
nº 130                  2ª Quinzena                Piúma - ES              15/02 a 15/03 de 2018    

www.espiritosantonoticias.com.br R$ 1,00 

O Hospital Santa Helena administrado pelo Evangélico re-
cebeu um fôlego esta semana que garantiu a reabertura 
do Pronto Socorro hospitalar. Foram mais de R$7 milhões 

ao todo. A prefeita Amanda Quinta assinou o convênio transferindo 
R$1,5 milhões, Ricardo Ferraço entregou uma emenda de R$1 
milhão e Itapemirim completou o montante. Além dos repasses 
ao Hospital, Itapemirim ganhou a Casa Rosa e foi apontado como 
município com melhor pré-natal no Sul do ES. 
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saúde melhor ao ES
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ITAPEMIRIM: 
um fôlego à saúde
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O jornal Espírito 
Santo Notícias saiu 
na frente no Sul 
do Estado com o 
lançamento da sua 
edição Digital diá-
ria. Tem mostrado 
todos dos dias os 
fatos no ES com 
extrema responsa-
bilidade. O resul-
tado, a sociedade 
é quem vem ga-
nhando.

Nestes últimos 
dias veiculou repor-
tagens especiais 
sérias que obtive-
ram resultados po-
sitivos e matérias 
diversas.

O episódio da 
m e r e n d a  e m 
Anchieta ainda não 
ficou esclarecido 
pela Prefeitura que, 
incialmente esta-
va supondo que o 
problema dos alu-
nos terem passado 
mal seria a água. 
Mesmo o jornal 
pedindo diversas 
explicações em re-
lação a merenda 
encontrada no lixo, 

O JORNAL 
e sua missão

não houve nenhum 
esclarecimento por 
parte da gestão.

Outra reporta-
gem veiculada e 
até então sem os 
devidos esclareci-
mentos foi a morte 
do bebê e a mãe no 
Hospital do Mepes 
em Anchieta.

Em Piúma, o epi-

sódio que envolve o 
secretário de Meio 

Ambiente também 
não está totalmente 
esclarecido, uma vez 
que, mesmo Raniery 
Miranda afirmando 
que não apreendeu 
a habilitação do estu-
dante Álvaro Belônia 
Vieira, o advogado da 
vítima assegura que 
Álvaro se recusou 
a assinar o auto de 
infração e usando de 
abuso de autoridade, 
o secretário teria dito 
que Álvaro não con-
seguiria pegar a CNH 
sem que assinasse 
a multa. Convém sa-
lientar que, segundo 
o advogado de Álvaro 
Raniey não teria po-
der para multar e 
punir, ou seja, se ele 
assina o ato infracio-
nal, a quem o cida-

dão vai recorrer se o 
mesmo é quem julga.

O jornal estampou 
em suas manchetes 
alguns problemas 
na  Pre fe i tu ra  de 
Itapemirim e o prefei-
to se comprometeu a 
resolver, bem como 
Piúma. 

Nesta edição, com-
pilada o jornal republi-
ca a entrevista com o 
presidente da Câmara 
de Anchieta, onde ele 
fala dos desafios e 
conquistas no primei-
ro ano de gestão.

Em Kennedy,  a 
prefeita conclui o 
Planejamento estra-
tégico 2108-2035. 
Em Iconha ocorre a 
reunião com lideran-
ças para discutiram 
a planificação da saú-

de.
Nesta edição tam-

bém, o evento em 
Itaipava que traz a ex-
-ministra Iriny Lopes 
para conversar com 
as mulheres sobre 
violência e mulheres 
contra o golpe.

Além de todas as 
notícias a edição 
traz a polêmica Boca 
do Inferno que não 
poupa ninguém, a 
colunista se mos-
tra ácida em suas 
abordagens rápidas. 
Tenha uma boa leitu-
ra. Faça seu cadas-
tro através do tele-
fone 28-998837453 
e receba a edição 
diária Digital e fique 
por dentro de tudo 
que acontece na re-
gião.  
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Amanda e Thiago 
assumiram 

juntos R$5.5 
milhões ao 

Hospital 
Evangélico

R$5.5 milhões garantem o 
SANTA HELENA 

Governo aponta Itapemirim como 
O MELHOR PRÉ-NATAL

Após o retorno do 
atendimento, na últi-
ma quarta-feira (28), 
o Hospital Evangélico 
Litoral Sul (Antigo 
Santa Helena), reali-
zou na manhã desta 
segunda-feira, 06, a 
cerimônia oficial para 
assinar convênio entre 
a entidade e os muni-
cípios de Presidente 
Kennedy e Itapemirim, 
para funcionamento 
do Pronto Atendimento 
24h. os dois municí-
pios juntos garantiram 
R$5.5 milhões a insti-
tuição.

Com a presença do 

Segundo dados da 
Secretaria Estadual 
de Saúde, o Município 
de Itapemirim possui 
o melhor atendimento 
pré-natal da Regional 
Sul do Espírito Santo, 
que abrange 26 muni-
cípios. No último ano, 
das cerca de 800 ges-
tantes com gravidez de 
alto risco atendidas, 
não ocorreu nenhum 
óbito.

Além da eficiência 
no atendimento gineco-
lógico e obstétrico des-
tas gestantes o acom-
panhamento realizado 
com toda a família con-
fere o posicionamento 

te humana ao ponderar 
que a saúde nunca 
pode ser objeto de ar-
ticulação política, que 
o principal é o povo. A 
prefeita fez questão de 

unidades de saúde, 
um quadro de alto 
r isco de uma ges-

Da Redação

Itapemirim e Presidente Kennedy assinam novo convênio com Hospital Evangélico e 
garantem a reabertura do Pronto Socorro

e Amanda Quinta re-
lembraram todo esfor-
ço que fizeram para 
conseguirem a assina-
tura deste convênio.

Amanda foi bastan-

que participarem do 
ciclo de 7 consultas e 
das palestras recebem 
o Kit bebê. 

Para o secretário 
de saúde, Júlio César 
Carneiro “quando você 
estabelece critérios 
técnicos para contem-
plar famílias com o kit 
bebê, elas se interes-
sam mais pois sabem 
que não vai ter politica-
gem, mas que é gente 
cuidando de gente”.

