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Edição DIÁRIA

ENTREVISTA
O jovem presidente da Câmara 

de Anchieta, TÁSSIO BRUNORO 
concedeu uma entrevista ao 
Jornal exclusiva. Neste bate 

papo, falou de quando chegou à 
Casa de Leis, os desafios, a crise, 

os projetos que implementou, 
fez um balanço positivo. Brunoro 

fala do presente e do futuro. 
“Eficiência, transparência, 

economia e participação popular. 
Foi com esses pilares que 

norteamos as ações que temos 
desenvolvido na gestão 

da Casa”.

PRESENTE E FUTURO
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O que a Bíblia diz sobre governo?

Aqueles que es-
tão em posições 
de autoridade no 
f i n a l  t e r ã o  q u e 
prestar  contas a 
Deus. A Bíblia diz 
em Deuteronômio 
17:18-19: “Será tam-
bém que, quando 
se assentar sobre 
o trono do seu rei-
no, escreverá para 
si, num livro, uma 
cópia desta lei, do 
exemplar que está 
diante dos levitas 
sacerdotes. E o terá 
consigo, e nele lerá 
todos os dias da 
sua vida, para que 
aprenda a temer ao 
Senhor seu Deus, e 
a guardar todas as 
palavras desta lei, 
e estes estatutos, a 
fim de os cumprir. ”

Aqueles que es-
tão em posições de 
autoridade têm a 
responsabilidade 
de escolher bons 
líderes. A Bíblia diz 
em Deuteronômio 
16:18-19: “Juízes e 
oficiais porás em to-
das as tuas cidades 
que o Senhor teu 
Deus te dá, segun-
do as tuas tribos, 
para que julguem 
o povo com justiça. 
Não torcerás o juízo; 
não farás acepção 
de pessoas, nem 
receberás peitas; 
porque a peita cega 
os olhos dos sábios, 
e perverte a causa 

para toda boa obra. ”
É possível aconte-

cer de a obediência 
a Deus implicar em 
desobediência aos 
poderes terrestres. 
A Bíblia diz em Atos 
5:29: “Importa antes 
obedecer a Deus 
que aos homens. ” 
Ressaltamos, entre-
tanto, que a base 
da lei de Deus é 
o amor, e o amor 

altruísta não faz mal 
a ninguém.

Jesus deu-nos 
um exemplo de ser 
bom c idadão ao 
pagar impostos. A 
Bíblia diz em Mateus 
17:27: “Mas, para que 
não os escandali-
zemos, vai ao mar, 
lança o anzol, tira o 
primeiro peixe que 
subir e, abrindo-lhe 
a boca, encontrarás 

um estáter; toma-o, 
e dá-lho por mim e 
por ti.”

Os Cristãos devem 
pagar impostos de 
boa vontade. A Bíblia 
d iz  em Romanos 
13:5-7: “Pelo que é 
necessário que lhe 
estejais sujeitos, não 
somente por causa 
da ira, mas também 
por causa da cons-
ciência. Por esta ra-

biblia.com.br
dos justos.”

Devemos obe-
decer às autorida-
des  do  governo 
que Deus colocou 
em pos ições  de 
poder. A Bíblia diz 
em Romanos 13:1-4: 
“Toda alma esteja 
sujeita às autorida-
des superiores; por-
que não há autori-
dade que não venha 
de Deus; e as que 
existem foram orde-
nadas por Deus. Por 
isso quem resiste à 
autoridade resiste à 
ordenação de Deus; 
e os que resistem 
trarão sobre si mes-
mos a condenação. 
Porque os magistra-
dos não são motivo 
de temor para os 
que fazem o bem, 
mas para os que 
fazem o mal. Queres 
tu, pois, não temer a 
autoridade? Faze o 
bem, e terás louvor 
dela; porquanto ela 
é ministro de Deus 
para teu bem. Mas, 
se f izeres o mal , 
teme, pois não traz 
debalde a espada; 
porque é ministro 
de Deus, e vingador 
em ira contra aquele 
que pratica o mal. ”

Os crentes de-
vem cooperar com 
as autoridades sem-
pre que seja possí-
vel. A Bíblia diz em 
Tito 3:1: “Adverte-lhes 
que estejam sujeitos 
aos governadores 
e autoridades, que 
sejam obedientes, e 
estejam preparados 

