
MEDO NA ESCOLA
ATÍLIO VIVÁCQUA-ES

Uma cena assustou 
alunos e funcionários 

da escola municipal Ana 
Busato, em Atílio Vivácqua. 

UM ESTUDANTE DE 17 
ANOS PEGOU UMA FACA 

NA COZINHA DA UNIDADE 
DE ENSINO E ESFAQUEOU 
UM COLEGA. Depois, pulou 

o muro e fugiu.
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Da mata para os palcos

Filha de pai, avó e 
avô índios, da tribo dos 
botocudos, de Minas 
Gerais, mãe russa, Zee 
Leila conta um pouco 
da sua paixão pela 
música e pela arte. A 
mãe foi roubada pelo 
pai. Os avós maternos 
deixaram a Rússia e 
vieram para o Brasil, a 
avó ainda estava grá-
vida dela que nasceu 
neste país. Quando a 
avó virou moça, eles 
viviam no meio de 
uma mata. O avô era 
índio de uma tribo e a 
avó de outra, as duas 
tribos não se davam 
bem, o avô foi lá e a 
roubou e foram morar 
em outra cidade, no 
meio do mato. “Eu nas-
ci na mata, em Barra 
de São Francisco, num 
lugar chamado Monte 
Sinai. Não havia so-
frimento. Quando a 
gente mora na roça, 
muitas pessoas levam 
para o lado pobre, eu 
levei para o lado rico 
da coisa, me sentia rica 
na roça, lá não faltava 
nada. Não faltavam fru-
tas, brincadeiras, não 
faltavam crianças para 
brincar com a gente, 
não faltavam adultos 
para educar, comida, 
a gente produzia, eu 
virava barro para plan-
tar arroz. Fazíamos 
esteiras com cambitos, 

grande usado para 
sintonizar na estação. 
“Assistíamos as nove-
las no rádio, ficávamos 
todos sentados em 
frente olhando para o 
rádio, imaginando as 
personagens, aquela 
novela que tinha o 
Zé das Medalhas, eu 
assisti no rádio. Eu 
começo a gostar dos 
estilos ouvindo rádio...”

Mesmo ouvindo 
músicas caipiras e ser-
tanejo de raiz, Zee não 
inclui no seu repertório 
atual.  “Eu cantei mui-
to sertanejo raiz com 
meu pai. Na época as 
pessoas faziam lojas 
e lá tinha a Casa dos 
Retalhos, saímos de 
onde morávamos e 
íamos para Barra de 
São Francisco, e o 
pai cantava lá. Um dia 
meu pai me levou para 
se apresentar com ele 

e eu cantei, fazendo 
a segunda voz para 
ele. Meu pai era muito 
enjoado, se desafi-
nasse chegava em 
casa e levava bronca”, 
relembrou.

Zee tem músicas 
próprias, mas ainda 
não gravou CD, é in-
terprete de grandes 
nomes, confessa que 
ama Sérgio Sampaio 
e no repertório canta 
várias canções.

NA IGREJA
Cresceu na Igreja 

Batista tradicional, 
quando jovem fre-
quentou a Batista do 
Calvário, onde ela e 
os irmãos tocavam 
e cantavam. Depois 
de adulta deixou 
de cantar na igreja 
e assumiu a noite e 
eventos, mas sem-
pre inclui uma canção 

gospel no repertório, 
ama ouvir louvores e 
tem gravados alguns. 
“Começamos a parti-
cipar lá na Batista do 
Calvário, meu irmão to-
cava baixo e as vezes 
guitarra, a minha irmã 
tocava violão e can-
tava. Todos os irmãos 
são músicos, os que 
não cantam em coral 
de igreja, cantam em 
barzinhos, aniversá-
rios, festas. Comecei a 
cantar na igreja batista 
do Calvário e gostei 
muito, o louvor liberta 
a gente, você começa 
a ouvir o louvor parece 
que a sua alma abre. 
Pode não ser Deus 
falando com a pes-
soa, mas é a própria 
pessoa falando com 
ela, é a própria alma 
falando para o corpo, 
‘eu cuido de ti”, é a 
minha preferida”.

Por Luciana Maximo
pegava taboa, achava 
muito bom. E a gente 
fazia bolsa de taboa 
bordada, minha histó-
ria com a arte começa 
aí”. 