Com o lançamen-
to do programa Casa 
Rosa, o município deve 
alavancar ainda mais 
a sua posição. Logo ao 
ser diagnosticado, nas 

Secretário Estadual 
de Saúde, Dr. Ricardo 
Oliveira, acompanha-
do do Subsecretário 
Fabiano Marily, os pre-
feitos Thiago Peçanha 

de destaque ao muni-
cípio. São laqueaduras 
e implantação de DIU, 
corposcopia  e biópsias 
realizadas para diag-
nósticos e preventivos. 
Desta forma, quando 
há casos de câncer, 
inclusive, são encami-
nhados imediatamente 
para oncologia esta-
dual.

O trabalho ocor-
re em parceria com 
assistentes sociais e 
psicólogas que acom-
panham as famílias em 
palestras e visitas pe-
riódicas. Como incen-
tivo social, ao final da 
gestação, as gestantes 

saudar, por diversas 
vezes, seu correligio-
nário, senador Ricardo 
Ferraço, que se fez 
presente e prometeu 
destinar, como forma 
de emenda parlamen-
tar, 1 milhão de reais.

Thiago Peçanha, 
por sua vez, iniciou 
sua fala ressaltando a 
interlocução e parceria 
do município com o 
governo do Estado, 
puxando uma salva 
de palmas inclusive, 
para o governador. Dr. 
Thiago relembrou a 
luta de quando assu-
miu a gestão do mu-
nicípio, e os aportes 
financeiros que vem 
realizando na área da 
saúde para cumprir 

tante, ela é enca-
minhada para um 
espaço exclusivo e 

seu principal foco que 
é cuidar de gente.

Além dos repas-
ses realizados para 
o convênio com o 
Heci-Litoral, os muni-
cípios de Itapemirim 
e Presidente Kennedy 
anunc ia ram mais 
investimentos para 
a tão sonhada ins-
talação de 10 lei-
tos de Unidade de 
Tratamento Intensivo 
que poderá, segundo 
ainda o próprio se-
cretário estadual, au-
mentar a qualidade de 
vida da população que 
não precisará entrar 
para central de vagas 
e ser locomovida para 
longe de casa quando 
precisar de internação.

especializado neste 
tipo de atendimento, 
completa o secretário.

Assessoria de Comunicação

O município 
de Itapemirim 
é considerado 

referência no Sul 
do Estrado em 

Pre-natal
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Assessoria de Comunicação

A localidade de 
Campo Acima 

está sendo 
pavimentada e 

recebendo novas 
tubulações

Tubulação e pavimentação em 
CAMPO ACIMA

Com o pensamento 
no bem-estar dos mo-
radores da localidade 
de Campo Acima, a 
Prefeitura Municipal 
de Itapemirim deu 
início às obras de re-
vitalização da Avenida 
Rafael Vale dos Reis. O 
objetivo é melhorar as 
condições do tráfego 
no perímetro urbano e 
facilitar a mobilidade 
da população.

O projeto consiste 
na retirada de toda 
a camada de asfal-
to, que está bastante 
deteriorado, e subs-
tituir por uma nova 
pavimentação.  No 

da  Redação

A localidade de Campo Acima recebe pavimentação de ruas e nova tubulação de água

água do SAAE será 
substituida. A atual tu-
bulação exista a mais 
de 30 (trinta) anos e 
já não atende mais 

entanto, antes de efe-
tivar a pavimentação 
asfáltica, roda a tu-
bulação do sistema 
de abastecimento de 

às necessidades da 
comunidade, apre-
sentando inúmeros 
problemas.

Na última terça-
-feira (7), as equipes 
do SAAE e da prefei-
tura já começaram a 
instalação da adutora 
de 300mm, que do-
brará a capacidade 
de fornecimento de 
água para Campo 
Acima e Candéus. 
Tudo isso é fruto da 
parceria da prefeitura 
de Itapemirim com 
o SAAE, cujos recur-
sos financeiros para 
execução da obra fo-

ram repassados por 
meio de Convênio de 
Cooperação Técnica 
e Financeira.

Além da rodovia, 
outras ruas de Campo 
Acima também está 
recebendo reparos. 
Nas casas popula-
res da localidade, 
por exemplo, todas 
as ruas estão sendo 
asfaltadas, mudan-
do completamente 
a estética do local e 
contribuindo para a 
eliminação de muitos 
transtornos, como a 
poeira e as lamas ge-
radas pelas chuvas.

No último dia (06), o município 
de Itapemirim inaugurou primeira 
Casa Rosa do Sul do Estado, 
espaço da atenção primária da 
saúde, destinado ao atendimento 
exclusivo de mulheres em elevado 
risco, detectados no atendimento 
das unidades de saúde.

A Casa contará com atendi-

mento permanente de médicas, 
enfermeiras, nutricionista, psi-
cóloga e assistente social. No 
primeiro momento o foco são as 
mulheres gestantes, diabéticas e 
hipertensas. Porém já está em pla-
nejamento o atendimento jurídico 
a mulheres vítimas de violência 
doméstica.

CASA ROSA: referência da 
Mulher em Itapemirim

Uma das mazelas oculares 
mais comuns é o pterígio, que 
nada mais é que uma formação 
carnosa que avança sobre a 
córnea e com o tempo, se não 
tratado, pode levar a cegueira.

Em um convênio do governo do 
Estado e prefeitura de Itapemirim 
já foram realizadas mais de 30 
cirurgias e ainda 30 com datas 
já marcadas para próximos dias.

Em Itapemirim, existiam pa-
cientes esperando por esta cirur-
gia desde 2014, a atual gestão 

realizou os exames preparatórios, 
custeou o transporte e o Estado 
entrou com as cirurgias.

Para o Secretário Municipal 
de Saúde, Júlio César Carneiro, 
“a parceria com o governo do 
Estado é fundamental para aju-
dar a população no que ela mais 
precisa, sua saúde. Quando os 
governos municipais e estaduais 
estão bem alinhados a gente 
consegue deixar a política de lado 
e fazer o que mais importa: cuidar 
de gente”.