Aqueles que estão em posições de autoridade no final terão que prestar contas a Deus

zão também pagais 
tributo; porque são 
ministros de Deus, 
para atenderem a 
isso mesmo. Dai a 
cada um o que lhe 
é devido: a quem tri-
buto, tributo; a quem 
imposto, imposto; a 
quem temor, temor; a 
quem honra, honra.” 
BibleInfo.com

Equipe Bibl ia.
com.br

BEM E MAL

Divulgação

Aqueles que estão em posições de autoridade no final terão que prestar contas 
a Deus

Artesãs participam de workshop 
de empreendedorismo

Cerca de 60 ar-
tesãs participam de 
um workshop gratuito 
de empreendedoris-
mo organizado pela 
Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 
Econômico (Semdec) 
de Cachoeiro. A ativi-
dade de capacitação 
acontece nesta quinta 
e sexta-feira (22 e 23), 
das 14h às 17h, no au-
ditório da Associação 
Comercial, Industrial e 
de Serviços (Acisci), no 
bairro Guandu.

O workshop é mi-
nistrado por Leandro 
Mascarelo, gerente de 
Ciências, Tecnologia 
e Empreendedorismo 

Profissionais recebem instruções sobre o tema e realizam dinâmicas de grupo

CACHOEIRO-ES
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Cerca de 60 ar-
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um workshop gratuito 
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de Desenvolvimento 
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dade de capacitação 
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Mascarelo, gerente de 
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Souza é artesã há 
57 anos e trabalha 
principalmente com 

peças que remetem 
a canções de Roberto 
Carlos. Para ela, o 

workshop está sen-
do um momento para 
aprender coisas novas 
de uma forma mais 
leve. “É muito bom 
saber um pouco mais 
sobre como inovar e 
ter ideias diferentes. 
Tem sido muito inte-
ressante e, com a di-
nâmica, também muito 
divertido”, comentou.

Também artesã e 
proprietária de uma 
pousada, Prudenciana 
Frade foi outra par-
ticipante a aprovar 
a capacitação. “O 
workshop tem tudo a 
ver como o meu tra-
balho, que exige muita 
atitude empreendedo-
ra, e a metodologia do 

Assessoria de 
Comunicação

da Semdec. Durante a 
formação, as artesãs 
têm a oportunidade de 
aprender um pouco 
mais dos conceitos de 
empreendedorismo e 
estratégias de vendas, 
além de participar de 
dinâmicas de grupo 
que estimulam o co-
nhecimento na prática.

“O mercado está 
cada vez mais con-
corrido, e nós estamos 
estimulando as profis-
sionais de artesanato 
a trabalhar melhor a 
respeito do que faz o 
seu trabalho se desta-
car, o que ele precisa 
ter de diferente em 
relação aos concor-
rentes. E está sendo 
um sucesso”, explicou 
Leandro.

Si r le i  Alves de 

Profissionais recebem instruções sobre o tema e realizam dinâmicas de grupo

Leandro é muito boa”, 
disse.

INCENTIVO AO 
ARTESANATO
O workshop faz 

parte de uma série de 
ações da prefeitura 
voltadas ao fortaleci-
mento do artesanato 
em Cachoeiro. No ano 
passado, foi realiza-
do um cadastramento 
dos artesãos do muni-
cípio. Posteriormente, 
houve trabalhos de 
qualificação, como a 
oficina “Estratégias 
de Marketing para 
Artesãos” e uma pa-
lestra sobre formação 
de cooperativas e as-
sociações.

CACHOEIRO-ES

Assessoria de Comunicação

Cerca de 60 artesãs participam de um workshop gratuito de empreendedorismo
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Beto Caliman e Robinho cobram 
explicações no caso da merenda 
na Escola Novo Horizonte

Na 47ª sessão or-
dinária, que aconte-
ceu nesta terça-feira 
(20)  no P lenár io 
“Urias Simões dos 
Santos”, o vereador 
Beto Caliman (DEM) 
apresentou dois re-
querimentos à secre-
taria de Educação e 
um Projeto de Lei. Já 
o vereador Robinho, 
fez uso da tribuna e 
falou sobre a meren-
da escolar

O requerimento 
de Nº 04 de Beto 
Caliman convoca a 
nutricionista respon-
sável pela merenda 
escolar, em especial 
da Escola Municipal 
“ Pa d r e  J o s é  d e 
Anchieta”, localiza-
do na comunidade 
de Novo Horizonte. 
Já o de Nº 05 con-
voca Agentes da 
Vigilância Sanitária, 
responsáveis pela 
avaliação da meren-
da escolar da referi-
da escola.