Zee começou a 
cantar aos seis anos 
na rádio local com o 
pai que era sanfoneiro, 
violeiro e tocava vários 
instrumentos.  

Sensível e de per-
sonalidade forte, Zee 
não se deixa conta-
minar com modismos 
no palco, construiu o 
seu próprio estilo. A 
música sempre este-
ve presente em sua 
vida, desde os pro-
gramas de Rádio AM, 
quando ouvia Amilton 
Lelo, Trio Parada Dura, 
Chitãozinho e Xororó. 
Música é tempo, de-
dicação, fases. “Na 
época, apesar da 
gente morar no meio 
do mato, ouvia muito 
bons nomes da música 
popular, Amilton Lelo é 
um deles, hoje quase 
ninguém sabe quem 
é, eu ouvia Trio Parada 
Dura, Chitãozinho e 
Xororó, nas Rádios 
AM, ouvi muito o 
programa Zebetio e 
Osvaldo Betio”.

Tinha um progra-
ma também chamado 
“Saudade não tem 
idade” que Zee as-
sistia no antigo rádio, 
aqueles semelhantes 
a uma caixa de abe-
lha, enorme, de ma-
deira, com um botão 

Zee & Ricardo uma dupla de personalidade – eles bateram um longo papo com a 
Reportagem, na Casa Rosa Violeta e contaram detalhes da dupla. Zee é índia, nasceu na 
mata e começou a cantar com o pai aos seis anos na Rádio

ESTILO DIFERENTE
Na maioria das 

casas que contratam 
músicos as músicas 
mais solicitadas são 
as que estão na mídia 
e os cantores de um 
modo geral acabam 
por cantar e tocar o 
que o público quer 
ouvir. A dupla Zee 
& Ricardo tem estilo 
próprio e muitas das 
vezes, deixa de tocar 
para não servir a exi-
gência da casa, por 
isso não se acha con-
corrente no mercado 
da noite. “Nós temos 
o público e as casas, 
não falta espaço para 
ninguém”.

DESVALORIZAÇÃO 
DA MÚSICA 

DA MPB
Tanto Zee como 

Ricardo Vianna 

HISTÓRIA 
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ESTILO DIFERENTE
Na maioria das 

casas que contratam 
músicos as músicas 
mais solicitadas são 
as que estão na mídia 
e os cantores de um 
modo geral acabam 
por cantar e tocar o 
que o público quer 
ouvir. A dupla Zee 
& Ricardo tem estilo 
próprio e muitas das 
vezes, deixa de tocar 
para não servir a exi-
gência da casa, por 
isso não se acha con-
corrente no mercado 
da noite. “Nós temos 
o público e as casas, 
não falta espaço para 
ninguém”.

DESVALORIZAÇÃO 
DA MÚSICA 

DA MPB
Tanto Zee como 

Ricardo Vianna 

não veem com bons 
olhos os fenômenos 
musicais do momen-
to, Anita, Pablo Vittar, 
Ludmila e Juju, por 
exemplo. “Eu acredito 
que tenha alguém mui-
to grande que está por 
trás disso tudo. Eu não 
acredito que o público 
esteja dando valor a 
isso, deve ter alguém 
por trás desses no-
vos ídolos populares 
que está bancando 
gravações e apresen-

tações nos programas 
de TV e rádio. Eu vou 
entrar numa questão 
meio polêmica que é 
a nova ordem mun-
dial, a destruição da 
família, da sociedade, 
dos valores, dos con-
ceitos e da cultura. O 
que acontece, quando 
criado o caos, surge 
um salvador e todo 
mundo fica à mercê 
deste salvador. Para 
mim, esse conceito de 
nova ordem mundial 

não é apenas no Brasil, 
isso tem células na 
França, na Alemanha, 
células na Espanha, 
eu digo mais, gran-
des empresas como 
o Banco Santander, 
por exemplo bancam”, 
frisou Ricardo. 