Uma luz no FIM DO TÚNEL
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Raniery devolveu 
a CNH na 

delegacia depois 
do delegado ir 

atrás dele na 
prefeitura

Raniery devolve na delegacia 
CNH DE TURISTA

Não teve outra forma 
do secretário de Meio 
Ambiente de Piúma, 
Raniry Miranda devolver 
a Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH do es-
tudante de Engenharia, 
Álvaro Belônia Vieira, 
residente na Barra do 
Itabapoana-RJ, se não 
fosse na mesa do delega-
do da Polícia Civil, David 
Santana Gomes, na tarde 
desta quarta-feira, 07.

O documento de 
Álvaro ficou na posse do 
Secretário Raniery, desde 
o dia 11 de fevereiro, data 
do episódio em que foi 
apreendida uma caixa 
de som em frente a um 
prédio, na orla da praia, 
em frente ao apartamen-
to da tia de Álvaro. Era 
carnaval. 

Álvaro e os amigos ou-
viam som, quando Raniey 
chegou e apreendeu a 
caixa e pegou a CNH e le-
vou ao Departamento da 
Polícia Militar de Piúma. 
Desde então, o rapaz 
ficou impossibilitado de 
dirigir. 

Álvaro reside com a 
mãe no Estado do Rio, 
e cursa faculdade em 
Campos, era a mãe quem 
estava levando-o todos os 
dias a faculdade, além e 
cuidar de outros afazeres.

Na tarde desta quarta-
-feira, 07, a situação che-
gou ao limite e a mãe de 
Álvaro procurou a polícia 
para resolver o impasse.

De acordo a profes-
sora Cláudia Belônia, ela 
tentou de todas as formas 
recuperar a Carteira de 
Habitação Nacional do 
filho, mas o secretário dis-
se que nem o papa o faria 
devolver. Cláudia chegou 
a entrar em contato com 

Por Luciana Maximo

O secretário de Meio Ambiente de Piúma teve de ir à delegacia devolver um documento de 
habilitação de um turista, até então, nem o papa conseguia

assinasse um termo na 
prefeitura. “Com muitas 
dificuldades, estou aqui 
com meu filho na delega-
cia, foi retida a CNH dele 
no carnaval pelo Raniey, 
que também apreendeu 
a caixa de som. Hoje 
impossibilitado de estar 
indo para a faculdade, eu 
tomei a decisão de pedir 
a polícia para pegar esse 
documento, pois preciso 
estar dirigindo para todos 
os lados, que ele não con-
segue ir, senão o carro é 
apreendido. Eu moro na 
divisa com o RJ e ele faz 
faculdade em Campos, 
eu que tenho de ir leva-
-lo, um transtorno muito 
grande”, contou a mãe 
de Álvaro.

D e  a c o rd o  c o m 
Cláudia, foi pedido até ao 
prefeito que solicitasse 
ao secretário a devolução 
do documento, mas ele 
não conseguiu resolver, 
“procurei outras pessoas 
e Raniery disse que nem 
o papa pegaria a docu-
mentação do meu filho, 
por isso estamos fazendo 
um BO na delegacia”.

Cláudia disse que o 
delegado comentou que 
ninguém pode reter do-
cumento de uma pessoa. 

diversas pessoas ligadas 
ao prefeito para que o 
secretário devolvesse 
o documento do filho, 
mas não foi possível. Na 
tarde desta quarta-feira, 
Cláudia veio a delegacia 
registrar um Boletim de 
Ocorrência – BO e pedir a 
interferência policial. 

Um dos advogados 
de Ávaro disse que, no 
DPM, o cliente optou por 
não assinar o auto de 
infração, pois o secretário 
quem assina não pode 
julgar o delito, portanto 
não devia ficar com a 
habilitação do estudante. 
“Álvaro disse que não ia 
assinar o auto lavrado 
naquele dia e o Raniery 
falou que ele então não 
pegaria a CNH, ele não 
podia reter. Ele podia ter 
conseguido duas teste-
munhas e pedido para 
assinar já que Álvaro não 
assinou, mas ficar com o 
documento não”, comen-
tou o advogado.

O delegado David 
ouviu Álvaro e a mãe, 
ligou para o secretário 
que teria sido arrogante 
com a autoridade policial 
dizendo que não entre-
garia a habilitação do 
estudante sem que ele 

O delegado, David Santana 
Gones acabou perdendo a paci-
ência depois que ligou para o se-
cretário de Meio Ambiente Raniery 
Miranda solicitando que ele se 
dirigisse a delegacia e devolvesse 
a habilitação de Ávaro, porém sem 
sucesso, Ranieri teria sido arrogan-
te e dito que não devolveria. 

Neste instante, David pegou a 
viatura da Polícia Civil e foi até a 
secretaria, na Prefeitura, mas não 
conseguiu localizar Raniery, que 
teria se escondido da polícia.

Na volta à delegacia, o delegado 
disse ao jornal que estará instau-
rando um inquérito para melhor 
apurar os fatos pois em nenhuma 
circunstância a CNH pode ser 
retida por nenhuma autoridade, 
salvo, condutor ser apreendido 
em situação de embriaguez, ainda 
assim, o documento é liberado 
após instaurar procedimento junto 
ao DETRAN.

Convém ressaltar que, além 
de Álvaro pelo menos 20 pessoas 
registraram Boletim de Ocorrência 
contra o secretário, algumas re-
clamam que ele teria abusado do 
poder e invadido residências para 
apreender aparelhos de som.

Depois que o delegado foi a 
Prefeitura em busca de Raniery, 
a reportagem ligou ao prefeito 
Ricardo Costa informando que a 
polícia estava em busca de um 
secretário dele e o mesmo teria 
se escondido. Ricardo disse que 
Raniery fez um belo trabalho no 
verão, mas que não agradou a to-
dos, e que ele pode ter extrapolado 
em alguns casos e concorda que 
ele não poderia ter ficado com o 
documento. Lamentou o episódio.

