte 
do desejo de colorir a vida 

de “uma moça cinzenta. ” 
E, a partir disso, deseja que 
os pares sejam mais felizes, 
que as pessoas mudem seus 
comportamentos por conta 
da sua história e que ela ga-
nhe mundos; viaje espaços 
e os corações das gentes. “E 
que ela aos poucos se espa-
lhasse pelo mundo e fosse 
contada de mil maneiras...”, 
escreveu Rubem.

Novamente, nosso cronis-
ta amplia o papel do fazer 
literário, dimensionando as 
suas interpretações e impac-
tos provocados nas vidas 
daqueles que o lessem. Ele 
sabia que ler bons textos 
literários faz de um mero 
sujeito um indivíduo singular, 
mobilizador e pensante. E 
pensar é um verbo de ação 
tão necessário e relevante 
quanto amar. Amar e pensar 
exalam nosso senso de hu-
manidade, nosso senso de 
justiça, de sensibilidade e 
autonomia.

Rubem, nosso querido 
escritor, mostrou neste texto, 
como em tantos outros, o 
papel indispensável da lite-
ratura na vida dos homens 
e seus efeitos benéficos na 
nossa vida prática. A litera-
tura mostra que a vida dos 
horários, dos ônibus lotados, 
dos momentos de pressa, 
dos encontros e desencon-
tros não bastam, pode-se 
mais. Deve-se mais.

Por meio desta crônica, 
podemos lançar novos olha-
res para o objeto literário, 
para as literariedades, para 
o que está além das pala-
vras, para o não dito e es-
perado. Rubem torna-se lupa 
para as visões atordoadas, 
arranhadas e envelhecidas. 
Ele liberta o discurso literário 
da sua formalidade ranço-

Curiosidades...
✓ Foi embaixador do país em Marrocos;
✓ Era um sujeito de vida solitária;
✓ A crônica literária brasileira é dividida entre antes 
e depois de Rubem Braga, segundo estudiosos de 
literatura;
✓ Seu texto trabalha com o cotidiano, matizado por sua 
experiência e visão de mundo, revelando simplicidade, 
precisão e tom coloquial.

sistência, de uma esca-
lada recorde em Pikes 
Peak,  nos Estados 
Unidos, de uma cor-
r ida no deserto na 
Península Arábica e da 
descida do Caminho 
do Inferno, na Suíça.

“Sou um homem quieto, o que eu gosto é ficar num banco 
sentado, entre moitas, calado, anoitecendo devagar, meio 

triste, lembrando umas coisas, umas coisas que nem valiam 
a pena lembrar”.  Rubem Braga

sa e imóvel, reinventa os 
alicerces dos personagens, 
libertando-os do comum, ao 
mesmo tempo em que dá no-
vas propriedades ao escritor 
acerca da sua obra e seus 
deslizamentos no leitor.

 Ao leitor, ele dá a chance 
de acordar de um sono va-
zio, pobre e de escapismos. 
Graças a Rubem, temos 
a possibilidade de recriar 
nossos ambientes literários, 
empoderar, mais do que 

nunca, a vida na escrita e re-
vigorar o papel da literatura  
( primordial) na sobrevivência 
da sociedade.

Rubem Braga ( 12/01/1913 
- 19/12/1990)

Escritor cachoeirense, 
sendo considerado como o 
maior cronista do Brasil. Foi 
correspondente de jornais 
brasileiros no exterior e exer-
ceu o jornalismo em várias 
cidades do Brasil.
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Jovem de Piúma-ES 
assassinado a tiros em Itaoca

O  j o v e m 
K a l e b e  R i b e i r o 
Rodrigues,234 anos, 
foi assassinado com 
tiros na noite desta 
terça-feira, 20, em 
Itaoca, Itapemirim/
ES. De acordo com 
a Polícia Militar, por 
volta das 20h40, 
Kalebe trafegava 
de moto sentido a 
Joacima em com-
panhia de sua espo-
sa, quando próximo 
à praça de Itaoca 
fo i  surpreendido 
por dois homens 
que estavam em 
uma moto de cor 
preta e efetuaram 
diversos disparos 
em sua direção. Ele 
teria abandonado a 
motocicleta e saído 
correndo, mas o as-
sassino o alcançou 
e acabou atirando, 
Kalebe já caiu mor-
to. A esposa estava 
com ele, por sorte 
não foi ferida.

