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Edição DIÁRIA

A jovem LARISSA DOS SANTOS DIAS, 18 ANOS, 
MORADORA EM VITÓRIA /ES, foi presa no final 

da tarde desta segunda-feira (5) com quase 16 kg 
de maconha. Policiais da Força Tática do 16º BPM 
(Batalhão de Policia Militar) realizava fiscalização 

de rotina, quando abordaram o ônibus que a 
moça estava. Durante revista aos passageiros, a 

jovem Larissa demonstrou nervosismo levantando 
desconfiança dos policias.

SE DEU 
MAL

TRÁFICO

Divulgação/Força Tática 
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Larissa presa com 16kg 
de maconha

Divisão de Homicídios encontra carro
de Rubens acusado de matar namorada

‘Ao revistarem o 
bagageiro do ôni-
bus foi encontrada 
uma mala de cor cin-
za com um cadea-
do’. A jovem Larissa 
dos Santos Dias, 18 
anos, moradora em 
Vitória no Espírito 
Santo, foi presa no 
final da tarde desta 
segunda-feira (5) 
com quase 16 kg de 
maconha.

Policiais da Força 
Tática do 16º BPM 
(Batalhão de Policia 
Militar) realizava fis-
calização de rotina, 
quando abordaram 
o veículo ônibus. 
D u r a n t e  r e v i s t a 

O  c a r r o  d e 
Rubens de Almeida 
Dias Júnior, de 22 
anos, foi encontrado 
pela polícia na ma-
nhã desta terça-feira 
(6) na garagem da 
casa de um paren-
te dele, no bairro 
R io  Mar inho,  em 
Cariacica. No local 
ninguém apareceu 
para conversar com 
a imprensa.

O  v e í c u l o  f o i 
a c h a d o  d u r a n t e 

Larissa confes-
sou o crime e in-
formou que levaria 
a droga para sua 

g a d a  d o  ú l t i m o 
domingo  (4 ) ,  no 
bairro Planalto, em 
Vila Velha. Ele teria 

cidade Vitória no 
Espír i to Santo.  A 
jovem fo i  det ida 
e encaminhada à 

usado o fio de um 
carregador de celu-
lar para enforcar a 
vítima na frente da 

Delegacia de Polícia 
Civil, onde foi atuada 
em flagrante por trá-
fico de drogas

filha dela, de apenas 
dois anos. Após o 
enforcamento, ele 
fugiu do local com 
a criança.

No in ter ior  do 
carro encontrado 
pela polícia ainda 
havia pertences do 
suspeito e da filha 
da vítima, mas ele 
ainda não foi loca-
lizado. No domingo 
a menina foi levada 
para a Delegacia de 
Vila Velha por fami-

Por: Tero Queiroz/ 
Fonte MS NOTÍCIAS

aos passageiros, 
a  j o v e m  La r i s s a 
demonstrou nervo-
sismo levantando 
desconfiança dos 
policias.

Ao revistarem o 
bagageiro do ôni-
bus foi encontrada 
uma mala de cor 
cinza com um cade-
ado, interrogados 
os passageiros a jo-
vem Larissa alegou 
ser sua a respectiva 
mala. Questionada 
sobre a chave do 
cadeado Larissa ne-
gou estar portando 
a mesma.

Os policias que-
braram o cadeado e 
foi constatado cer-
ca de quase 16 kg 
de maconha, dividi-
dos em 15 tabletes.

uma operação da 
equipe da Divisão 
de Homic íd ios e 
Proteção à Mulher 
( D H P M )  e  l e v a -
do para a Divisão 
de Homic íd ios e 
Proteção à Pessoa 
(DHPP).

Rubens é sus-
pei to de ter  ma-
tado a namorada 
Andrielly dos Santos 
Mendonça, de 20 
anos ,  dent ro  de 
casa ,  na  madru-

De Vitória-ES; jovem é presa em MS levando 16kg de maconha para a cidade natal

O fato aconteceu 
no bair ro Jardim 
B r a s i l â n d i a  e m 
Fátima do Sul.

liares do suspeito 
e depois entregue 
aos parentes da 
mãe de Andrielly.

Desde o dia do 
crime Rubens está 
sendo procurado 
pe la  po l íc ia .  E le 
chegou  a  t roca r 
mensagens com o 
sogro por um apli-
cativo no celular, 
mas não se entre-
gou. O caso segue 
sendo investigado 
pela DHPM.

TRÁFICO

Divulgação/Força Tática 

Divulgação Folha Vitória

Larissa foi presa com quase 16 kg de maconha

O carro estava na garagem de um 
parente
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O fato aconteceu 
no bair ro Jardim 
B r a s i l â n d i a  e m 
Fátima do Sul.

liares do suspeito 
e depois entregue 
aos parentes da 
mãe de Andrielly.

Desde o dia do 
crime Rubens está 
sendo procurado 
pe la  po l íc ia .  E le 
chegou  a  t roca r 
mensagens com o 
sogro por um apli-
cativo no celular, 
mas não se entre-
gou. O caso segue 
sendo investigado 
pela DHPM.