Pablo Vittar, Anita, 
Ludmila e Juju, do 
Que tiro foi esse, são 
exemplos que muitos 
cantam Brasil afora 
e parece que são os 
melhores do mundo, 
com milhares de visu-
alizações e curtidas 
nas redes sociais. Por 
mais que milhares de 
pessoas consumam 
o modismo, o públi-
co seleto, segundo a 
dupla sempre terá o 
seu espaço garantido. 
‘Nós temos ouvido 
muito na noite de co-
legas músicos que 
nos falam: vocês têm 
de tocar isso, aquilo, 
senão você não fica 
na casa, eles não vol-
tam a te contratar’. As 
casas que a gente 
toca, continuamos to-
cando, nós não nos 
prostituímos, meta-
foricamente a esses 
estilos solicitados. Eu 
não me vendo, se fa-
larem você é obrigada 
a cantar Pablo Vittar 
na minha casa, eu falo 
tchau. Eu fui tocar em 
um bar em Piúma que 
eu saí arrasada, o pú-

blico estava aquém 
do meu repertório. Se 
me chamasse de novo 
eu não voltava, e não 
voltamos. A proposta 
do dono do bar era 
justamente levar a boa 
música para aquela 
comunidade, mas a 
comunidade não acei-
tou e a casa fechou, 
uma pena”. 

REPERTÓRIO
A dupla Zee e & 

Ricardo tem um es-
tilo próprio, sempre 
que se apresentam 
tocam Nando Reis, 
Sérgio Sampaio, Raul 
Sampaio, Cassia Ellen, 
Roupa Nova, Ney Mato 
Grosso, Belchior, Elis 
Regina, Queen, With 
His Song...

SURGIMENTO 
DA DUPLA ZEE & 

RICARDO
A dupla surgiu de 

fato quando vieram 
residir em Piúma há 
uns 10 anos, antes se 
conheceram na banda 
Astemis, Ricardo tinha 
vindo de uma banda 
de rock in roll, a Sex 
Vírus (vírus do Sexo), 
onde Zee acabou o 

conhecendo. “Quando 
eu estava retornando 
na Banda Astemis, ela 
estava cantando e a 
gente se conheceu. 
Apaixonamo-nos à pri-
meira vista’, confessou 
Ricardo. “Eu me apai-
xonei pelo olhar dele, 
tinha três meses que 
eu estava separada 
do meu ex-marido, aí 
a banda estava pre-
cisando de uma nova 
vocalista”, disse Zee. 
Ricardo de início a 
dispensou, disse que 
a Banda já tinha 10 
componentes e não 
havia necessidade 
de contrata-la. Mas, 
ele acabou mudando 
de ideia quando a viu 
cantar a primeira músi-
ca. Lá eles começaram 
a trabalhar arranjos 
juntos, ajustes, enfim, 
juntaram um com o ou-
tro e fundiu na dupla.

Zee & Ricardo agra-
deceram as casas que 
são parceiras da arte 
e aproveitou o ensejo 
para destacar o Bar do 
Jonas, que fazia ques-
tão de ter um palco 
para receber o artista. 
“Lá o artista sempre 
foi tratado como artis-

ta. Jonas jamais des-
respeitou os músicos 
e sempre valorizou 
todos os estilos. Nós 
agradecemos a todos 
que nos contratam, 
todos que gostam da 
dupla Zee & Ricardo, 
sem exceção, ama-
mos Piúma, o Espírito 
Santo, cada dia é dia 
de aprendermos mais 
para melhor fazer para 
o nosso público”. 

Quem ver Zee & 
Ricardo no placo, não 
imagina a história de 
ambos. Ela se casou 
aos 15 anos, tem sete 
irmãos, teve oito filhos, 
vivos quatro, três mor-
reram ainda no útero 
e um nasceu e faleceu 
no mesmo dia.

Zee costura peças 
únicas, confecciona 
roupas para bandas e 
festas a fantasia, ama 
artesanato, produz di-
versas peças, e com 
as ervas aprendeu a 
fazer um pouco de 
tudo, remédios, chás, 
sucos, sabonetes e 
outros. Quando não 
está cantando está 
totalmente envolvi-
da com a arte de um 
modo geral. 
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Ela precisa de manutenção das próteses mas a Viação Itapemirim se nega e ela sofre

A h is tór ia  de 
Va lde te  D ias  é 
emocionante e o 
Jornal Espírito Santo 
Notícias já contou 
na edição do dia 10 
de outubro de 2013, 
um capitulo a parte, 
falou da superação 
dela, que se formou, 
tirou habilitação é 
independente, pro-
fessora de pintura 
e não se vitima pelo 
fato de ter perdido 
as duas pernas em 
um acidente de ôni-
bus no dia que era 
para ser o mais feliz 
da sua vida. 