S e g u n d o  a 
Polícia Civil o crime 
aconteceu por volta 
das 20H30, na Rua 
Bom Fim, próximo 
ao Supermercado 
Bandeirantes.

Informações de 
um policial militar 
de Piúma dão conta 
de que Kalebe já 
esteve envolvido 
com o tráf ico de 
drogas, mas esta-
va se permit indo 
deixar o universo 
do crime, chegou a 
abrir uma barbearia 

do munic íp io  de 
Itapemirim para as 
medidas legais. A 
motivação do crime 
não foi esclarecida, 
mas a polícia acre-

dita que se trata de 
acerto de conta.

O corpo perma-
neceu no local até 
o fim da noite desta 
terça,  20,  aguar-

dando a perícia da 
Polícia Civil, em se-
guida foi removido 
ao Departamento 
M é d i c o  Le g a l  – 
DML, de Cachoeiro 

Da redação
em Piúma e estava 
feliz da vida.

Pelas postagens 
da rede social de 
Kalebe observa-se 
que o jovem estava 
amando o trabalho 
na barbearia, diver-
sas fotos postadas. 
Em uma frase pos-
tada no facebook 
no dia 18 de janeiro 
Kalebe demonstrou 
a satisfação do tra-
balho que estava 
exercendo. “Pois 
comerás do traba-
lho de suas mãos, 
feliz será, e te irás 
bem”. Mas outra fra-
se, em outubro do 
ano passado, deixa 
nas entrelinhas ou-
tra interpretação e 
talvez fazendo uma 
alusão a vida que 
levou antes de abrir 
a barbearia. “Ferida 
nunca se cura por 
completo, o corte se 
fecha, mas a cicatriz 
permanece”.

Numa ação con-
junto das Polícias 
Mil i tar e Civi l ,  os 
nacionais W.B.B e 
L.B.B foram presos. 
Nas buscas, onde 
prenderam a dupla, 
também foi apreen-
dido a motocicleta 
que teria sido uti-
lizada para come-
terem o crime. As 
armas do crime não 
foram localizadas. 
A companheira da 
v í t ima conseguiu 
reconhecer os sus-
peitos como auto-
res dos disparos. 
Os dois acusados 
foram conduzidos a 
Delegacia Regional 

A Polícia Civil vai instaurar o inquérito para apurar o assassinato do jovem Kalebe, morto a 
tiros nesta terça-feira, 20, em Itaoca

de Itapemirim onde 
foi necropsiado e 
liberado para sepul-
tamento.

Kalebe deixa a 
mulher grávida.

VINGANÇA?

Arquivo Pessoal

Kalebe estava decidido a mudar de vida, mas deixou rixa e acabou sendo 
assassinado na noite desta terça 

O FIM CRUEL
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de Itapemirim onde 
foi necropsiado e 
liberado para sepul-
tamento.

Kalebe deixa a 
mulher grávida.

A Vitória só vai vim pra quem 
lutar”, frase de KALEBE

O jovem barbeiro de 
Piúma assassinado na noite 
desta terça-feira, 20, Kalebe 
Ribeiro Rodrigues, 23 anos, 
em Itaoca, deixa um alerta a 
outros jovens. O fim pode ser 
cruel. E a família certamente 
não vai esquecer nunca mais 
esse enredo tão trágico.

Kalebe era dono de mãos 
talentosas. O trabalho es-
petacular que fazia em uma 
barbearia, deixava os clientes 
satisfeitos. Ele cortava cabelo 
de forma única, era um artista 
da navalha, da tesoura. Sabia 
como fazer bem feito, cortes 
personalizados.

Mas que fim cruel. Mas 
que notícia horrível de passar 
aos leitores. Era apenas um 
jovem de 23 anos. Um jovem 
que estava feliz demais com 
a gestação da sua princesa, 
que ele assim chamava. 

No facebook dele, muitas 
imagens de clientes exibindo 
os cortes de cabelo. Kalebe 
estava mesmo feliz com sua 
nova vida, com o seu empre-
endimento. 

O jornalista Rael, lá das 
montanhas, já era cliente dele. 
Disse a essa colunista que 
sábado esteve na barbearia 
e ele foi o único a acertar 
no corte. Estava em lágrimas 
quando ligou ao jornal para 
compartilhar conosco a sua 
dor. Rael está com o coração 
espatifado, o cabeleireiro 
dele foi morto tragicamente 
e ele não sabia de nada, 
nem conseguia entender o 
porquê...