Caliman quer a volta do 
ticket alimentação

O vereador  de 
Anchieta Beto Caliman, 
DEM,  entrou esta se-
mana com um novo  
projeto, que revoga a 
Lei que cortou o vale 
alimentação de cerca 
de 750 servidores da 
Prefeitura de Anchieta. 
Caso seja aprovado 
pelos demais dez ve-
readores, vai voltar a 
entrar no comércio 
anchietense no nimi-
mo R$400 mil reais 
por mês, gerando com 
isto, mais empregos. O 
vereador justifica que 
entrou novos recursos 
no caixa do Executivo, 
possibitando  a con-
quista dos funcionários 
da volta do TICKET ali-
mentação.   

Para o trâmite do 

maior arrecadação de 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza 
– ISSQN. “Tendo em 
vista que a Lei Municipal 
1262 de 27 de dezem-
bro de 2017, prejudica 
profundamente os nos-
sos servidores públicos 
de todas as categorias: 
efetivos, em especial 
os nossos professores, 
comissionados e em 
designação temporária, 
causando um impacto 

forte ao nosso comércio 
com a retirada de Vale 
Alimentação, de boa 
camada dos servidores 
da prefeitura, além de 
afetar profundamente 
a questão do trato com 
igualdade e isonomia 
os servidores públicos 
de um mesmo Poder, 
gerando desigualdade 
social e separando os 
funcionários em castas 
distintas”. Declara Beto.

Vale ressaltar que 

a liberação do Vale 
Alimentação a todos 
os servidores já está 
prevista no Orçamento 
Municipal de 2018. A 
revogação desta Lei 
faz Justiça aos servido-
res públicos em geral. 
“Com a unificação des-
ta conquista, que foi 
uma solicitação dos 23 
mil moradores da cida-
de, é hora de unirmos 
todos, para a volta do 
Ticket, que na verdade 

Por Anilson Ferreira - 
Assessor

projeto, Beto deseja 
que seja revogada a 
lei nº 1262 de dezem-
bro de 2017, retornan-
do à redação anterior 
a lei nº 340/2006, 
a  le i  nº  914/2014, 
a le i  nº 680/2011 , 
lei nº 773/2012, lei 
nº 774/2012 e lei nº 
776/2012.

Em sua justificativa 
Caliman expõe que 
após a apresentação 
das receitas e despesas 
do ano de 2017 em o 
Executivo Municipal en-
cerrou o exercício com 
recursos financeiros 
em caixa, também argu-
menta que a Samarco 
somou em cerca de 
R$18.000.000,00 (de-
zoito milhões de reais) 
e outras ações ado-
tadas pelo Executivo 
Municipal, inclusive 
com aprovação da 
Câmara que resultou 

Para gerar empregos e aquecer comércio Beto Caliman faz Lei da volta do Vale Refeição 
em Anchieta-ES

nunca deveria ter saído 
dos benefícios de nos-
sa gente”. 

O TRAMITE 
Para a Lei do Beto 

como ficou conhecida a 
volta do Vale Refeição, 
terá que ser aprovado 
em plenário, e depois 
sancionada pelo prefei-
to Fabrico Petri (PMDB).  
Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publi-
cação. 

ANCHIETA/ES

Assessoria de Comunicação

O vereador Beto Caliman propõe a volta do ticket alimentação em Anchieta
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ExpoSul Rural traz equestres 
na programação

Reconhecida pela 
diversidade de sua 
programação, sempre 
focada em atividades 
rurais e de interesse 
do meio, a ExpoSul 
Rural 2018 receberá 
duas competições 
direcionadas aos 
amantes dos cavalos. 
Do dia 13 ao dia 15 
de abril, os equinos 
invadirão o Parque 

Equestres farão parte da programação da ExpoSul Rural em Cachoeiro de Itapemirim

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

STF proíbe bancos de 
descontarem dividas

Uma decisão do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), pu-
blicada no último 
dia 22 de fevereiro, 
proíbe os bancos de 
descontarem dos 
salários e aposenta-
dorias de seus cor-
rentistas quaisquer 
valores depositados 
em suas contas ban-

tensão, os salários, 
vencimentos e/ou 
proventos de cor-
rentista para adimplir 
o mútuo (comum) 
cont ra ído,  a inda 
que haja cláusula 
contratual autoriza-
tiva, excluído o em-
préstimo garantido 
por margem salarial 
consignável, com 
desconto em folha 
de pagamento, que 
possui regramento 
legal específico e 
admite a retenção 
de percentual”. O 
documento resulta 
na consolidação do 
entendimento pelo 
Tribunal sobre o as-
sunto, que antes era 
divergente dentro 
da própria Corte.

Na Defensor ia 
Pública do Espírito 

San to  (DPES ) ,  o 
Núcleo de Defesa 
do Consumidor – o 
Nudecon – come-
mora esta decisão, 
po i s  j á  a tendeu 
inúmeros assistidos 
em situação de su-
perendividamento 
justamente porque 
os bancos, onde os 
devedores possuem 
conta-salário, têm o 
hábito de descontar 
automaticamente 
as dívidas de seus 
clientes, assim que 
estes recebem seus 
venc imentos ,  de 
acordo com o de-
fensor público Luiz 
Cesar Costa.