Entretanto, mes-
mo superando os 
obstáculos e dei-
xando uma lição de 
vida, Valdete ainda 
passa por situações 
que não merecia 
passar. “Meu nome 
é Valdete Dias, sou 

Da redação

SUPERAÇÃO 

as amputações de 
minhas pernas”.

Valdete contou 
que muitos passa-
geiros se machu-
caram, mas o caso 
mais grave foi o 
dela. Depois de 
longo tempo de tra-
tamento de reabili-
tação ela consegui 
voltar a andar com 
ajuda de próteses, 
esse tratamento 
sempre custeado 
pela Viação por ter 
acordado em do-
cumento registrado 
em cartório logo de-
pois do acidente. 

“A s  p r ó t e s e s 
sempre foram mui-
to importantes para 
minha locomoção e 
qualidade de vida, 
pois elas me propor-
cionavam ter uma 
vida dita “normal” 
e assim poder exe-
cutar as tarefas do 
meu dia a dia com 
mais facilidade que 
a cadeira de rodas 

nascida e criada em 
Piúma, tenho 49 
anos, aposentada 
por invalidez perma-
nente. Infelizmente, 
quando estava no 
auge da minha ju-
ventude, com 21 
anos de idade, cheia 
de sonhos para o 
meu futuro, entran-
do numa nova fase 
de minha vida,  no 
ano de março de 
1990, tinha acabado 
de me casar e via-
jando em lua de mel 
indo para a região 
dos Lagos, Rio de 
Janeiro, na chegada 
do trevo de Piúma, 
no ônibus da Viação 
Itapemirim, sofre-
mos um grave aci-
dente, causado pela 
irresponsabilidade 
do motorista, que 
estava em alta velo-
cidade, num trecho 
não permitido e ale-
gando não conhe-
cer o mesmo, onde 
tive como sequela 

não permite”, disse. 
Ent re tanto  as 

próteses, precisam 
de manutenção de 
tempo em tempo, 
pois os componen-
tes se desgastam 
dificultando o uso 
das mesmas. Elas 
são feitas em São 
Paulo numa clíni-
ca especializada, 
necessitando que 
Valdete esteja pre-
sente a cada ajuste 
ou necessidade de 
troca de peças da 
mesma. Um trata-
mento com gasto 
muito alto que jamais 
ela poderia custear. 
“Acontece que já 
tem uns anos que 
a Viação Itapemirim 
parou de me forne-
cer o tratamento, en-
viei e enviou e-mails 
centenas de vezes 
para que eu possa 
ir resolver o proble-
ma que é de suma 
importância para 
minha vida, na maio-

ria das vezes, nem 
me respondem, e 
quando respondem, 
sinto que tentam me 
enrolar dizendo que 
irão resolver. 

Também já entrei 
com processo pe-
dindo que a justiça 
faça algo por mim, 
pois isso é descum-
primento do contrato 
que eles assinaram 
por mim. Além de 
pensão alimentícia 
e fisioterapias que 
pararam de pagar”, 
reclama.

 Valdete assegura 
que as próteses es-
tão em estado deplo-
rável, não consegue 
mais usá-las devida-
mente, pois muitas 
de suas peças se 
estragaram por fal-
ta de manutenção. 
“Gostaria através 
desse jornal que é 
bem divulgado em 
nossa região que 
esse apelo chegasse 
ao Ministério Público 

de Cachoeiro de 
Itapemirim, em razão 
pela qual o proces-
so já foi julgado a 
meu favor. Porém já 
foi mandado a em-
presa cumprir com 
o acordo e nada 
acontece.  Repito, 
isso perdura já por 
anos. Enfim, espe-
ro que de alguma 
forma esse meio de 
comunicação fale 
por mim e que eu 
consiga o meu prin-
cipal objetivo que é 
voltar a andar e ter 
qualidade de vida 
com minhas próte-
ses”, solicitou.

A reportagem 
tentou sem sucesso 
falar com Eduardo 
encarregado da 
asseguradora da 
Itapemirim que fica 
em Guarulhos. O es-
paço do jornal está 
aberto para que a 
empresa possa se 
manifestar na maté-
ria publicada. 
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Oportunidades 
são para Auxiliar de 
Consultório Dentário, 
de Nível Médio.