Tais convocações 
são para esclare-
cer informações e 

que a merendeira foi 
afastada. É necessá-
rio haver uma inves-
tigação séria sobre 
o caso. Educação 
é investimento. A 
secretaria precisa 
ter mais diálogo com 
os funcionários, pais 

e alunos e tratar des-
ses aspectos com 
ma i s  se r ie d ade . 
Foram feitos cor-
tes de merendeiras 
em 2017 e muitas 
estão acumulando 
funções. Portanto, 
a  a d m i n i s t r a ç ã o 

precisa redobrar os 
cuidados para que 
isso não aconteça”, 
disse.

Por meio do reque-
rimento Nº 03, Robinho 
solicitou cópias da 
documentação refe-
rente a constituição 

por Thiago de Barros
procedimentos ado-
tados após o epi-
sódio do último dia 
16, onde crianças 
da Escola Municipal 
apresentaram qua-
dro de intoxicação 
alimentar após às 18 
horas.

O vereador fez 
uso da tribuna e fez 
críticas sobre o caso 
da intoxicação ali-
mentar que afetou 
alunos da Escola 
Municipal  “Padre 
José de Anchieta”, 
da comunidade de 
Novo Horizonte. “É 
inadmissível o que 
a c o n t e c e u  c o m 
nossas crianças. A 
gestão precisa in-
vestigar e apresen-
tar responsáveis. 
Uma merendeira foi 
afastada por moti-
vos obscuros sem 
termos os fatos es-
clarecidos”, disse. 
Aproveitou e falou 
sobre a falta de lim-
peza nas estradas 
do interior e sobre 
os estados das qua-
dras poliesportivas.

Robinho fez uso 
da tribuna e falou 
sobre a merenda 
escolar. “Sabemos 

Beto e Robinho cobram explicações ao Executivo em Anchieta-ES sobre o caso da merenda

jurídica do Consórcio 
Intermunicipal 
( E s t a t u t o ,  A t a s 
d a  A s s e m b l e i a , 
Atas da Diretoria, 
O r g a n o g r a m a  e 
Atos de Contratação 
d o  P e s s o a l 
Administrativo).

CASA DE LEIS

Assessoria de Comunicação

Beto Caliman (E) e professor Robinho querem explicações do caso da merenda em 
Anchieta-ES

Tássio conversa com o jornal 
sobre os desafios na Câmara
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jurídica do Consórcio 
Intermunicipal 
( E s t a t u t o ,  A t a s 
d a  A s s e m b l e i a , 
Atas da Diretoria, 
O r g a n o g r a m a  e 
Atos de Contratação 
d o  P e s s o a l 
Administrativo).

Tássio conversa com o jornal 
sobre os desafios na Câmara

Quais os desa-
fios com que você 
se deparou ao as-
sumir a presidência 
da Casa, diante do 
quadro econômico 
vigente – nas esferas 
municipal, estadual 
e federal?

Encontrei um qua-
dro desafiador, devi-
do ao novo cenário 
econômico da cidade. 
Começamos a desen-
volver a gestão com 
foco em proporcio-
nar mais eficiência e 
menor custo, ao mes-
mo tempo que em-
preendemos ações 
para aproximar as pes-
soas do dia a dia do 

com esses pilares que 
norteamos as ações 
que temos desenvolvi-

do na gestão da Casa. 
Dentre as ações que 
modernizaram a nos-
sa gestão, podemos 
citar a implantação do 
Câmara Sem Papel e 
disponibilização de 
um aplicativo onde o 
cidadão pode acompa-
nhar em tempo real as 
ações no Legislativo, 
além da implantação 
da transmissão ao 
vivo das Sessões no 
Facebook, disponibi-
lização do contrache-
que digital aos ser-
vidores, digitalização 
do banco de arquivos 
tramitados, alimenta-
ção online do Portal e 
outros. Os dois primei-

ros (Câmara Sem Papel 
e Aplicativo) possuem 
plataforma totalmente 
via web, permitindo o 
acesso do cidadão ao 
sistema por meio de 
qualquer dispositivo 
conectado à internet, 
trazendo economia e 
dando mais agilidade 
e transparência na tra-
mitação dos processos 
legislativos, além de 
demonstrar a nossa 
responsabilidade com 
o meio ambiente e 
com o futuro da nossa 
cidade.