“Já atendemos 
muitas pessoas cujo 
salário é retido inte-
gralmente pelo ban-
co para abatimento 

Fonte ESHOJE
cárias para paga-
mento de dívidas. A 
regra já está valendo 
e o descumprimento 
poderá dar direitos 
à indenização por 
dano moral. O des-
conto é uma das 
causas mais comuns 
de superendivida-
mento.

N a  í n t e g r a ,  a 
Súmula 603 afirma 
que “é vedado ao 
banco mutuante re-
ter, em qualquer ex-

Bancos não podem descontar valores nas contas de clientes para pagamentos de dívidas

DIREITOS À INDENIZAÇÃO

Divulgação 

de dívidas. Nestes 
casos, o NUDECON 
i n g r e s s a v a  c o m 
ação judicial para 
proibir que esses 
descontos fossem 
superiores a 30%, 
permitindo que o 
c o n s u m i d o r  p u -
desse reservar o 
restante para pa-
gamento de suas 
despesas ordiná-
rias, em analogia ao 
que ocorre com o 
crédito consignado, 
preservando, assim, 
o mínimo existen-
cial. Mesmo assim, 
alguns juízes enten-
diam que não havia 
previsão legal para 
tal limitação, e deve-
riam ser aplicadas as 
regras previstas nos 
contratos”, explica o 
Defensor Público.
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ExpoSul Rural traz equestres 
na programação

Reconhecida pela 
diversidade de sua 
programação, sempre 
focada em atividades 
rurais e de interesse 
do meio, a ExpoSul 
Rural 2018 receberá 
duas competições 
direcionadas aos 
amantes dos cavalos. 
Do dia 13 ao dia 15 
de abril, os equinos 
invadirão o Parque 

vas, Flávio dos Santos 
Mello, a expectativa é 
uma só: confraterniza-
ção. “Três tambores 
é um esporte muito 
família, onde participa 
da criança ao avô. A 
importância da com-
petição é juntar toda a 
família para competir 
e torcer, sempre cui-
dando do bem-estar 
animal”, disse.

Esta disputa se 
encerra no sábado, 
quando se inicia a 
de Hipismo Clássico. 
O evento é vál i -
do pela II Etapa do 
Ranking Estadual de 
Hipismo Clássico, da 
Federação Hípica do 
Espírito Santo (FHES) 
e será disputado em 
dois dias, com encer-
ramento no domingo 
à tarde. Cavaleiros e 

amazonas do Estado 
e também de Minas 
Gera is  e R io de 
Janeiro já confirma-
ram presença.

Segundo o presi-
dente da FHES, Roney 
Rocha, a possibilidade 
da realização da pro-
va fora da Grande 
Vitória é importante 
para a divulgação do 
esporte. “Com a reali-
zação desta etapa em 
Cachoeiro, os organi-
zadores da ExpoSul 
Rural levam para a 
cidade um evento 
estadual, de um es-
porte olímpico dos 
mais belos e nobres 
do mundo. O único 
onde jovens, adultos, 
homens e mulheres 
disputam em total 
igualdade de condi-
ções”, afirmou.

Para quem gosta 
mundo country have-
rá também estandes 
comercializando rou-
pas, acessórios e ar-
tefatos voltados para 
o setor, como botas, 
chapéus, cintos, bri-
dões, freios, esporas, 
fivelas e muito mais.

A Exposul Rural 
será realizada de 11 a 
15 de abril, no Parque 
de Exposições Carlos 
Caiado Barbosa, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim e é uma 

Assessoria de 
Imprensa

de Exposições Carlos 
Caiado Barbosa, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim, nas provas 
de Hipismo Clássico e 
Três Tambores.

Mais de 200 ani-
mais devem participar 
das duas modalida-
des. A prova de Três 
Tambores começa 
na sexta-feira (13), em 
uma pista que está 
sendo construída es-
pecialmente para o 
evento. Segundo o or-
ganizador dessas pro-

Equestres farão parte da programação da ExpoSul Rural em Cachoeiro de Itapemirim

co-real ização da 
Prefeitura Municipal e 
Sindicato Rural locais. 
Além das atividades 
esportivas na Feira, 
que é voltada para a 
realização de negó-
cios, haverá palestras, 
minicursos, exposi-
ções de serviços e 
equipamentos, de-
gustações, progra-
mações técnicas en-
tre outras atividades. 
Outras novidades 
marcarão o evento, 
como a realização 
de um leilão de lei-
te, minifazenda, tri-
lha ecológica e uma 
maior participação de 
escolas municipais.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Assessoria de Imprensa