A  P r e f e i t u r a 
Municipal de Serra, 
no Estado do Espírito 
Santo, está com ins-
crições abertas do 
Processo Seletivo 
destinado à forma-
ção de cadastro 
de reserva do car-
go de Auxiliar de 
Consultório Dentário.

Com jornada de 
trabalho de 30 horas 
semanais, os profis-
sionais selecionados 
receberão remune-
ração de R$ 1.140,00, 
além de Auxílio-
Alimentação de R$ 
300,00. Para tal, é 
necessário ter Nível 
Médio completo.

Os interessados 
poderão garantir par-
ticipação no período 
das 9h do dia 8 de 

março de 2018 até 
o dia 19 do mesmo 
mês, exclusivamen-
te via internet, por 
meio do site www.
processoseletivo.
serra.es.gov.br.

Como forma de 
qualificar os inscri-
tos, haverá aplicação 
da etapa única de 
Análise de Títulos e 
Tempo de Serviço, 
de caráter eliminató-
rio e classificatório. 
As contratações te-
rão prazo de valida-
de de 12 meses.

O  p r e s e n t e 
Processo Seletivo 
terá prazo de valida-
de de um ano, a par-
tir da data da homo-
logação do resultado 
final, podendo ainda 
ser prorrogado por 
igual período, confor-
me o edital completo 
em nosso site. fonte: 
pciconcursos

Prefeitura de 
Serra-ES 
anuncia 
Processo 

Seletivo com 
vagas

 de reserva

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

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 

APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts

ClassiDIGITAL
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

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

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

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

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA 

DE AUTO
Eletricista de 

veículos em geral 
para instalação de 
Rastreadores em 

veículos 28 99962.0110
Marataízes-ES



Estudante esfaqueia colega 
em escola

Uma cena assus-
tou alunos e funcio-
nários da escola mu-
nicipal Ana Busato, 
em Atílio Vivácqua. 
Um estudante de 
17 anos pegou uma 
faca na cozinha da 
unidade de ensino 
e esfaqueou um co-
lega. Depois, pulou 
o muro e fugiu.

O fato ocorreu na 
tarde de quinta-feira. 
A vítima, um garoto 
de 17 anos, que mora 
numa casa de aco-
lhimento da cidade, 
sofreu um corte de-
baixo do braço e es-
coriações. Ele foi so-
corrido e levado ao 
Hospital Comunitário 
Drª Andrea Canzian 
Lopes, onde levou 
três pontos no local 
ferido, e liberado.

A vítima contou 
que saiu da sala de 

Delorence.
Preocupada,  a 

diretora suspendeu 
as aulas ontem, no 
período da tarde, e 
convocou reunião 
com os funcionários 
e a secretária de 
Educação. Ela soli-
cita a contratação 
de um segurança 
durante o dia. Na se-
gunda será realizada 
reunião com os pais.

O  C o n s e l h o 
Tutelar foi acionado 
e se dirigiu à escola. 
“Quando cheguei 
o agressor já ha-
via fugido. A polícia 
estava no local e o 
menino ferido muito 
assustado. Nós o 
levamos até o hospi-
tal”, ressaltou a con-
selheira Ana Maria 
Martins.

Testemunhas re-

lataram à polícia que 
não foi apenas uma 
briga. O agressor 
teria tentado matar o 
outro aluno, mirando 
o seu peito. A dire-
ção da escola infor-
mou que vai solicitar 
a transferência dele, 
segundo determina 
o regimento.

A vítima é natu-
ral de Ibitirama, na 
Região do Caparaó. 
Sem o cuidado dos 
pais, o menino foi 
conduzido ao abrigo 
em Atílio Vivácqua 
há cerca de dois 
anos. “É um garoto 
muito bom, tranquilo. 
A cidade o acolheu 
muito bem”, disse a 
conselheira.

A Polícia Civil ou-
viu a vítima, que foi 
levada ao Instituto 
Médico Legal (IML) 
de Cachoeiro para 
exame de corpo de-
lito. O caso também 
será remetido ao 
Ministério Público do 

Fonte: FATO
aula para ir ao ba-
nheiro e o agressor 
foi atrás dele, com 
uma tesoura. No ba-
nheiro, o outro rapaz 
tentou agredi-lo com 
chutes e com a te-
soura, mas acabou 
sendo desarmado.