Em 2017 houve 
um aumento expres-
sivo na quantidade 

por Fabiano Peixoto
Legislativo Municipal. 
Adequações foram ne-
cessárias para manter 
compromissos com 
fornecedores, servido-
res e com a população 
anchietense. Ao longo 
da gestão, promove-
mos vários ajustes para 
superar os desafios 
sem a necessidade de 
diminuição do quadro 
ou dos direitos con-
quistados ao longo do 
tempo pelos nossos 
servidores.

Juventude costu-
ma ser sinônimo de 
modernidade. Quais 
as novas ideias você 
trouxe e implantou 
na Casa?

Eficiência, transpa-
rência, economia e par-
ticipação popular. Foi 

Entrevista com o presidente da Câmara de Anchieta o jovem Tássio Brunoro

e na qualidade da 
produção parlamen-
tar na Câmara de 
Anchieta. A que você 
atribui este expressi-
vo aumento?

Temos um novo 
L e g i s l a t i v o  e m 
Anchieta. A facilitação 
do acesso do cidadão 
e aproximação das ati-
vidades do Legislativo 
com a comunidade 
anchietense estimu-
lou e contribuiu para 
que tivéssemos esse 
aumento considerável 
em nossa produção 
legislativa. Em 2016 
foram 471 produções 
legislativas, contra as 
mais de 1,2 mil 

ANCHIETA/ES

Assessoria de Comunicação
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ocorridas em 2017.

A Câmara pro-
moveu uma série 
de seminários para 
seus servidores em 
2017. Qual a impor-
tância da capacita-
ção funcional para 
você, principalmente 
com a presença do 
Executivo, na oferta 
dos diversos serviços 
à população?

A maior importân-
cia se dá na capaci-
tação dos servidores 
e melhor dinamismo 
com os serviços ofe-
recidos pelo Executivo 
Municipal, vez que 
muitos destes semi-

nários foram feitos 
em parceria com a 
Prefeitura. Com mais 
conhecimento, trou-
xemos mais eficiência 
ao desenvolvimento 
dos serviços da Casa 
e do atendimento ao 
cidadão anchietense. 

Além da Sessão 
Solene tradicional, 
que acontece em 
Junho, aconteceram 
mais duas de caráter 
cultural. Por quê?

O intuito é de cada 
vez mais aproximar do 
cidadão com o traba-
lho da Câmara, valori-
zando nosso povo e 
nossa cultura. Em ação 

inédita, provocada e 
abraçada por todos os 
vereadores, promo-
vemos uma Sessão 
Solene dedicada à 
Consciência Negra, 
voltada à valorização 
da cultura, ao fomento 
do respeito à diversi-
dade e ao combate à 
discriminação racial. 
Também, pela primei-
ra vez, cerca de 50 
pessoas foram home-
nageadas na Sessão 
Solene dedicada aos 
Trovadores e Artistas 
Locais, com o intuito 
de preservar e esti-
mular o apreço pela 
história e pela cultura 
de Anchieta.

Fale sobre o que a 
Câmara fez para de-
senvolvimento eco-
nômico do município.

Diversas indicações 
e requerimentos foram 
voltados a esta pauta. 
Fomento às parce-
rias público-privadas, 
criação de um polo 
industrial, ampliação 
do uso de produtos 
da agricultura familiar 
na merenda escolar, 
criação de um sistema 
turístico integrado, 
enfim, há um vasto 
horizonte de fomento 
ao desenvolvimento 
de políticas públicas 
voltadas para a pro-
moção do desenvolvi-

mento econômico, na 
cidade e no interior, 
no turismo, no esporte, 
na cultura e na indús-
tria. No final do ano, a 
Câmara de Anchieta 
sediou o lançamen-
to de um Fórum de 
Discussão Permanente 
dos Legislativos da 
Região Sul, com a 
proposta de discutir 
e alavancar o desen-
volvimento de forma 
regionalizada.

