
Depois de um ano 
noticiando fatos de 

interesse público, 
atendendo a 

comunidade nos seus 
anseios, ouvindo o 

grito da população, 
buscando soluções 

para problemas, indo 
em busca de respostas, 

o jornal disponibilizou 
uma enquete no site, 

na fanpage e na página 
pessoal da editora, os 

números apontam a 
administração de Piúma 

como péssima. Não 
se trata de pesquisa, 

a enquete perguntou, 
como você avalia a 

administração do 
professor Ricardo Costa, 
PTD em Piúma. 90% dos 

que responderam às 
perguntas apontaram 

péssima, 8% ruim e 2% 
boa, 0% muito boa.  
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Tem que acabar com essa putaria de vereador ter cotas para marcar 
exames e consultas e não adianta dizer que o sistema de regulação 
impede, que não impede, o prefeito precisa atender aos anseios dos 
nobres vereadores para não apanhar na Casa de Leis, é assim que 
funciona, um balcão de negócios/// Não é função deles, o MP podia fazer 
uma denúncia por desvio de função e cassar o mandato de cada um que 
faz isso. Usam a população desinformada para tirar proveitos políticos. 
E enquanto isso, quem não tem vereador protetor aguarda um ano, 
sete meses, oito meses, um ano, ou morre. PU-TA-RI-A!/// O que acha 
disso Colombina? /// Eca! Até fezes, acredita? Pois é, estava do lado de 
fora, segundo uma servidora que faz a limpeza do Posto de Itaputanga, 
em Piúma, um cocô enorme, mas o fedor, dizem que é insuportável/// 
Gente que fez de noite, gente porca///Todos os dias os leitores do jornal 
entram em contato comigo e expõem suas dores, angústias, aflições, 
reclamações, indignações. Nesta quinta uma cidadã disse que vai 
arrumar uma arma e ir à secretaria de Saúde, quando ela der um tiro 
na cara de um vão atende-la, olha que situação///Até hoje as crianças 
especiais de Piúma estão sem frequentar as aulas porque o prefeito quer 
empurrar de goela abaixo um projeto de lei sem noção aos vereadores... 
Povo tem que se ferrar mesmo para aprender a votar. TOME LAPADA!/// 
Fiquei sabendo que a assistente social do CRAS está de atestado 10 
dias, nesta quinta, as famílias foram buscar as cestas básicas e voltaram 
de mãos vazias e com fome... Só vão poder comer em março... Se isso for 
verdade, pode matar que é bicho, essa administração!///Como pode uma 
senhora que sofreu um aneurisma cerebral há sete meses aguardar uma 
consulta com um neuro, para conseguir um laudo para poder se encostar 
e não consegue em Piúma? O que é isso gente? Eraldinho conseguiu 
marcar, mesmo sendo exonerado do cargo. Valeu Eraldinho, você é o 
cara!/// Dr. Joel ficou o capeta na sessão quarta-feira, chegou chamar 
a secretaria de Saúde de peste, ela me disse que o motivo é que ele 
não bateu o ponto e acabou não recebendo salário, ele me disse que 
está querendo pedir licença sem vencimento de tão indignado e não 
precisa desse salário para viver/// Em Anchieta acusam o Hospital de 
erro médico na morte de Elisangela e o filho dela. Chamem a Polícia Civil, 
é caso de polícia/// Dizem que estão oferecendo dinheiro as famílias das 
crianças que foram filmadas no PA para entrarem com uma ação contra 
o autor do vídeo. Beto Caliman ofereceu assessoria jurídica ao autor do 
vídeo/// Ao invés de resolver os problemas de Anchieta, o prefeito deve 
tirar férias, não aguenta pede para beber água e sai, prefeito/// Orleni 
Petri, para de me chamar de mentirosa e ser homofóbica, suas baixarias 
acabaram virando processo, você pode até ser Petri, mas não é prefeita 
e se fosse também, vem para cá, na Boca do Inferno///Esqueça-me/// 
Fabricio, antes de tirar férias sanciona a lei do parcelamento das taxas 
dos ambulantes. Ah, sanciona também a lei que permite que a frota de 
ônibus escolares do município faça o transporte dos universitários/// O 
verão já está se despedindo prefeito e os trabalhadores ambulantes 
pagaram a vista os alvarás, lei serve para que? Alô Tássio Brunoro faz 
o papel do prefeito, se ele não sancionar, promulga as leis e ganha a 
galera/// Gente chega né! Que Deus nos abençoe e cuide de cada um 
de nós. Que as forças do mal passem longe da minha vida.
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A Reportagem do jornal 
chegou no limite em busca 
de respostas a diversas de-
mandas. Muitas das vezes 
sendo subestimada e tra-
tada como JORNALZINHO. 
Diante de tantas reclama-
ções e críticas e tendo de 
executar o trabalho de mui-
tos secretários, a editora do 
jornal se propôs expor os 
problemas de fora clara e 
objetiva para que os gesto-
res entendam qual é o papel 
de cada um nessa história.