Equestres farão parte da programação 
da ExpoSul Rural em Cachoeiro

Prova Três 
Tambores

Sexta – 
13 de abril
Sábado – 
14 de abril

 
II Etapa do 

Ranking Estadual 
de Hipismo 

Clássico
Sábado – 
14 de abril
Domingo – 
15 de abril

*Os horários 
ainda serão 
definidos

SERVIÇO

de dívidas. Nestes 
casos, o NUDECON 
i n g r e s s a v a  c o m 
ação judicial para 
proibir que esses 
descontos fossem 
superiores a 30%, 
permitindo que o 
c o n s u m i d o r  p u -
desse reservar o 
restante para pa-
gamento de suas 
despesas ordiná-
rias, em analogia ao 
que ocorre com o 
crédito consignado, 
preservando, assim, 
o mínimo existen-
cial. Mesmo assim, 
alguns juízes enten-
diam que não havia 
previsão legal para 
tal limitação, e deve-
riam ser aplicadas as 
regras previstas nos 
contratos”, explica o 
Defensor Público.
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Projeto Art&Cultura traz Youtuber de São Paulo e ex-ministra para evento em homenagem as mulheres

Ana Roxo, Nana, Iryni Lopes, Duda e Serena
Dia Internacional da Mulher - 8 de Março

No d ia  25 de 
março (domingo), o 
Projeto Art&Cultura 
realizará em Itaipava 
o evento especial 
“MULHER”, que conta-
rá com atividades tais 
como debates, shows 
musicais, apresenta-
ções artísticas, Feira 
Art&Sabor, sorteio 
de brindes e SPA da 
Beleza, tudo em co-
memoração ao mês 
das mulheres.

A programação 
começará ás 15 ho-
ras com o show do 
casal Francesca Pera 
e Fernando Zorzal 
com o “TRANSE”, um 
trabalho autoral, sen-
sível e que tem a base 
poética no universo 
feminino, da capital 
Vitória. Na sequência, 
o encontro trará dois 

Amanhã, 08 de 
março é comemora-
do o Dia Internacional 
da Mulher ou Dia da 
Mulher é e não é con-
siderado um feriado 
nacional.

O Dia da Mulher 
é a celebração das 
conquistas sociais, 
políticas e econô-
micas das mulheres 
ao longo dos anos, 
sendo adotado pela 
Organização das 
Nações Unidas e, 
consequentemente, 
por diversos países.

O Dia da Mulher é 
muitas vezes marca-
do por presentes sim-
bólicos, como flores, 
em especial rosas, 
poemas ou frases, 
por exemplo.

História e Origem 

Da redação

ESPECIAL MULHER

tecerá na Praça de 
Itaipava e receberá 
uma estrutura espe-
cial de tenda, cadeiras 
e banheiros químicos, 
para receber o públi-
co de uma forma con-
fortável, protegidos 
de sol ou chuva. O 
espaço também traz a 
Feira Art&Sabor, que 
faz parte do projeto 
Art&Cultura e ofere-
ce culinária caseira, 
artesanato, SPA da 
beleza com serviços 
gratuitos e que, desta 
vez, também rece-
berá participação de 
artistas e empreen-
dedoras de outros 
municípios.

Para finalizar, o 
Art&Cultura Especial 
Mulher, quatro ta-
lentosas artistas re-
gionais farão uma 
apresentação espe-
cial em homenagem 
às mulheres, Nana 
Nunes, Duda Filipe, 

em prol da igualdade 
política e econômica 
no país.

No entanto, o 8 de 
março teve origem 
com as manifesta-
ções das mulheres 
russas por melhores 
condições de vida 
e trabalho, durante 
a Primeira Guerra 
Mundial (1917). A 
manifestação que 
contou com mais de 
90 mil russas ficou 
conhecida como 
“Pão e Paz”, sendo 
este o marco oficial 
para a escolha do 
Dia Internacional da 
Mulher no 8 de mar-
ço, porém somente 
em 1921 que esta 
data foi oficializada.

Após a Guerra e a 
Segunda Revolução 

Serena Márcia e 
Cláudia Léssi, com o 
show ”CANTORAS 
DE MARÇO”.

O evento tem 
Industrial, as indús-
trias incorporaram as 
mulheres para mão-
-de-obra, e devido 
às condições insa-
lubres de trabalho, 
os protestos eram 
frequentes.

Por muito tempo, 
a data foi esquecida 

a  p r o d u ç ã o  d a 
D o n a  M ú s i c a 
Produções Culturais 
e  Comunicação, 
com o apoio da 

e acabou sendo re-
cuperada somente 
com o movimento 
feminista nos anos 
60. A Organização 
das Nações Unidas, 
por exemplo, so-
mente reconheceu 
o Dia Internacional 
da Mulher em 1977. 

Prefeitura Municipal 
de Itapemirim, atra-
vés da Secretaria de 
Cultura e patrocínio 
do comércio local.

Atualmente, além 
do caráter festivo 
e comemorativo, o 
Dia Internacional da 
Mulher ainda conti-
nua servindo como 
conscientização para 
evitar as desigualda-
des de gênero em 
todas as sociedades.

importantes debates 
convidadas especiais, 
a atriz e youtuber Ana 
Roxo, de São Paulo, 
que aborda ”Gênero 
e Estereótipo” e a ex-
-ministra de Políticas 
para as Mulheres, Iriny 
Lopes, que abre o 
debate violência con-
tra a mulher e seus 
direitos, na palestra 
“Mulheres contra o 
golpe”. 