Oportunamente, a Reportagem 
disse ao prefeito que seria menos 

DELEGADO VAI 
EM BUSCA DE RANIERY

feio ao secretário se ele procu-
rasse a delegacia e devolvesse 
a habilitação de Álvaro. Minutos 
depois, Ranieri compareceu com o 
secretário de Administração e um 
advogado e entregou o documento 
a Álvaro, na sala do delegado. 
“Parabéns ao delegado que agiu 
rápido, tão logo colocamos a situa-
ção. Ele mostrou muita competên-
cia e disposição, foi em busca de 
Ranieri na Prefeitura, não deixou 
para o outro dia. Um jovem delega-
do que tem coragem e respeita o 
cidadão. Parabéns”, parabenizou 
a mãe de Álvaro.

INVADIU A CASA 
DA TIA DE ÁLVARO

Na tarde do dia 12, Ranieri 
passava pela orla da praia quando 
ouviu um som alto segundo ele, 
na sacada de um prédio. Ele conta 
que estava distribuindo material 
informativo sobre a proibição, neste 
instante, teria solicitado que desli-
gassem o som, e não foi atendido. 
Ele acionou a PM e subiu pelas 
escadas e se deparou com a tia de 
Álvaro, no apartamento dela.

Na versão da tia de Álvaro, 
Ranieri invadiu o apartamento na 
busca pela caixa de som, porém, 
não havia nenhuma caixa de som, 
mas ele deixou tudo revirado.

Luciana Maximo
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Assessoria de Comunicação

O vereador Beto 
Caliman propõe 
a volta do ticket 
alimentação em 

Anchieta

Caliman quer a volta do 
TICKET ALIEMENTAÇÃO

O  ve r e a d o r  d e 
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.   

despesas do ano de 
2017 em o Executivo 
Municipal encerrou o 
exercício com recursos 
financeiros em caixa, 
também argumen-
ta que a Samarco 
somou em cerca de 

Por Anilson Ferreira - 
Assessor

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

lei nº 680/2011, lei 
nº 773/2012, lei nº 
774/2012 e lei nº 
776/2012.

Em sua justifica-
tiva Caliman expõe 
que após a apresen-
tação das receitas e 

Para o trâmite do 
projeto, Beto deseja 
que seja revogada a lei 
nº 1262 de dezembro 
de 2017, retornando 
à redação anterior a 
lei nº 340/2006, a 
lei nº 914/2014, a 

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 
maior arrecadação de 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza – 
ISSQN. “Tendo em vista 
que a Lei Municipal 
1262 de 27 de de-
zembro de 2017, pre-
judica profundamente 
os nossos servidores 
públicos de todas as 
categorias: efetivos, em 
especial os nossos pro-
fessores, comissiona-
dos 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 ser-
vidores públicos em 
geral. “Com a unifica-
ção desta conquista, 
que foi uma solicitação 
dos 23 mil moradores 
da cidade, é hora de 
unirmos todos, para a 
volta do Ticket, que na 
verdade nunca deveria 
ter saído dos benefícios 
de nossa gente”. 

Para começar uma da “casa”, esta colunista que vos 
escreve, recebeu um convite para ser candidata a deputada 
federal. Os partidos PRP, PTC e outros disputam o meu 
passe. Mas é no PODEMOS que me filiei e tudo pode ser, que 
me desculpe Claudinha Lemos/// /// Só garanto uma coisa 
“euzinha em Brasília, balançaria as estruturas, da cidade 
candango e a casa da sacanagem, tô fora”/// Deputado 
Hudson Leal esteve em Piúma para fazer a minha filiação, 
não esperava uma jornalista tão cara de pau, perguntou 
para ele se não tem vergonha em manter Reginaldo 
Quinta como assessor de p nenhuma/// Aliás, neste dia 
fez a leitura da Boca do Inferno do Digital e pediu que 
adivinhasse quem seriam as personagens satirizadas/// 
Um vereador de Guarapari de romance tórrido (tórrido 
é bom), com uma secretaria importante do ‘reino” de 
Don Edson Magalhães I, prefeito de lá. Um detalhe o edil 
(vereador), não era bem-vindo na corte, depois do “affer”, 
um tapete vermelho, foi estendido para o mesmo. Para 

desespero dos vassalos da base de Don Magalhães, 
que estão com ciúmes do parlamentar, que agora tem 
de tudo na “macionata”, como consultas, internações e 
demais, eita boca satânica/// Um pescador ao saber do 
romance soltou esta: “Deus Salve o Rei, este romance 
proibido, pode arruinar o reinado da Cidade Saúde/// 
Na Terra do Santo, o prefeito em exercício Carlos Waldir, 
esta “mergulhado”, bem estilo, “tô aqui, até que o titular 
Fabricio Petri volte de férias. Ele não quer meter a mão em 
“cumbuca”. E põe “cumbuca” nisto, sente apenas o prazer 
de sentar-se no trono do príncipe perdido!/// Tem muitas 
por aí, falam para a colunista. Porém sem comprovação, 
nadica de nada de publicação. Chegaaaaaaa de 
problemas, quero solução! /// Um pássaro pequeno da 
política do Litoral Sul, pode virar Águia, no ano que vem? 
Tem gente que duvida, todo cuidado é pouco em política, é 
bom abrir os olhos. /// Onde o prefeito Fabricio Petri está 
passando suas férias? Uns afirmam que é na Itália, outras 
fontes dizem que não. Quem já foi lá foi seu saudoso pai, 
por conta do MEPES. Amigos do F.P. garantem que ele 
está no Brasil mesmo, espero que não coma merenda 
em nenhum lugar/// Em seu último programa de rádio, 
antes de gozar (é bom), suas férias, F.P. soltou está: “Vou 

descansar e pensar em algumas mudanças. Onde seria? 
Uma reforma em alguns secretários faria bem até a São 
José, quanto mais a Anchieta, me fala uma raposa política 
anchietense/// Por falar uma mudança até um drone está 
sendo usado em Piúma por um grupo de descontentes 
com o dez governo do Professor Ricardo. O aparelho filma 
sucateamento de carros, móveis estragados, entrando em 
lugares onde o tal grupo não pode entrar. Tai uma boa 
ideia contra o aluno Ricardo, ô meu Deus digo Professor/// 
Por lá um certa assessora não está aguentando a barra, 
e deve pedir para sair///Quer dizer Raniery que nem o 
papa te fazia entregar a habilitação de Álvaro, na polícia 
você falou baixinho e entregou, ficou com medinho?/// 
Gostei do ‘delega’ entrou na viatura e foi na Prefeitura 
atrás do secretário, que dizem ter se escondido quando 
ficou sabendo do camburão parado/// Em Marataízes a 
eleição da Câmara que está sendo antecipada, está uma 
guerra total, a última dá conta que o presidente Willian 
desistiu de seguir no trono, para apoiar Erimar, como fica 
o prefeito Tininho nesta batalha? Em seu castelo a beira 
mar, espera as ondas acalmarem, para não tomar caldo, 
pois em briga de vereadores, não é bom prefeito meter 
a colher/// Fui... 
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Arquivo