Tem consciência Luciana 
Maximo que vai sofrer ame-
aças, perseguições, vai 
perder muito com essa exi-
bição com as prefeituras 
citadas, mas ouviu o grito 
da população.

O Jornal está aberto a 
todas as Prefeituras para 
que elas enviem seus rea-
lises, todos serão analisa-
dos e publicados havendo 
espaço. Está aberto aos 
leitores e abre o canal para 
que todos enviem suas 
queixas e reclamações. 

Caso a responsável pelo 
jornal apareça morta em 
algum canto de rua, todos 
já sabem quem são os 
mandantes. Luciana tem 
consciência de corre ris-
cos, mas afirma que está 
ouvindo o grito de quem 
precisa ser respeitado. São 
mais de 200 mil acessos só 
no facebook essa semana, 
de todos os comentários, 
sobram elogios a coragem 
da jornalista e críticas aos 
gestores. Em Piúma, as 
reclamações são muitas, 
a enquete realizada pelo 
jornal no site a nas redes 
sociais apontou que 90% 
dos que votaram conside-
ram péssima a administra-
ção do professor Ricardo 
Costa. Para não ser injusto 
o jornal abre espaço para 
que o Prefeito divulgue um 
balanço de suas ações 
e considere os pontos 
positivos da sua gestão. 
Hoje é o que temos para 
os senhores, leitores, sua 
edição especial.

PÉSSIMO
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Dois jovens morrem em 
Cachoeiro-ES após acidente

Balanço da 10ª Independente da PM

Motorista do veí-
culo de passeio es-
taria trafegando com 
os faróis apagados 
e fugiu sem prestar 
socorro às vítimas

Um grave aciden-
te na rodovia ES 489, 
que liga Cachoeiro 
de Itapemirim a Atílio 
Vivácqua, no sul do 
Estado, deixou dois 
jovens mortos e um 
gravemente ferido.

A  ba t ida ,  que 

cípios de Anchieta, 
P i ú m a ,  A l f r e d o 
Chaves. Em tempo 
destacou o aumen-
to de 157% de apre-
ensões de armas 
de fogo, em com-
pa ração  com as 
apreensões reali-
zadas na Operação 
Verão anterior.

Nesta Operação 
Verão, com o re-
forço logís t ico e 
de pessoal rece-
bido pela Unidade 
fo ram a tend idas 
3.148 ocorrências, 
além de 153 pesso-
as detidas e 18 ar-
mas apreendidas. 
Durante o período, 
869 operações po-
liciais foram reali-
zadas, sendo 7.403 
veículos aborda-
dos e 71 registros 
de apreensão de 
d r o g a s ,  u m  a u -
mento de 129% em 

Fonte Folha Vitória
aconteceu nesta 
quinta-feira (22), por 
volta das 22 horas, 
envolveu duas moto-
cicletas e um veículo 
de passeio, que es-
taria trafegando com 
os faróis apagados. 