As palestras terão 
a colaboração de jor-
nalistas, profissionais 
de direito e psicologia, 
estudantes, artistas e 
lideranças femininas, 
fazendo perguntas 
e colocações, tudo 
isso intercalado por 
apresentações de te-
atro, dança e poesia, 
além de sorteio de 
artigos femininos tais 
como óculos escuros, 
roupas, maquiagens, 
corte de tecido etc.

O evento acon-

do Dia Internacional 
da Mulher

A luta das mu-
lheres por melhores 
condições de vida 
e trabalho começou 
a partir do final do 
século XIX, principal-
mente na Europa e 
nos Estados Unidos. 
As jornadas de traba-
lho de 15 horas diárias 
e a discriminação de 
gênero eram alguns 
dos pontos que eram 
debatidos pelas ma-
nifestantes da época.

De acordo com 
registros históricos, 
o primeiro Dia da 
Mulher foi celebrado 
nos Estados Unidos 
em maio de 1908 (Dia 
Nacional da Mulher), 
onde mais de 1.500 
mulheres se uniram 

Pe. Assis - 25 anos de saudade

Há muito para se conquistar ainda, mas, a todas as 
mulheres neste mês de março, parabéns

Evento Art&Cutura Especial Mulher
25 de março à partir das 15:00 horas

Praça de Itaipava- Itapemirim-ES.
Informações: 27 997423181 (Ivny Matos)

SERVIÇO
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Projeto Art&Cultura traz Youtuber de São Paulo e ex-ministra para evento em homenagem as mulheres

Pe. Assis - 25 anos de saudade

Em Iconha  né 
impossível nunca 
ter ouvido falar do 
Pe Ass is .  Então, 
na brincadeira do 
facebook que tem 
levado milhares de 
internautas a matar 
saudades com as 
crias das cidades, o 
Pe Assis vem como 
uma personagem 
de um homem que 
marcou a cidade no 
Sul do ES, e por que 
não dizer, no Espírito 
Santo.

“Ande depressa 
meu filho que está 
quase na hora da 
Missa e o padre Assis 
já passou”! Quantas 
v e z e s  c i d a d ã o s 
da nossa Paróquia 
como eu, ouviram 
os pais fazerem essa 
advertência. Afinal a 
Santa Missa era mui-
to concorrida e por 
conhecermos bem 
o padre, obedecí-
amos e seguíamos 
os nossos genito-
res. Muitas vezes o 
próprio padre dava 
catequese antes da 
celebração nos pre-
parando para o rito 
religioso. A duração 
da celebração da 
Eucaristia era pe-
quena, porém muito 
produtiva. Claro que 

padre dizer várias 
vezes que papai, 
(  Amér ico Val iat i 
Baptista) e Antônio 
Luiz Ferrari eram as 
colunas de Inhaúma, 
aceitei o seu con-
vite para retornar 
às celebrações e aí 
permaneci até o final 
de 2011( trinta anos). 
Padre Assis também 
era o maior incenti-
vador de nossa can-
toria: dizia em vários 
lugares que Inhaúma 
tinha o melhor Coral. 
Iconha jamais es-
quecerá tudo o que 
esse padre realizou. 
Guardará para sem-

pre em sua memória 
o seu jeito de evan-
gelizar e trabalhar 
pelas causas sociais. 
Lembrará com clare-
za a sua luta na dire-
ção da construção 
da Matriz, da Escola 
e do Salão Paroquial. 
Não deixará apa-
gar da memória as 
suas idas e vindas 
pela cidade catando 
papelão para ven-
der em benefício da 
Paróquia.

Se espelhará em 
suas ações de soli-
dariedade em que 
buscava amenizar o 
sofrimento dos mais 

necessitados.
Outra marca im-

portantíssima é o 
grande número de 
paroquianos que fo-
ram batizados por 
ele e ainda os inú-
meros matrimônios 
que realizou.

É ,  j á  s ã o  2 5 
anos de saudade. 
S a u d a d e  d e s s e 
santo homem que 
mediante sua fé, 
sua garra e sua co-
ragem, escreveu 
um dos mais belos 
capítulos de nossa 
história. Saudade 
desse padre que se 
tornou um dos maio-

Por José Alberto 
Valiant

algumas palavras 
não entendíamos 
devido ao seu car-
regado sotaque aus-
tríaco, mas sabíamos 
interpretar  muito 
bem suas mensa-
gens. No início do 
mês de fevereiro ele 
reunia em Iconha 
os representantes 
das comunidades 
por três dias. Era 
um trabalho cate-
quético visando a 
preparação para o 
ano inteiro. Em 1980, 
eu e meu irmão gê-
meo Gilberto,  vi-
vemos essa mag-
nífica experiência. 
Íamos cedinho no 
ônibus que passava 
em Duas Barras e 
voltávamos à noite. 
Mesmo que era um 
encontro pastoral 
muito sério, assim 
mesmo nos divertí-
amos muito, no bom 
sentido. Entre tantas 
maravilhas vividas 
com o padre, uma 
jamais esqueço: em 
1981 ele designou 
a mim, meu irmão 
e Francisco Manoel 
Delpupo (Chico do 
doce), para fazer-
mos as celebrações 
dominicais acompa-
nhando o folheto. 
Fiquei nesse ofício 
até janeiro de 1983 
quando papai veio 
a falecer e eu parei. 
Após ouvir o próprio 