São 25 anos de 
saudades em 
Iconha do Pe 

Assis

PE. ASSIS - 
25 anos de saudade

Em Iconha né im-
possível nunca ter 
ouvido falar do Pe 
Assis. Então, na brin-
cadeira do facebook 
que tem levado milha-
res 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 
vezes cidadãos da 
nossa Paróquia como 
eu, ouviram os pais 
fazerem essa ad-
vertência. Afinal a 

da Eucaristia era pe-
quena, porém muito 
produtiva. Claro que 
algumas palavras não 
entendíamos devido 
ao seu carregado so-
taque austríaco, mas 
sabíamos interpretar 
muito bem suas men-
sagens. No início do 
mês de fevereiro ele 
reunia em Iconha os 
representantes das 
comunidades por três 
dias. Era um trabalho 
catequético visando 
a preparação para o 
ano inteiro. Em 1980, 
eu e meu irmão gê-
meo Gilberto, vive-
mos essa magnífica 
experiência. Íamos 
cedinho no ônibus 
que passava em Duas 
Barras e voltávamos à 
noite. Mesmo que era 
um encontro pastoral 

Por José Alberto Valiant

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

vezes o próprio pa-
dre dava catequese 
antes da celebração 
nos preparando para 
o rito religioso. A du-
ração da celebração 

Santa Missa era mui-
to concorrida e por 
conhecermos bem o 
padre, obedecíamos 
e seguíamos os nos-
sos genitores. Muitas 

muito sério, assim 
mesmo nos divertía-
mos 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 fazermos 
as celebrações domi-
nicais acompanhan-
do o folheto. Fiquei 
nesse ofício até janei-
ro de 1983 quando 
papai veio a falecer 
e eu parei. Após ou-
vir o próprio padre 
dizer várias vezes 
que papai, ( Américo 
Valiati Baptista) e 
Antônio Luiz Ferrari 
eram as colunas de 
Inhaúma,  acei te i 
o seu convite para 
retornar às celebra-
ções e aí permaneci 
até o final de 2011( 
trinta anos). Padre 
Assis também era o 
maior incentivador 
de nossa cantoria: 
dizia em vários luga-
res que Inhaúma ti-
nha o melhor Coral. 
Iconha jamais es-
quecerá tudo o que 
esse padre real i -
zou. Guardará para 
sempre em sua me-
mória o seu jeito de 
evangelizar e traba-
lhar pelas causas 
sociais. Lembrará 
com clareza a sua 
luta na direção da 
construção da Matriz, 
da Escola e do Salão 
Paroquial. Não deixa-

rá apagar 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 inúmeros 
matrimônios que re-
alizou.

É, já são 25 anos 
de saudade. Saudade 
desse santo homem 
que mediante sua fé, 
sua garra e sua co-
ragem, escreveu um 
dos mais belos capí-
tulos de nossa histó-
ria. Saudade desse 
padre que se tornou 
um dos maiores íco-
nes da religiosidade 
mundial. Saudade 
desse jesuíta que 
atravessou o oceano 
Atlântico para nos 
trazer uma mensa-
gem de paz. Saudade 
desse evangelizador 
que nos presenteou 
com suas homilias. 
Saudade desse pre-
gador que uniu em 
oração dois continen-
tes, Europeu e Sul 
Americano. Por isso 
agradeço e home-
nageio postamente 
o austríaco Franz 
Gasmayer e o brasi-
leiro, Assis. 
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Tássio faz um 
balanço de 

suas ações na 
presidência da 

casa Legislativa

TÁSSIO FAZ UM BALANÇO e mostra bons resultados

Tássio Brunoro é 
o mais jovem presi-
dente da Câmara de 
Anchieta/ES. Aliás, 
ele é um dos mais jo-
vens vereadores elei-
tos na cidade. Ainda 
assim, sem os vícios 
da política, Brunoro 
vem realizando um 
belo trabalho à frente 
do legislativo. 

A o  a s s u m i r  a 
Casa de Leis, Tássio 
se deparou com um 
quadro econômico 
difícil – nas esferas 
municipal, estadual 
e federal. Mas saiu 
‘pra’ cima, sem medo 
de adotar medidas, 
mesmo que a princí-
pio antipáticas.

Ao jornal ele conta 
como vem fazendo 
para alcançar re-
sultados positivos. 
“Encontrei um qua-
dro desafiador, devi-
do ao novo cenário 
econômico da cidade. 
Começamos a desen-
volver a gestão com 
foco em proporcionar 
mais eficiência e me-
nor custo, ao mesmo 
tempo que empreen-
demos ações para 
aproximar as pesso-
as do dia a dia do 
Legislativo Municipal. 
Adequações foram ne-
cessárias para manter 
compromissos com 
fornecedores, servi-

Negra, voltada à va-
lorização da cultu-
ra, ao fomento do 
respeito à diversi-
dade e ao combate 
à discriminação ra-
cial. Também, pela 
primeira vez, cerca 
de 50 pessoas foram 
homenageadas na 
Sessão Solene dedi-
cada aos Trovadores 
e Artistas Locais, com 

POR: Fabiano Peixoto 

O jovem Tássio Brunoro vem realizando um trabalho árduo na Câmara de Anchieta, mostra resultados e não teme a desafios
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 
ocorridas em 2017”.

SEMINÁRIOS 
“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 anchieten-
se”. 