As vít imas que 
m o r r e r a m  f o r a m 
identificadas como 
Álvaro Ferreira de 
Va r g a s  e  D i o g o 
Guarnier. Os dois 
morreram no local 
do acidente. Já o 
condutor do carro 
fugiu sem prestar 
socorro.

relação ao ano an-
terior.

Também houve 
uma redução de 
3 7 %  e m  r e l a ç ã o 
aos crimes contra o 
patrimônio e apre-
ensão de 110 equi-
pamentos de som 
em apoio às equi-
pes de f isca l iza-
ção das Prefeituras 
M u n i c i p a i s  d e 
Anchieta e Piúma.

O Comandante 
d a  1 0 ª  C i a 
Independente, 
Major Ríodo Lopes 
Rubim, parabeni-
zou os militares pe-
los trabalhos reali-
zados e destacou 
que os resultados 
ob t idos  são  f ru -
tos  do empenho 
e profissionalismo 
da tropa, que têm 
exercido com de-
dicação suas ativi-
dades.

Jovens morrem em acidente entre carro e motos em rodovia de Cachoeiro-ES

IMPRUDÊNCIA

Divulgação

Álvaro Ferreira de Vargas e Diogo Guarnier morreram no local do acidente

A  1 0 ª  C I A 
Independente da 
Polícia Militar - PM 
apresentou os re-
sultados operacio-
nais da Operação 
Verão 2018 nesta 
quarta-feira (21). 

A 10ª Companhia 
Independente 
abrange os muni-
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Muitas reclamações 
da população

Piúma, GESTÃO É PÉSSIMA 
aponta enquete

Depois de um ano 
noticiando fatos de inte-
resse público, atendendo 
a comunidade nos seus 
anseios, ouvindo o grito 
da população, buscando 
soluções para problemas, 
indo em busca de respos-
tas, o jornal disponibilizou 
uma enquete no site da, 
na fanpage e na página 
pessoal da editora, os 
números apontam a admi-
nistração de Piúma como 
péssima. Não se trata 
de pesquisa, a enquete 
perguntou, como você 
avalia a administração do 
professor Ricardo Costa, 
PTD em Piúma. 90% dos 
que responderam às per-
guntas apontara péssima, 
8% ruim e 2% boa, 0% 
muito boa.  

Convém ressaltar que 
as páginas do jornal nas 
redes sociais e na inter-
net registra milhares de 
acessos diários, só nesta 

O que se percebe, 
avaliando as críticas e 
comentários e bate papo 
pelas ruas é que o cida-
dão não está satisfeito 
com os serviços oferta-
dos. Sobram reclamações 
na saúde, na educação, 
no turismo, cultura, ad-
ministração, assistência 
social, comunicação.

A Administração preci-
sa ser avaliada pelos seus 
leitores, pelo prefeito, 

pelo cidadão e ao chefe 
do Executivo cabe ouvir 
os anseios da popula-
ção. Quem sabe realizar 
audiências públicas para 
debater soluções podem 
ser uma saída a gestão. 

O secretariado briga 
entre ele, a comunicação 
não comunica, as obras, 
nada de novidade, as 
ruas continuam aguar-
dando pavimentação, a 
orla não se tem notícia, 

o mar engole o pouco 
do que resta, há escolas 
que precisam de refor-
mas, quadra sucatea-
das, o esporte não tem 
atividade de inclusão, 
a cultura não resgata a 
essência do município e 
suas raízes, o turismo é 
decadente. O setor de 
imóveis fecha no preju-
ízo, o comércio amarga, 
desemprego toma conta 
da cidade. Na saúde, 

Da redação 

semana mais de 250 mil 
acessos, não pode jornal 
deixar de considerar as 
críticas feitas pelos leito-
res e observar os poucos 
elogios. Na enquete nem 
mesmo os servidores 
pagos do time da admi-
nistração, vereadores, se-
cretários tiveram coragem 
de responder à pergunta. 
Veja o gráfico os gráficos 
fechados no início da tar-
de desta sexta-feira, 23. 