Insatisfeito, ele foi 
até a cozinha, pegou 
uma faca e quebrou 
uma vassoura e com 
os dois objetos foi 
novamente atrás do 
jovem que, dessa 
vez, estava no pátio 
da escola. Estudam 
à tarde na unidade 
de ensino 384 alu-
nos.

“Ele conseguiu 
machucá-lo, mas gra-
ças a Deus foram fe-
rimentos leves, isso 
porque o menino 
agredido conseguiu 
lutar e tirar a faca 
das mãos do outro 
aluno. Mas todos da 
escola ficaram muito 
abalados”, explicou 
a diretora Fernanda 

Estudante tenta matar colega em sala de aula em Atílio Vivácqua com uma faca
Espírito Santo.

 
APÓS SER PRESO 
TENTA SE MATAR

Após ser preso 
pela Policia Militar 
por fruto de moto 
cometido no último 
dia 07, no centro de 
Mimoso do Sul e o 
veículo recuperado 
pelos militares em 
um ferro velho, o 
acusado após che-
gar na delegacia 
da cidade e f icar 
em uma cela achou 
por bem tirar sua 
própria vida, usan-
do uma blusa ele 
pendurou em uma 
grade da sela, os 
investigadores ime-
diatamente entra-
ram na carceragem 
e salvaram a vida 
do conduzido, ele 
fo i  encaminhado 
p a r a  o  h o s p i t a l 
Apóstolo Pedro e 
em seguida retor-
nou as dependên-
cias da delegacia.

ATÍLIO VIVÁCQUA-ES

Beto Barbosa

Depois do preso o detido tentou tirar a 
própria vida na cela
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“Ética, Controle e 
Transparência”, em debate

Com o objetivo de for-
talecer os mecanismos de 
controle interno e trans-
parência como meios de 
prevenção e correção 
administrativa de atos 
ilícitos nas prefeituras e 
câmaras municipais, é 
que o Ministério Público 
Estadual (MPES), em 
parceria com o Tribunal 
de Contas (TCE-ES), 
promoveu no último dia 
02, no IFES de Piúma, o 
Seminário “Ética, Controle 
e Transparência”.

O projeto é uma ini-
ciativa do CADP e da 

Transparência” ficou por 
conta de Lidson Fausto 
da Silva, promotor de 
Justiça MP/ES / dirigente 
do CADP e Alexsander 
Binda Alves, secretário de 
Controle Externo TCE/ES.

Em seguida Pedro 
Pelacani Berger, estatís-
tico do CEAF/MP/ES e 
Bruno Fardin Faé, audi-
tor de Controle Externo 
do TCE/ES explanaram 
sobre o acesso à informa-
ção e à transparência nos 
municípios capixabas.

Já Mariana Andrade 
Covre, controle interno 
MP/ES e Alexsander 
Binda Alves, falaram so-
bre o “sistema de contro-
le interno nos municípios 
capixabas”.

E para encerrar o 
seminário,  Romário 
Figueiredo, secretário 
de Controle Externo 
explanou sobre a ma-

nifestação do controle 
interno na prestação de 
contas anual.

O projeto foi lan-
çado em novembro 

Fonte MP/ES e 
TCE/ES

Assessoria de Controle 
Interno (ASCI) com apoio 
da Associação dos 
Municípios do Estado do 
Espírito Santo (AMUNES) 
e do Ceaf do MP/ES, e 
busca envolver os gesto-
res municipais e agentes 
políticos em prol do ob-
jetivo coletivo de defesa 
do patrimônio público, 
enquanto medida pre-
ventiva de combate à 
corrupção.

Marcaram presença 
na ocasião o prefeito de 
Piúma, Ricardo Costa, ve-
readores, controladores 
do município, além de 
funcionários da prefeitura 
municipal.

A apresentação do 
Projeto “Ética, Controle e 

Seminário sobre “Ética, Controle e Transparência” é realizado em Piúma

de 2017 no Auditório 
d o  C o m p l e x o 
A d m i n i s t r a t i v o  d a 
Procuradoria Geral de 
Justiça.

PIÚMA-ES

Assessoria de Comunicação

Em parceria com o (TCE-ES), promoveu no IFES de Piúma, o 
Seminário “Ética, Controle e Transparência”