CULTURA E 
LEGISLATIVO
“O intuito é de 

cada vez mais apro-
ximar do cidadão 
com o trabalho da 
Câmara, valorizando 
nosso povo e nos-
sa cultura. Em ação 
inédita, provocada 
e abraçada por to-
dos os vereadores, 
promovemos uma 
Sessão Solene dedi-
cada à Consciência 

dores e com a popu-
lação anchietense. 
Ao longo da gestão, 
promovemos vários 
ajustes para superar 
os desafios sem a ne-
cessidade de diminui-
ção do quadro ou dos 
direitos conquistados 
ao longo do tempo pe-
los nossos servidores.

NOVIDADES
“Eficiência, trans-

parência, economia 
e participação po-
pular. Foi com esses 
pilares que nortea-
mos as ações que 
temos desenvolvido 
na gestão da Casa. 
Dentre as ações que 
modernizaram a nos-
sa gestão, podemos 
citar a implantação 
d o  C â m a r a  S e m 
Papel e disponibiliza-
ção de um aplicativo 
onde o cidadão pode 
acompanhar em tem-
po real as ações no 
Legislativo, além da 
implantação da trans-
missão ao vivo das 
Sessões no Facebook, 
disponibilização do 
contracheque digital 
aos servidores, digi-
talização do banco de 
arquivos tramitados, 
alimentação online do 
Portal e outros”. 

PRODUÇÃO 
LEGISLATIVA

“Temos um novo 
L e g i s l a t i v o  e m 
Anchieta. A facilitação 
do acesso do cidadão 

o intuito de preservar 
e estimular o apreço 
pela história e pela 
cultura de Anchieta”.

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

“Diversas indica-
ções e requerimen-
tos foram voltados a 
esta pauta. Fomento 
às parcerias público-
-privadas, criação de 

um polo industrial, 
ampliação do uso de 
produtos da agricultu-
ra familiar na meren-
da escolar, criação de 
um sistema turístico 
integrado. No final 
do ano, a Câmara 
de Anchieta sediou 
o lançamento de um 
Fórum de Discussão 
Pe rmanente  dos 
Legislativos da Região 
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TÁSSIO FAZ UM BALANÇO e mostra bons resultados
O jovem Tássio Brunoro vem realizando um trabalho árduo na Câmara de Anchieta, mostra resultados e não teme a desafios

Sul, com a proposta 
de discutir e alavan-
car o desenvolvimen-
to de forma regiona-
lizada. Além destas 
ações, a criação da 
Comissão Especial de 
Desburocratização e 
Empreendedorismo, 
que regulamentamos 
por meio da Resolução 
Nº 14/2017, que já 
está estudando e pro-
pondo reformulações 
da legislação do mu-
nicípio, diminuindo os 
obstáculos burocráti-
cos ao empreendedo-
rismo”. 

FÓRUM DE 
DISCUSSÃO 

PERMANENTE 
“A maior importân-

cia está no fomento 
ao desenvolvimen-
to regional.  Cada 
vez mais o mundo 
caminha para a glo-
balização. As nossas 
necessidades, mui-
tas vezes, são seme-
lhantes às de nossos 
vizinhos e, juntos, 
temos mais poder de 
articulação. Por isso, 
as Câmaras dos mu-
nicípios de Anchieta, 
A l f r e d o  C h av 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, assi-
namos o Protocolo 
de Intenções entre 
os Legislativos, que 
objetiva a cooperação 
e intercâmbio técni-
co entre as Câmaras 
Municipais que inte-
gram a Região. É uma 
nova ferramenta à 

disposição de toda a 
população da região”.

NÃO PODE 
MAIS ERRAR 
“Precisamos avan-

çar no fortalecimen-
to das nossas eco-
nomias de base. O 
desenvolvimento do 
empreendedorismo, 
turismo, agricultura 
e pesca precisam ir 
além de planos de 
governo, precisam 
tornar-se políticas 
públicas, onde este 
processo de desenvol-
vimento não dependa 
de projetos políticos. 
Precisamos pensar no 
longo prazo e garantir 
que estas ações serão 
implementadas”.

TRANSPORTE DOS 
UNIVERSITÁRIOS 
E HOSPITAL DO 

MEPES
“Em julho, promo-

vemos uma Audiência 
Públ ica  entre  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 financei-
ro e, com base no 
diálogo, pudemos 
contribuir e garan-
tir a manutenção do 
serviço aos nossos 
estudantes que pre-
cisam deslocar-se 
do nosso município 
para dar continuidade 
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”. 

DEVOLUÇÃO DE 
R$1.5MILHÕES
Diante do quadro 

desafiador e devido 
ao novo cenário eco-
nômico da cidade, 
adequações foram ne-
cessárias para man-
ter compromissos 
com fornecedores, 
servidores e com a 
população anchieten-
se. Solidária com a 
população, a Câmara 
devolveu aos cofres 
do Executivo mais de 
R$ 1,5 milhão, refe-
rente ao duodécimo 
recebido no exercício 
de 2017, para garantir 
o transporte universi-
tário, convênio com o 
Hospital e ações de 
fomento ao turismo. 
Fico feliz em poder 
ter participado destes 
debates e poder, na 
condição de presi-
dente do Legislativo e 
em nome de todos os 
meus colegas verea-
dores, contribuir com 
as soluções (inclusive 
financeiras). Por isso, 
vamos continuar ge-
rindo o recurso públi-
co com muita cautela 
e muita responsabili-
dade.