Depois de 365 dias, é péssima a gestão do Professor Ricardo, foi o que revelou enquete no 
site, na fanpage a na página da editora do jornal. Problemas e mais problemas

centenas de pessoas 
aguardam exames, con-
sultas e cirurgias. “Eu 
solicito os exames e 
alguns já saem do meu 
consultór io dizendo: 
Vou entregar na mão do 
Vereador Fulano de Tal... 
muitas vezes acontece 
isso, onde planta-se di-
ficuldades para se ven-
der facilidades “favores”, 
disse o médico Glauco 
Almeida Dahan.

MUITA RAÇA
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Muitas reclamações 
da população

Muitos conchavos e 
compromissos políticos 
acabaram comprome-
tendo a economia do 
município que fechou no 
vermelho e esperou a alta 
temporada para dar um 
respiro. Em contrapartida, 
o verão chega ao fim, pós 
carnaval com uma avalan-
che de reclamações em 
todos os setores. Exceto 
na segurança. Embora, 
o secretário de Meio 
Ambiente tenha colocado 
mais ordem na questão 
som, os excessos pas-
saram dos limites, com 
invasões de domicílios 
sem ordem judicial e ou-
tros. Abuso de autoridade 
e perseguição é marca 
registrada do chefe.

CARNAVAL  
A programação de car-

naval desagradou muitos, 
os artistas foram excluídos 
do trio, com pouca partici-
pação. Muito para poucos 
e nada para os nativos que 
aqui residem com suas 
famílias e pagam seus 
tributos.

prefeito que modificou o 
edital enviado pela edu-
cação fazendo um projeto 
de lei para que a Câmara 
aprove tirando direitos 
dos servidores. Antes era 
assistentes de sala, hoje é 
assistentes pedagógicos, 
o mudou, a carga horária, 
passou de 5h00 para 8 ho-
ras diárias e o profissional 
recebe o mesmo salário. 
Na Câmara o projeto corre 
risco de ser reprovado 
pelos erros gritantes e 
enquanto isso, os alunos 
continuam fora da escola.

“Acompanhei a dis-
cussão do Projeto de Lei 
sobre os assistentes pe-
dagógicas em Piúma. E 
estou fazendo essa pos-

tagem para PROPOR uma 
SOLUÇÃO RÁPIDA. 

1 - Os alunos estão 
prejudicados; 

2- a mudança de carga 
horária (de 25 para 40h), 
representa uma enorme 
perda salarial para os as-
sistentes. 

3- os vereadores já 
se posicionaram que são 
contra o aumento da carga 
horária

4- qualquer mudança 
no projeto de lei, mais 
tempo para publicação de 
edital, etc levaria pelo me-
nos mais 30 dias; ou seja 
30 dias sem assistentes 
para os alunos. 

5- se os vereadores 
tentarem fazer emenda 

com relação a carga horá-
ria, o prefeito pode vetar 
e a lei ser a aprovada com 
40h

Dito isso a solução 
mais viável é: 

1- os vereadores vo-
tarem contra o Projeto 
de Lei; 

2 - A prefeitura renovar 
o edital de 2017 que está 
válido até o dia 02 de mar-
ço de 2018’, sugeriu Carlos 
Ricardo Balbino.

NITERÓI
A Reportagem esteve 

na segunda-feira, 19, no 
bairro Niterói para aten-
der a um servidor público 
que reside próximo a es-
cola Manoel dos Santos 

Da redação EDUCAÇÃO
Em se tratando de 

educação, poucas ade-
quações com destaque a 
Escola Ângela Paula que 
saiu de um endereço para 
o outro colocando a vida 
das crianças em risco na 
entrada da escola.

Já a Escola Itaputanga, 
a obra não anda e até 
então uma auditoria que 
deveria ter sido realizada 
já no início de 2017 não 
ocorreu. 