Kalebe é só mais um 
jovem que tem o destino inter-
rompido por um algoz. Por um 
assassino que acabou com os 
sonhos dele. Que destruiu os 
sonhos da família dele, que 
matou o pai da sua menininha 
que está para nascer.

Mas que sociedade co-
varde, que maldade, que 
horror! E eu mais uma vez 
com a notícia e muitas infor-

mações. E então, os outros 
algozes dizem: ele fez tem 
que pagar... Quem mandou 
escolher essa vida? Ele não 
tentou outra, não se permitiu, 
não sonhou? Ora ora... Sou eu 
quem vou julgar, que vou dar 
a sentença?

Soube que Kalebe teve 
envolvimento com o maldi-
to tráfico de drogas, essa 
desgraça que ilude tantos 
meninos da sua idade. Tantos 
meninos metidos a homens 
grandes se escondendo dia e 
noite da escolha desgraçada 
que fizeram. Meninos que va-
gam de madrugada, que dis-
putam o cliente, que, talvez, 
não tenha consciência que 
está desgraçando também.

Por outro lado, quem en-
tra nesse submerso universo 
tenebroso pode ter consci-
ência que o final é sempre 
semelhante, uma bala na 
cabeça, grades de uma cela 
fria, uma pedra de um instituto 
médico legal, uma cova rasa 
ou uma merda de uma clínica 
psiquiatra. 

O jovem morto entrou 
nesse universo diabólico, lá 
atrás, segundo um PM. 

Saiu, sonhou, comparti-
lhou sua felicidade com os 
clientes. O jornalista Rael é 
prova disso. O conheceu tão 
pouco, mas já era fiel. Rael 
chora de longe. De perto, cho-
ram os amigos, os familiares.

Nesta terça, eu conversei 
com duas adolescentes na 
Casa de Passagem e elas me 
falaram que não têm sonhos. 
Elas estão lá deixadas pela fa-
mília, sei lá.  A de15 anos tem 
dois filhos... Elas estão sem 
a sua essência, fora de suas 
casas. Eu não sei a razão. Eu 
sei que elas não têm sonhos. 

E os nossos jovens, tan-
tos que perambulam sem ne-
nhuma direção? Quais são os 
seus sonhos? Vender pedras 
de crack, pegar numa arma, 
ameaçar a sociedade, furtar 

o que tem dentro de casa? 
Que sonho? Se tornar jogador 
de futebol, artista, professor, 
doutor... 

É hora, aliás, já passou 
da hora de todos nós, todos 
nos incomodarmos com esse 
cenário. O poder público 
não pode fechar os olhos. O 
estado não pode ser omisso, 
e nós não podemos ser juízes 
e condenarmos qualquer uma 
vítima de um algoz.

Eu só queria ter conhe-
cido o Kalebe antes de tudo. 
Antes dele pisar nesse tene-
broso mundo. Certamente 
teria dito a ele, procura o seu 
talento, viva dele, que você é 
sucesso. Mas não, uma vez no 
mundo, uma vez sentenciado. 

Talvez seja melhor não 
entrar. Eu lamento muito por 
tudo isso, por dar essa notícia 
e espero do fundo do meu 
coração que os nossos jovens 
consigam perceber a tempo 
que o caminho mais fácil, 
não é o melhor caminho, e o 
fim pode ser cruel. Que Deus 
o tenha, e que abrace a sua 
família, os seus amigos. Eu 
lamento muito essa notícia.

   
JOVEM DÁ VOLTA 

POR CIMA
Rael Sérgio Neves
“Após enfrentarem sérios 

problemas pessoais de forma 
precoce, muitos jovens per-
dem a referência e a perspec-
tiva de crescimento, entrando 
cada vez mais cedo na vida do 
crime. Porém, muitos jovens 
querem construir uma nova 
história. E é o caso de jovem 
Kalebe Ribeiro Rodrigues, 23 
anos, que lamentavelmente 
foi executado a tiros na noite 
desta terça-feira (20), em 
Itaoca, Itapemirim, no litoral 
Sul do Estado. Kalebe era 
barbeiro e fazia sucesso ao 
lançar cortes personalizados. 
O jovem deu a volta por cima, 
e vivia o melhor momento da 
sua vida”, Rael Sérgio.

Por Luciana Maximo

O FIM CRUEL