Além destas ações, 
destaco a criação da 
Comissão Especial de 
Desburocratização e 
Empreendedorismo, 
que regulamentamos 
por meio da Resolução 
Nº 14/2017, que já está 
estudando e propondo 
reformulações da le-
gislação do município, 
diminuindo os obstá-
culos burocráticos ao 
empreendedorismo. O 
projeto foi iniciativa dos 
vereadores Renato 
Lorencini ,  Richard 
Costa e Alexandre 
Assad, os quais foram 
designados para com-
por a Comissão, que 
já iniciou um levanta-
mento de toda a legis-
lação municipal e cer-
tamente irá alavancar 
a abertura de novos 
negócios, a ampliação 
dos já existentes e, 
consequentemente, 
melhorar a geração de 

emprego e renda em 
nossa cidade.

Qual a impor-
tância do Fórum 
d e  D i s c u s s ã o 
Permanente dos 
L e g i s l a t i v o s  d a 
Região Litoral Sul?

A maior importância 
está no fomento ao 
desenvolvimento re-
gional. Cada vez mais 
o mundo caminha 
para a globalização. 
As nossas necessi-
dades, muitas vezes, 
são semelhantes às de 
nossos vizinhos e, jun-
tos, temos mais poder 
de articulação. Por isso, 
as Câmaras dos mu-
nicípios de Anchieta, 
A l f r e d o  C h a v e s , 
Iconha, Itapemirim, 
Marataízes, Piúma, 
Presidente Kennedy 
e Rio Novo do Sul, se 
reuniram para deba-
ter questões acerca 
do desenvolvimento 
econômico, desafios 
e propor ações que 
visem melhoria para 
a região.

No primeiro ato do 
Fórum, assinamos o 
Protocolo de Intenções 
entre os Legislativos, 
que objetiva a coo-
peração e intercâm-
bio técnico entre as 
Câmaras Municipais 
que integram a Região. 
É uma nova ferramenta 

à disposição de toda a 
população da região.

Quais são suas 
expectativas em 
relação ao retorno 
das atividades da 
Samarco e o que 
a Câmara está fa-
zendo para que isso 
aconteça?

As expectativas são 
muito positivas, e é 
certo que estamos pre-
ocupados com a situa-
ção da paralisação da 
Samarco, sobretudo, 
no impacto financeiro e 
na geração de empre-
go e renda do municí-
pio. Desde o ocorrido 
temos trabalhado pelo 
retorno das atividades 
da empresa sem, cla-
ro, cobrar as devidas 
responsabilizações. 
No início do ano, a 
Câmara como um todo 
se mobilizou em ações 
visando o retorno do 
funcionamento da 
Samarco, reunindo-se 
com representantes 
da empresa, agentes 
políticos e participan-
do das audiências 
públicas que aconte-
ceram em função do 
processo de retoma-
da das operações da 
mineradora.

Com foco econô-
mico, onde Anchieta 
não pode mais errar?

Precisamos avançar 
no fortalecimento das 
nossas economias de 
base. O desenvolvi-
mento do empreen-
dedorismo, turismo, 
agricultura e pesca 
precisam ir além de 
planos de governo, 
precisam tornar-se 

polí t icas públicas, 
onde este processo 
de desenvolvimen-
to não dependa de 
projetos polí t icos. 
Precisamos pensar 
no longo prazo e 
garantir que estas 
ações serão imple-
mentadas.

Fale sobre o im-
passe no transporte 
dos estudantes de 
cursos superiores e 
técnicos e Prefeitura, 
assim, como o re-
passe destinado ao 
Hospital do MEPES.

Em julho, promo-
vemos uma Audiência 
Púb l ica  en t re  os 
Poderes Legislativo e 
Executivo, que teve 
como objetivo debater 
e construir soluções 
para o problema que 
surgiu entre os estu-
dantes e a prefeitura. 
Ao final, promovemos 
um aporte financeiro e, 
com base no diálogo, 
pudemos contribuir e 
garantir a manutenção 
do serviço aos nos-
sos estudantes que 
precisam deslocar-se 
do nosso município 
para dar continuida-
de aos seus estudos 
em cursos superior ou 
técnico.

Do mesmo modo, 
participamos do de-
bate em relação ao 
Convênio do Município 
com o Hospital do 
Mepes. Conseguimos 
intervir e o prefeito 
comprometeu-se a 
acrescentar R$ 700 
mil ao contrato que 
estava sendo constru-
ído para 2018. 