A Escola Manoel dos 
Santo Pedrosa, continua 
do mesmo jeito, sem um 
local adequado a práti-
ca de atividades físicas e 
diversos problemas do 
conhecimento do prefeito, 
pois atuou lá como profes-
sor e conhece os detalhes. 

O Ginásio da Escola 
José de Vargas Scherrer 
continua com a obra pa-
rada sem uma notícia ao 
cidadão. A demanda por 
vagas em creche conti-
nua alta. Os uniformes 
tão aguardados pelas 
famílias não passaram de 
promessas.

Até hoje os alunos es-
peciais estão fora da sala 
de aula por burocracia 
e irresponsabilidade do 

A administração está travada, a população aguarda consultas, exames, assistentes 
pedagógicos para acompanharem os alunos com necessidades especiais 

Pedrosa, ele mostrou 
alguns problemas que pa-
recem passar pelos olhos 
da administração e ela 
não ver nada. Vazamento 
de água na rua desde 
ante o carnaval, o cal-
çamento com boa parte 
comprometendo a segu-
rança dos veículos, água 
empossada por conta 
desse calçamento destru-
ído na porta da casa dele, 
arquibancadas do campo 
com rachaduras enor-
mes, quadra abandonada 
servindo de local para 
usuários de drogas e mo-
radores de rua, banheiros 
podres, imundos (foto), a 
escola completamente 
sucateada.

centenas de pessoas 
aguardam exames, con-
sultas e cirurgias. “Eu 
solicito os exames e 
alguns já saem do meu 
consultór io dizendo: 
Vou entregar na mão do 
Vereador Fulano de Tal... 
muitas vezes acontece 
isso, onde planta-se di-
ficuldades para se ven-
der facilidades “favores”, 
disse o médico Glauco 
Almeida Dahan.

PIÚMA/ES

Luciana Maximo
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O jornal está propondo que a Administração encontre a saída para suas falhas e em tempo recupere sua imagem perante a sociedade

Obra, cultura, assistência social, comunicação
Na Assistência 

Social o jornal re-
cebeu informações 
de que a Casa de 
P a s s a g e m  h o j e 
encontra-se com 18 
crianças e adoles-
centes sem a devida 
estrutura, inclusive 
com uma morado-
ra de rua residindo 
lá por conta de um 
bebê após assinatu-
ra de um Termo pelo 
Conselho Tutelar.

As Casas popula-
res ainda estão sem 
o termo de posse 
e outras sete casas 
foram perdidas. As 
do Céu Azul sequer 
tem energia elétrica. 

Nos guetos dos 
bairros de periferia o 
que se ver dia e noite 
são adolescentes e 
jovens se drogando 
e vendendo entor-

Da Redação

PIÚMA-ES

melhorou e a coleta 
de lixo, mas a coleta 
seletiva ainda não é 
realidade.

As praças estão 
entregues ao aban-
dono, com brinque-
dos quebrados como 
no bairro Niterói. E 
a Praça do Bairro 
Tamarindo, sabe-se 
que foi iniciada na 
gestão passada e pa-
rada, mas o que foi in-
vestido vai ser perdido 

confundir a procu-
radoria com as con-
tratações do próprio 
pai.

A secretaria de 
Administração talvez 
tenha tentado acer-
tar com a fiscalização 
do comércio, mas 
o fechamento das 

prios. Existem mais de mil 
tipos de medicamentos, 
nós selecionamos o que 
vai atender a maior parte. 
Remédio nosso munici-
pal não tem nenhum item 
faltando. Se a população 
está comprando do pró-
prio bolso não é remédio 
padronizado. Não tem 
prefeitura nenhuma no 
mundo distribuir todos 
os remédios que a po-
pulação precisa. Temos 
uns dez tipos de remédio 
para diabetes”.