NOVOS DESAFIOS
Precisamos traba-

lhar o fortalecimento 
das bases econômi-
cas da nossa cidade. 
O desenvolvimento do 
empreendedorismo, 
do turismo, das ativi-
dades pesqueira e ru-
ral devem impulsionar 
nosso trabalho neste 
ano. No Legislativo, 
vamos trabalhar para 
consolidar a Câmara 

Municipal como base 
dos debates neces-
sários para o forta-
lecimento da nossa 
cidade, aumentar 
ainda mais a eficiên-
cia e qualidade dos 
trabalhos e continuar 
fomentando a par-
ticipação das pes-
soas nas ações do 
Legislativo. Somente 
com a participação 
da população e dis-

posição ao diálogo 
teremos condições 
de atravessar os de-
safios que nos es-
tão postos e criar 
uma cidade mais 
fortalecida e estru-
turada, preparada 
para superar quais-
quer dificuldades. 
Para isto, contem 
comigo, com minha 
disposição e com 
todo o meu gabine-

te. 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 mangas, dialogar 
muito, e construir dia-
riamente o caminho 
que desejamos trilhar 
no presente e no futu-
ro da nossa cidade.
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Reunião de 
trabalho do 

Planejamento 
Estratégico 
2018-2035

KENENDY: Planejamento 
Estratégico pronto

 Kennedy realiza 2º Seminário de Políticas Públicas

CONVITE: 
Audiência 
Pública de 

Prestação de 
Contas

Piúma: vagas para o programa 
Cozinha Capixaba

A prefeita de Presidente 
Kennedy Amanda Quinta 
Rangel, PSDB participou 
na tarde do dia (7), em 
Vitória, da reunião de tra-
balho do Planejamento 
Estratégico 2018-2035 
de Presidente Kennedy. 
O documento final será 
apresentado no início do 
mês que vem.

Durante a  formu-
lação do Planejamento 
Estratégico, a prefeitura 
disponibilizou um link no 
site oficial do município 

A  P r e f e i t u r a  d e 
Presidente Kennedy, em 
parceria com a Escola 
Superior de Ciências 
d a  S a n t a  C a s a  d e 
Misericórdia de Vitória 
(Emescam), iniciou na 
noite deste dia 09 e pros-

A  s e c r e t a r i a 
Municipal de Saúde, 
por intermédio de 
seu gestor, Valdinei 
Costalonga, 
c o n v i d a  p a r a  a 
Audiência Pública 
de  P res tação  de 
Contas do 3º quadri-
mestre e anual do 
exercício de 2017, 

que se realizará na 
Câmara Municipal 
de vereadores, no 
d ia  13 de março  
de 2018, com inicio 
às 09h, em cumpri-
mento ao disposto 
nos artigos 36 e 41, 
da lei complemen-
tar nº 141 de 13 de 
janeiro de 2012.

A  c i d a d e  d e 
P iúma va i  rece -
ber  o  p rograma 
Cozinha Capixaba, 
que foi  ideal iza-
do pela Secretaria 
d e  A g r i c u l t u r a , 
Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca 
(Seag) do Estado e 
tem o objetivo de ca-
pacitar profissionais 
do setor da gastro-
nomia capixaba, de 
forma gratuita, para 
desenvolver a culi-
nária e os produtos 
regionais e, com isso, 

opiniões.
Representantes do po-

e Saúde: Organização 
e Operacionalização do 
SUS, com Eida Maria 
Borges Gonçalves; Como 
envelhecer de forma 
saudável – com Hebert 
Cabral; e debate entre 
alunos e o público pre-

Assessoria de 
Comunicação

Prefeitura conclui o Planejamento Estratégico 2018-2035

pulação possa continuar 
contribuindo com suas 

as mudanças e os avan-
ços da educação em saú-
de coletiva de Presidente 
Kennedy. 

Abriu o seminário a 
prefeita, Amanda Quinta 
Rangel, logo após pa-
lestra sobre a Política 

(www.presidentekennedy.
es.gov.br) para que a po-

seguiu até dia 10 o II 
Seminário de Políticas 
Públicas – Educação em 
Saúde Coletiva. O evento 
ocorreu no auditório do 
SEME III, no Centro do 
município.

A intenção foi debater 

der público e sociedade 
civil organizada também 
participaram das etapas 
do planejamento que vai 
traçar as ações para os 
próximos 20 anos.

Como parte da progra-
mação do Planejamento 
Estratégico, audiências 
públicas também foram 
realizadas e todas as su-
gestões apontadas foram 
acolhidas para avaliação 
e incorporação no projeto.

Para a prefeita, esse 
documento servirá como 
um norte para que o mu-
nicípio cresça de forma 
ordenada e com qualida-
de. “É um trabalho muito 

sente.
Já no sábado, o se-

minário contou com a 
apresentação oral da 
Produção  C ient í f i ca 
d e  C o n c l u s ã o  d a 
P ó s - g r a d u a ç ã o  d e 
G e s t ã o  P ú b l i c a  e 

técnico, com um diagnósti-
co completo de Presidente 
Kennedy, apontando as 
ações prioritárias que a 
administração deve adotar 
e sugerindo iniciativas em 
eixos estratégicos, como 
saúde, educação, desen-
volvimento econômico e 
infraestrutura, levando 
em consideração a pos-
sibilidade cada vez mais 
real do Porto Central. Esse 
documento servirá como 
uma bússola não só para 
a atual administração, 
mas para as futuras ge-
rações. É uma vitória da 
população kennedense”, 
enfatizou a prefeita.

Desenvolvimento Local.
O seminário faz parte 

da matriz curricular do 
curso de pós-graduação 
de Gestão Públ ica e 
Desenvolvimento Local 
da Emescam e Prefeitura 
de Presidente Kennedy.

incentivar o turismo e ge-
rar emprego e renda.

Para Piúma são 40 
vagas, 02 turmas de 20 
pessoas nos turnos: ves-
pertino e noturno, sendo 
específico para quem atua 
na área de culinária. As 
inscrições já estão aber-
tas e vão até o dia 14 de 
março, podendo ser feitas 
de 8h as 18h, de segunda 
a sexta feira, na sede da 
Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pesca, loca-
lizada na Rua Aníbal de 
Souza Gonçalves, nº 19, 
2º andar, Bairro Acaiaca. 

No ato da inscrição 
é necessário entregar o 
formulário preenchido e 
os seguintes documentos:

- Cópia de documento 
de identificação com foto; 

CPF
- Comprovante de 

residência;
- Comprovação de 

que atua na área da 
gastronomia.

Assessoria de Comunicação
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TRIGO OU JOIO?
Deu crônica

Ei! Você aí! Até quando ficará apontando 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 confusão, 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); depra-
vação, desmoralização, devassidão, decomposição, 
putrefação”. Então, sabichão, 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 
grandiosas 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 desconforto 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 dourado, 
esperançoso para o futuro.

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

FRASE DO DIA...