Diante do quadro 
desafiador e devido 

ao novo cenário eco-
nômico da cidade, 
adequações foram ne-
cessárias para manter 
compromissos com 
fornecedores, servido-
res e com a população 
anchietense. Solidária 
com a população, a 
Câmara está devol-
vendo aos cofres do 
Executivo mais de R$ 
1,5 milhão, referente 
ao duodécimo rece-
bido no exercício de 
2017, para garantir o 
transporte universitá-
rio, convênio com o 
Hospital e ações de 
fomento ao turismo.

Fico feliz em poder 
ter participado des-
tes debates e poder, 
na condição de presi-
dente do Legislativo e 
em nome de todos os 
meus colegas verea-
dores, contribuir com 
as soluções (inclusi-
ve financeiras). Por 
isso, vamos continuar 
gerindo o recurso 
público com muita 
cautela e muita res-
ponsabilidade.

Quais os novos 
desafios você vê 
para este ano?

Precisamos traba-
lhar o fortalecimento 
das bases econômicas 
da nossa cidade. O de-
senvolvimento do em-
preendedorismo, do 

turismo, das atividades 
pesqueira e rural de-
vem impulsionar nosso 
trabalho neste ano. No 
Legislativo, vamos tra-
balhar para consolidar 
a Câmara Municipal 
como base dos deba-
tes necessários para o 
fortalecimento da nos-
sa cidade, aumentar 
ainda mais a eficiência 
e qualidade dos tra-
balhos e continuar fo-
mentando a participa-
ção das pessoas nas 
ações do Legislativo. 
Somente com a partici-
pação da população e 
disposição ao diálogo 
teremos condições de 
atravessar os desafios 
que nos estão postos e 
criar uma cidade mais 
fortalecida e estrutu-
rada, preparada para 
superar quaisquer di-
ficuldades. Para isto, 
contem comigo, com 
minha disposição e 
com todo o meu gabi-
nete. Vamos continuar 
trabalhando por uma 
cidade melhor para 
todos! O discurso de 
otimismo não pode 
limitar-se ao período 
eleitoral. Agora é hora 
de arregaçar as man-
gas, dialogar muito, e 
construir diariamente 
o caminho que dese-
jamos trilhar no pre-
sente e no futuro da 
nossa cidade.
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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.

Rádio Piúma FM entrevista 
Luciana
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Rádio Piúma FM entrevista 
Luciana

O Programa do 
Reginaldo Monteiro re-
cebeu a polêmica jor-
nalista do Espírito Santo 
Notícias para bater um 
papo sobre o jornal e 
falar do lançamento da 
edição Digital que caiu 
no gosto dos leitores.

O diretor da Rádio 
Piúma 87 FM, José 
Luís da Silva Souza, o 
Porquinho falou que dia-
riamente recebe a edi-
ção em vários grupos e 
adora ler o jornal e ler as 
notícias. Em tempo ele 

ajuda muito, não precisa 
nem sair de casa, basta 
um clik no celular você 
acompanha o jornal. Eu 

acompanho em vários 
grupos. Viralisou, o pes-
soal gosta’, comentou.

Em relação a entre-

vista com a jornalista, 
Porquinho frisou que 
foi muito bacana.  “A 
entrevista foi massa, 

Da redação
disse no site da Rádio 
aproveita e reprisa a 
maioria das matérias da 
região e é um sucesso. 
“Todo dia leio o Jornal 
Espírito Santo Notícias, 
recebo pelo celular e 
em vários grupos que 
participo, leio todos os 
dias. O Digital chega 
no seu telefone, pela 
manhã, à noite. Você 
às vezes posta uma 
notícia que vai sair no 
outro dia, a pessoa já 
fica esperando e está na 
mão, no celular. A gente 
abre o WhatsApp de 
tempo em tempo para 
ver se já chegou. Essa 
modernidade de hoje 

A jornalista do Espírito Santo Notícias bateu um papo na Rádio Piúma 87 FM

parabéns, bateu de 
10”. O Digital é a bola 
da vez’, ASSEGUROU 
Porquinho.

BATE PAPO 

DJ Vitinho

Equipe Rádio Piúma 87 FM e Luciana Maximo após o bate papo sábado na 
emissora