Em relação a exames 
e consultas especiali-
zadas, Ana Luiza disse 
que Piúma é responsá-
vel pela atenção bási-
ca, a nossa obrigação 
enquanto município é 
fornecer clínico geral 
nos postos de saúde e 
ter médico no hospital. 
Sabemos que o Estado 
que são as especiali-

pecentes na cara da 
sociedade. Jovens 
que não participam 
de uma atividade 
proposta pelo muni-
cípio, é de dar pena. 
Faltam políticas pú-
blicas.

OBRA
Na obra, as recla-

mações são as mes-
mas, ruas esburaca-
das, falta drenagem. 
A limpeza urbana 

TURISMO 
Turismo não se faz 

com shows mirabo-
lantes, nem trios na 
Avenida Beira Mar 
apenas. É preciso 
planejamento, es-
trutura, apoio ao co-
mércio local, respeito 
aso artistas da terra. 
O turismo de Piúma 
se resumiu a poucos 
shows, sem nenhum 
planejamento para 
receber bem as famí-
lias com nenhum fes-
tival, sendo a cidade 
referência em hos-
pedagem, hotelaria e 
gastronomia. Piúma 
perde para Iriri.

ATROPELOS 
No Governo, hou-

veram atropelos, o 
ex-secretário Kauê 
fez  um t raba lho 
que começou a en-
gatinhar na busca 
de emendas, mas 
migrou-se para o tu-
rismo e acabou por 

SAÚDE
Na área da saúde, o 

que sobra são reclama-
ções de médicos que 
dormem em pleno expe-
diente e sequer pede um 
RX de uma pessoa que 
acaba de sofrer um aci-
dente. Brigas internas no 
hospital, gente que deixa 
de fazer e desrespeita o 
cidadão. Inexperiência 
de médicos e técnicos, 
omissão de enfermeiros 
efetivos. 

A população implora 
consultas, exames e ci-
rurgias desde o início do 
ano passado. A secreta-
ria de Saúde Ana Luiza 
falou com o jornal que 
em relação a remédios 
o município tem uma lista 
municipal que é retirada 
da lista nacional. “A nossa 
tem até coisa que não 
tem na nacional que pa-
gamos com recursos pró-

O jornal tem recebido demanda 
do interior com destaque São João 
de Ibitiba, moradores sem a menor 
condição digna de moradia. Qual é 
o planejamento para essas famílias?

O Rio Iconha continua receben-

do as vísceras de peixe e os urubus 
aglomerados se alimentando de 
restos, a paisagem é dantesca. O 
Mercado de Peixe interditado e 
pessoas correndo riscos, e a me-
dida a curto prazo?

O que foi feito pela agricultura, pela 
Pesca e Meio Ambiente?

com o abandono.
A orla, não pre-

cisa comentar aqui, 
pois se sabe dos 
entraves do estado 
e falta de articulação 
do município com 
os órgãos ambien-
tais para acelerar o 
processo. A popu-
lação ver a calçada 
ir embora e os tran-
seuntes correndo 
sérios riscos a cada 
caminhada.

ruas no entorno da 
Praça Dona Carmem 
causou prejuízos in-
comensuráveis ao 
comércio. O jornal 
ouviu o desabafo 
de uma corretora 
que só não chorou, 
mas perdeu a voz de 
tanto implorar que 

dades, o estado não 
dar conta, acaba que 
compramos com recur-
sos próprios, mas se o 
estado não dar conta da 
obrigação dele, quanto 
mais o município dar 
conta da obrigação do 
estado. A gente compra 
sim, muitas consultas. 
Quanto ao dinheiro gas-
to no Consórcio eu (e a 
Câmara) temos as pres-
tações de contas. E eu 
economizei R$200.000 
no ano com a folha por-
que a mão de obra do 
Consórcio é mais ba-
rata, por não ter férias 
nem décimo terceiro”, 
ressaltou a secretária de 
Saúde de Piúma.