Na onda da brincadeira Crias, o jornal traz a crônica de José Alberto Valiat fazendo uma 
referência a cidade de Iconha com um pouco mais da história do Pe Assis

res ícones da reli-
giosidade mundial. 
Saudade desse je-
suíta que atravessou 
o oceano Atlântico 
para nos trazer uma 
mensagem de paz. 
S a u d a d e  d e s s e 
evangelizador que 
n o s  p r e s e n t e o u 
com suas homilias. 
Saudade desse pre-
gador que uniu em 
oração dois conti-
nentes, Europeu e 
Sul Americano. Por 
isso agradeço e 
homenageio posta-
mente o austríaco 
Franz Gasmayer e o 
brasileiro, Assis. 

ICONHA/ES

Divulgação

São 25 anos de saudades em Iconha do Pe Assis

Há muito para se conquistar ainda, mas, a todas as 
mulheres neste mês de março, parabéns
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SEGUNDA, 05 DE MARÇO
Bruno ordena que uma via-

tura policial siga o paradeiro de 
Lívia e Mariano. Nicolau, Bruno e 
Estevão resgatam Tomaz. Sophia 
decide não registrar queixa con-
tra Lívia e Mariano, e Bruno se 
irrita. Sophia ameaça denunciar 
Mariano por roubo caso ele não 
lhe entregue a esmeralda gigan-
te. Clara desconfia do silêncio de 
Mercedes ao falar sobre Renato. 
Josafá confessa a Clara que está 
sofrendo com um segredo que 
precisa contar a Mercedes. Diego 
e Melissa assinam o divórcio. 
Henrique questiona Elizabeth 
sobre o relacionamento dos 
dois. Elizabeth pede para ter uma 
conversa com Henrique e Jô. Jô 
dá o dinheiro para que Renan 
afaste Elizabeth de seu caminho. 
Desirée se declara para Juvenal. 
Amaro aceita intermediar a venda 
ilegal da esmeralda gigante para 
Sophia. Clara pede conselhos 
sobre Renato para Elizabeth. 
Patrick conversa com Adriana 
sobre Elizabeth. Elizabeth chega 
à casa de Henrique.

TERÇA, 06 DE MARÇO
Elizabeth acusa Jô de ser a 

culpada por sua tragédia e afirma 
a Henrique que irá se divorciar 
dele. Henrique termina o relacio-
namento com Jô. Patrick afirma 
a Adriana que ama outra mulher. 
Adriana garante a Henrique que, 
caso reate com Elizabeth, ela 
sairá de casa. Josafá confronta 
Cleo e Mercedes revela que já 
sabia que a neta trabalhava no 
bordel. Cleo decide se mudar 
para o bordel. Renato pressiona 

Clara por uma resposta sobre o 
relacionamento dos dois. Bruno 
se divorcia de Tônia e procura 
Raquel, que reafirma seu com-
promisso com Radu. Mercedes 
aceita receber Nádia em sua 
casa. Suzy questiona Samuel 
sobre seus sentimentos por ela. 
Renan não devolve o dinheiro 
de Jô, que o denuncia para 
Clara. Clara e Patrick decidem 
investigar a situação de Renan. 
Renato convoca Henrique para 
uma conversa sobre a saúde de 
Adriana. Clara convence Nádia 
a se consultar com Mercedes em 
Pedra Santa.

QUARTA, 07 DE MARÇO
Henrique descobre que 

Adriana precisará de uma cirur-
gia. Adriana se desespera com 
a possibilidade de estar doente. 
Mariano alerta Zé Victor para um 
possível deslizamento de terra, 
mas o novo chefe do garimpo 
não dá atenção. Tônia pede 
ajuda a Renato para montar 
um consultório em Pedra Santa. 
Zé Victor afirma a Tônia que 
deseja apenas ficar com seu 
filho. Juvenal conta para Estela 
que não irá mais se casar. Estela 
anuncia o início de suas aulas de 
alfabetização. Suzy passa mal e 
Samuel convoca Helder para ir a 
sua casa. Gustavo teme a apro-
ximação de Nádia com Clara.

QUINTA, 08 DE MARÇO
Helder anuncia que Suzy 

precisará de repouso absoluto 
durante sua gravidez. Gael ques-
tiona Lívia sobre Sophia, e a irmã 
o aconselha a procurar ajuda 
psicológica. Os garimpeiros e as 
profissionais do bordel chegam 
para as aulas de Estela. Juvenal 
não gosta de encontrar Desirée. 
Amaro se aproxima de Melissa. 
Henrique avisa a Elizabeth so-
bre o procedimento cirúrgico 

CHARGE

de Adriana, e Clara apoia a 
mãe. Elizabeth se embriaga. 
Clara leva Nádia até Mercedes. 
No bordel, Elizabeth e Patrick 
aguardam a chegada do sócio 
misterioso. Mercedes afirma a 
Nádia que uma pessoa trans-
formará seu coração. Guiada 
por Clara, Nádia flagra Gustavo 
com Leandra no bordel.