CULTURA 
Na Cultura alguns 

ganhos, poucos, mas 
a Biblioteca continua 
fechada. O fiasco que 

deixassem ao menos 
o estacionamento 
liberado em frente 
à imobiliária. Após 
a interferência do 
Jornal a Rua Alfredo 
Veltem foi aberta, 
depois desabafos 
desesperados de 10 
comerciantes.

foi o Festival da Comida 
Mineira Capixaba. Até a 
homenagem da Escola 
Unidos da Barreiros foi 
vergonhosa, o município 
homenageado não pres-
tigiou e não providenciou 
o repasse.

Chegou ao conheci-
mento da Reportagem 
que os instrumentos 
comprados para mon-
tar a Banda da cidade 
estão guardados nas 
caixas. Destaca-se o 
apoio aos Blocos do Mé 
e Morto Vivo.

COMUNICAÇÃO
A Comunicação li-

gada ao Gabinete do 
prefeito não teve sequer 
a preocupação de ela-
borar uma licitação para 
que a Prefeitura pudesse 
tentar mostrar os seus 
feitos a toda a popula-
ção no primeiro ano de 

governo. Dizem que o 
processo está pronto e 
assinado.

Apenas o convênio 
com a Rádio foi mantido. 
Os veículos ficaram sem 
informação por deficiên-
cia do setor que resol-
veu primeiro veicular na 
página do Facebook da 
Prefeitura e na página 
de uma de suas asses-
soras que possui um 
veículo. Os outros foram 
totalmente ignorados 
de receber informação, 
imagine campanhas pu-
blicitárias.

O próprio site da pre-
feitura é vergonhoso, ne-
nhuma notícia atualizada, 
na capa fatos que acon-
teceram em outubro. 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

E a secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico pagou um 
ano o salário do secre-
tário e qual foi o retorno 
do mesmo dado ao mu-
nicípio. Quais projetos 
forma implementados no 
município?

O jornal está propon-
do que a Administração 
encontre a saída para 
suas falhas e em tempo 
recupere sua imagem 
perante a sociedade. 
“Estamos à disposição 
para veicular fatos, se-
jam positivos ou negati-
vos, quem vai escolher a 
pauta é o editor e o seu 
leitor avaliar a fonte, se 
procede ou não. Porém, 
cabe ressaltar que nada 
é feito sem oportunizar 
a gestão sua explicação 
diante da demanda. 
Estamos à disposição. 
Um ano se passou é 
hora de prestar contas”, 
frisou a editora do jornal. 
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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.

“
Econômico pagou um 
ano o salário do secre-
tário e qual foi o retorno 
do mesmo dado ao mu-
nicípio. Quais projetos 
forma implementados no 
município?

O jornal está propon-
do que a Administração 
encontre a saída para 
suas falhas e em tempo 
recupere sua imagem 
perante a sociedade. 
“Estamos à disposição 
para veicular fatos, se-
jam positivos ou negati-
vos, quem vai escolher a 
pauta é o editor e o seu 
leitor avaliar a fonte, se 
procede ou não. Porém, 
cabe ressaltar que nada 
é feito sem oportunizar 
a gestão sua explicação 
diante da demanda. 
Estamos à disposição. 
Um ano se passou é 
hora de prestar contas”, 
frisou a editora do jornal. 
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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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TRIGO OU JOIO?
Deu crônica

Ei! Você aí! Até quando ficará apon-
tando o dedo para o outro quando, na 
verdade, ele deveria ser direcionado 
para você? É isso aí, você não se cansa 
de ficar sempre acusando o político por 
tanta corrupção? Mas já reparou nos 
seus atos diários que, juntando aqui e 
ali, não deixam de ser corruptos?

Ah, então você não se lembra daquele 
dia que deu uma de “esperto” e, do 
último lugar da fila, encontrou alguém 
conhecido lá na frente e deu sua conta 
para ele pagar? O restante da fila, 
educadamente, para não arrumar con-
fusão, fez a egípcia.

Como se não bastasse, você nem 
sabe mais o que é “Bom dia! Obrigada! 
Licença!”, pois vive sempre com o seu 
famoso molejo, olhando somente para 
o seu umbigo, tentando se dar bem em 
tudo e ainda achar que é legal o que faz.

Muito bonito, hem? Colar na prova, 
pagar para alguém fazer o seu trabalho, 
jogar lixo no chão, não parar na faixa de 
pedestre, não dar lugar para o mais velho 
sentar no ônibus, estacionar no local do 
idoso ou cadeirante... Viva a corrupção!

Aliás, você sabe o que é corrupção? 
Lá no meu pomposo dicionário da 
Academia Brasileira de Letras diz que 
é “ação ou efeito de corromper(se); de-
pravação, desmoralização, devassidão, 
decomposição, putrefação”. Então, sabi-
chão, lembra daquela famosa historinha 
da Bíblia que repetidas vezes ouvimos 
quando criança? Aquela do trigo e do 
joio? Pois é, o mundo é uma grande 

plantação, terreno fértil para bons 
frutos. Porém, há sempre um joio que 
floresce para atrapalhar o crescimento 
dos bons frutos.

Essa erva daninha é tipo assim: 
você. Isso mesmo, espertalhão. Você 
que sempre quer se dar bem deso-
nestamente, mas acusa sempre o 
outro pelos seus erros. Caraca! Será 
que não está na hora de mudar? De 
fazer a diferença? Não se esqueça de 
que ainda há mais trigo do que joio 
no mundo e que um montão de joio é 
cultivado por você: ou no seu interior ou 
quando você coloca no poder, através 
do voto, esse danoso que tenta acabar 
com a Humanidade.

Psiu! Esse é o momento de separar 
o trigo do joio, o poder está em nossas 
mãos. Mudanças só se tornam gran-
diosas se a propaganda for de boca 
em boca. Corte o seu próprio joio. É 
imprescindível começar a mudança 
em nós mesmos e assim mostrar aos 
outros que o que faz a diferença é cada 
um cuidando da sua parte.

Nessa sociedade em que a inversão 
dos valores está em voga, constatamos 
cada vez mais que o bem exerce des-
conforto ao joio que é desencadeador 
de desentendimentos e falcatruas. 
É necessário posicionar-se e plantar 
cada vez mais trigos para sufocar a 
erva daninha e deixar o campo doura-
do, esperançoso para o futuro.

ntão, o que você decidiu? Quer ser o 
trigo ou o joio?

FRASE 
DO DIA...

E da campeã do Rio 2018: Oh 
pátria amada, por onde anda-
rás?/ Seus filhos já não aguen-
tam mais!/ Você que não soube 
cuidar/ Você que negou o amor/ 
Vem aprender na Beija-Flor..

E A LÍNGUA PORTUGUESA 
GARIMPANDO NOVOS TALENTOS...

Padres, pastores
Transformando vidas em horrores

Pobres famílias
Pobres senhores.

A religião virou piada,
Mas uma piada sem graça
Contada por homens falsos

Uma piada mal contada.

Padres, pastores
Ganham em cima de nossos temores

Padres, pastores
Não querem ser nossos amigos
Querem ser nossos senhores.

Eduardo Feres 

sobre uma família que 
foi devastada duran-
te a Segunda Guerra 
Mundial. Porém, em 
meio a tantos escom-
bros, a música flui para 
trazer boas lembranças 
carregadas de emo-
ções.

O  l i v ro  S o n a t a  e m 
Au s c h w i t z ,  d e  Lu i z e 
Valente, é uma história 
de ficção que conta-nos 

O f i lme Jumanji ,  2018, 
dirigido por Jake Kasdan, 
conta-nos a história de qua-
tro estudantes que recebe-
ram um castigo na escola e, 
durante o mesmo, acharam 
o jogo Jumanji. Dessa vez, 

eles entraram no jogo e a 
aventura foi emocionante.  