SEXTA, 09 DE MARÇO
Nádia faz um escândalo, 

confronta Gustavo e avisa 
que ele será expulsa de casa. 
Patrick afirma a Gustavo que 
será indiciado e poderá per-
der o cargo. Caetana garante 
a Leandra que Gustavo extor-
quia o bordel. Leandra acon-
selha Karina a revelar a Nádia 
que está grávida de Diego. 
Nádia agradece a Clara por 
ter desmascarado Gustavo. 
Elizabeth se embriaga para 
acompanhar o procedimento 
cirúrgico de Adriana. Nádia 
jura vingança contra Gustavo. 
Bruno se desespera com a 
situação de sua família. Renan 
apoia Adriana, que teme o 
resultado da biópsia. Cido 
presenteia Adinéia. Cido e 
Adinéia se irritam com a aten-
ção exclusiva de Samuel a 

Suzy. Gael tem um novo episódio 
de violência e afirma a Aura que 
deseja mudar. Nádia beija Odair e 
avisa que agora ele será mais que 
seu funcionário. Gustavo implora 
a Clara que não o denuncie.

SÁBADO, 10 DE MARÇO
Clara afirma que denunciará 

Gustavo e Renato a apoia frente ao 
Juiz. Nádia decide ter um relaciona-
mento com Odair. Bruno desabafa 
com Raquel. Elizabeth vela Adriana 
após o procedimento cirúrgico. 
Mercedes afirma a Josafá que Cleo 
deixará o bordel no seu tempo. 
Gael pede ajuda a Mercedes e 
acaba descobrindo que apanhava 
de Sophia na infância. Clara de-
nuncia Gustavo, que acredita que 
poderá sair ileso do julgamento. 
Nicácio, Ivanilda e Marcel descon-
fiam do comportamento de Nádia e 
Odair. Gael confronta Sophia. Lívia 
sugere que Gael prove a Clara 
que está do seu lado, denunciando 
Sophia para a polícia. Leandra diz 
que Karina não pode mais perma-
necer no bordel, e Caetana dá 
à menina o endereço de Diego. 
Nádia anuncia que Diego terá de 
se casar com Karina. Renato pede 
Clara em casamento.

Inspeção Municipal ganha 
veículo zero

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
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Inspeção Municipal ganha 
veículo zero

A Prefei tura de 
Piúma recebeu um veí-
culo zero exclusivamen-
te para o Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM) 
e também na Agricultura 
Familiar. A solenidade 
oficial de entrega ocor-
reu na manhã desta 
segunda-feira (5).

A solenidade de en-
trega aconteceu na Sala 
do Empreendedor, na 
sede da prefeitura nova, 
e contou com a presen-
ça do prefeito Ricardo 
Costa, do deputado 
federal Carlos Manato, 
além de vereadores e 
secretários.

O ve ícu lo ,  que 
custou R$ 38.264,00, 
veio com o apoio da 
Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento 
Agrário (SEAD), Casa 
Civil do Governo Federal, 
Delegacia Federal 

Assessoria de 
Comunicação

do Desenvolvimento 
Agrário no Espírito 
Santo e Secretaria 
Estadual de Agricultura, 
Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca 
(SEAG).

O deputado fede-
ral Carlos Manato, um 
dos articuladores dos 
recursos para a vinda 
do carro, ressaltou que 
apesar da crise política e 
financeira vivida no país, 
não esquece de Piúma. 
“Ao lado dos meus co-
legas deputados, de 
toda bancada federal, 
estamos ajudando não 
só Piúma, mas todos 
os municípios do sul do 
Estado. E Piúma está 
de parabéns, pois tem 
uma equipe qualificada 
e sempre que é neces-
sário, tem toda a docu-
mentação para receber 
benefícios como esse 
carro que estamos en-
tregando hoje”, afirmou.

O prefeito Ricardo 
Costa agradeceu o 
apoio do deputado, 
dos secretários, dos 

Prefeitura recebe veículo para atuar no Serviço de Inspeção Municipal e na agricultura familiar

PIÚMA-ES

Assessoria de Comunicação

O veículo foi entregue ao secretário de Agricultura Leo Scherrer e ao prefeito 
Ricardo Costa

vereadores, dos servi-
dores e ressaltou que 
é preciso estar unido e 
trabalhando por Piúma. 
“Quero agradecer ao 
deputado pelo esforço 
em conseguir a nossa 
câmara fria, por esse 
carro e também pelos 
kits feira para os nos-
sos produtores rurais. 
Esse carro vai ajudar a 

termos um serviço de 
inspeção municipal com 
a qualidade e a presteza 
necessária”, disse.

Ainda segundo o 
prefeito, a organização 
do SIM vai ajudar no 
desenvolvimento da ci-
dade. “Isso vai dar mais 
segurança os nossos 
produtores que vão ter 
um serviço de inspe-

ção que vai certificar 
a qualidade dos seus 
produtos”, afirmou.

Para o Secretário de 
Agricultura e Pesca de 
Piúma, Léo Scherrer, 
essa é uma conquista 
de todo o território sul 
litorâneo. “São nove 
municípios lutando em 
conjunto pelo desen-
volvimento da agricul-

tura em nossa região. 
Esse carro vai nos aju-
dar a dar mais apoio ao 
homem do campo, ao 
empreendedor da agri-
cultura familiar, mais 
especificamente aque-
les que trabalham com 
produtos de origem 
animal. Isso é desen-
volvimento para todos 
nós”, afirma.



Divulgação

por Redação WM1

AHarley-Davidson 
anunicou recall para 
2.629 unidades dos 
modelos Tour ing 
(Road King Classic, 
Road King Police, 
Electra Glide Police, 
Electra Glide Ultra 

Campanha preventiva afeta 11 diferentes modelos, com fabricação de 
2007 a 2001. Reparo já pode ser agendado

HARLEY FAZ RECALL 
DE 2.629 MOTOS POR 

FALHA NO ABS

Classic e Electra 
Glide Classic), CVO 
Touring (Road King 
CVO, Ultra Classic 
Electra Glide CVO e 
Street Glide CVO) e 
VRSC (VRSCA, Night 
Rod Special e V-Rod 
Muscle), anos de fabri-
cação de 2007 a 2011, 

modelos 2008 a 2011.
De acordo com a 

fabricante, as moto-
cicletas convocadas 
podem apresentar 
formação de partícu-
las nos componentes 
do sistema de freio, 
com risco de afetar 
o controle hidráuli-

co do ABS, podendo 
causar o travamento 
das rodas “em situais 
pontuais e extremas” 
e consequente queda 
do veículo.

O problema pode 
acontecer, segundo 
a Harley-Davidson, 
quando o fluido de 

freio DOT 4 não é 
substituído após lon-
go período de uso. 
Isso, somado ao ex-
cesso de umidade, é 
capaz de causar a for-
mação das partículas.

Para mais informa-
ções e consulta do 
chassi, a companhia 

disponibiliza o tele-
fone 0800-724-1188, 
o site www.harley-
-davidson.com.br e 
o e-mail sac@harley-
-davidson.com.br. O 
tempo estimado do 
reparo, gratuito, é 
de uma hora e 30 
minutos.



CNH de graça, faça a inscrição

Serão oferecidas 
9 mil vagas para tirar 
habilitação ao longo 
no ano. Nessa edição 
todo o processo de 
inscrição e seleção 
será feito online.

A abertura das 
inscrições e as mu-
danças no Programa 
foram anunciadas 
pelo governador do 
Estado na manhã des-
ta terça-feira (6).

O investimento é 
de R$ 15 milhões. Na 
primeira etapa, se-
rão selecionados 3 
mil candidatos. “Nós 
vamos selecionar pri-

sário estar inscrito no 
CadÚnico, o Cadastro 
Único de programas 

sociais do Governo 
Federal.

Quarenta por cen-

to das vagas serão 
distribuídas para a 
região metropolitana 

Fonte: Tribuna Online
meiro três mil. Depois 
que as carteiras fo-
rem entregues, va-
mos abrir mais três 
mil vagas e depois, 
mais três mil. Isso é 
muito importante por-
que é uma porta de 
oportunidade para 
nosso irmãos e irmãs 
carentes que perde-
ram seus empregos 
durante essa crise 
avassaladora. É uma 
oportunidade de rein-
serção no mercado 
de trabalho”, disse 
Paulo Hartung.

Podem participar 
pessoas alfabetizadas 
e maiores de 18 anos 
cuja renda familiar 
seja de até dois salá-
rios mínimos. É neces-

Começam à meia-noite desta quarta-feira (7) as inscrições para o Programa CNH Social

da Grande Vitória e 
60% para o interior 
do Estado, sendo 
que 5% do total será 
disponibilizado para 
pessoas portadoras 
de deficiência.

Nesta edição os 
candidatos não pre-
cisam ir até o Detran. 
“Esse é um diferencial 
importante. O progra-
ma tem três etapas: a 
inscrição, a seleção e 
a etapa do processo 
de habilitação. Nas 
duas primeiras eta-
pas, o cidadão conse-
gue fazer totalmente 
online. Ele não precisa 
se dirigir ao Detran”, 
comentou o diretor-
-geral  do Detran 
Romeu Scheibe Neto.

OPORTUNIDADE

Leonardo Duarte/ Secom-ES

“É uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho”, 
disse Paulo Hartung
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disponibiliza o tele-
fone 0800-724-1188, 
o site www.harley-
-davidson.com.br e 
o e-mail sac@harley-
-davidson.com.br. O 
tempo estimado do 
reparo, gratuito, é 
de uma hora e 30 
minutos.