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 

conta-nos sobre uma 
família que foi devasta-
da durante a Segunda 
Guerra Mundial. Porém, 
em meio a tantos escom-
bros, a música flui para 
trazer boas lembranças 
carregadas de emoções.

O l i v ro  Sonata em 
Auschwitz, de Luize Valente, 
é uma história de ficção que 

O filme Jumanji, 2018, 
dirigido por Jake Kasdan, 
conta-nos a história de 

quatro estudantes que re-
ceberam um castigo na es-
cola e, durante o mesmo, 
acharam o jogo Jumanji. 
Dessa vez, eles entraram 
no jogo e a aventura foi 
emocionante.  

E da campeã do Rio 2018: Oh pátria 
amada, por onde andarás?/ Seus filhos já 
não aguentam mais!/ Você que não soube 
cuidar/ Você que negou o amor/ Vem apren-
der na Beija-Flor..
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encaminhadas para fisioterapia. 
Das 172 pessoas que foram be-
neficiadas com a ação sem custo, 
54 delas estavam precisando de 
orientação com advogados para 
diversas demandas, entre elas, 
recursos para darem entrada no 
INSS.

Juninho disse que a saúde é de 
responsabilidade do município e 
se este não o faz é preciso alguém 
fazer. Mesmo tendo conhecimen-
to que especialidades é de res-
ponsabilidade do Estado. “Quero 
agradecer a todos a confiança, 
foram atendidas 172 pessoas, 
sendo 118 pelo ortopedista Dr. 
Bezerra e 54 com advogados, 
muitas histórias e um verdadeiro 
descaso com povo piumense, uma 
prova que juntos podemos lutar 
por uma Piúma melhor”, ressaltou 
o empresário, Junior Taylor.

saguão e na área externa do pré-
dio, e contou com a presença de 
vereadores, servidores, secretários 
municipais e muitas mulheres 
cachoeirenses que foram prestigiar 
a comemoração, como Dona Maria 
Stulzer Rosa, do Grupo Beneficente 
Princesa do Sul, e a primeira-dama 
do município Keila Vetoraci. “Foi 
um momento de confraternização 
e uma oportunidade de mostrar 
que a nossa Câmara está na linha 
de frente da defesa dos direitos 
da mulher”, disse o presidente 
Alexandre Bastos, lembrando que 
a sessão solene para a entrega 
de homenagens às cidadãs de 
destaque em nosso município 
acontecerá na última segunda-
-feira de março (dia 26).

Ouro, prestou homenagens às mulhe-
res do serviço público da Secretaria 
Municipal de Educação e do prédio 
da prefeitura de Itapemirim.

As homenagens foram prestadas 
nesta sexta-feira (09), na parte da 
manhã e contou com a orientação do 
maestro Ernandes Albuquerque, que 
ensaiou os alunos para uma linda ho-
menagem que deixou as mulheres dos 
dois prédios emocionadas. Algumas 
funcionárias receberam rosas das 
mãos dos alunos que com técnica e 
muito talento chamou a atenção de 
todos os funcionários do prédio can-
tando lindas canções em homenagem 
às mulheres.

e que causem transtornos à 
sociedade.

Os guardas municipais es-
calados para compor a ronda 
percorrem as escolas da sede 
e do interior.

ANCHIETA - Ronda garante 
segurança nas escolas

PIÚMA - Ortopedista atende 
118 pessoas 0800

CACHOEIRO - Homenagem a 
mulher na Câmara

ITAPEMIRIM -  homenagens as 
mulheres em frente a Prefeitura

Por Luciana Maximo

O empresário Juninho Taylor 
cansado de ver as pessoas re-
clamarem em Piúma da falta de 
atendimento médico na área de 
ortopedia e de ouvir as lamú-
rias da população em busca de 
atendimento com advogados, 
organizou na casa da mãe dele, 
a ex-vereadora Zuly Taylor uma 
ação, durante o dia de ontem e 
conseguiu atender pelo menos 
172 pessoas. Dessas 118 foram 
consultadas com o cirurgião orto-
pedista Dr. Bezerra, médico que 
atua no Hospital Bezerra de Farias 
e no HPM.

De acordo com Juninho, das 
118 pessoas consultadas, pelo 
menos 67 pacientes saíram com 
pedidos de exames diversos, 30 
com solicitações de RX e 25 foram 

As servidoras da Câmara de 
Cachoeiro comemoraram o Dia 
Internacional da Mulher com um 
café da manhã musical. O evento, 
com o tema “Lugar de mulher é 
onde ela quiser”, aconteceu no 

Em comemoração  ao  D ia 
Internacional da Mulher, celebrado 
na última quinta-feira (8), a Escola 
Florêncio Bento Alves, do Córrego do 

Para garantir a segurança 
dos alunos de Anchieta, a 
Guarda Municipal conta com 
a ronda escolar. Todos os 
dias agentes da corporação 
percorrem as instituições de 
ensino para inibir a prática 
de possíveis atos ilícitos e 
afastar pessoas mal inten-
cionadas.

 Conforme o gerente muni-
cipal de Segurança Pública e 
Social, Leonardo Abrantes, a 
presença dos agentes man-
tém a segurança da saída e 
entrada de alunos e profes-
sores nas escolas e contribui 
para manter os jovens distan-
tes de pessoas que venham 
a induzi-los a práticas ilícitas 
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Em Iconha 
começou a 

plastificação dos 
serviços de saúde 

REDE CUIDAR, 
a nova saúde pública capixaba

A Rede Cuidar é um 
novo modo de cuidado à 
saúde, que vai oferecer 
ao cidadão capixaba um 
atendimento mais próxi-
mo e humanizado. Este 
modelo de atendimento 
só é possível com um 
trabalho coletivo, organi-
zado junto com as prefei-
turas das quatro regiões 
de saúde do estado.

Profissionais e agentes 
comunitários de saúde 
estão sendo qualificados 
para atuar na Rede Cuidar, 
num processo que é cha-
mado de Planificação da 
atenção à saúde.

Hoje 80% dos proble-
mas de saúde podem ser 
resolvidos na atenção 
básica, 15% na atenção 
ambulatorial e 5% nos 
hospitais. Para que isso 
ocorra, a Secretaria de 
Estado da Saúde está 
reorganizando a rede de 
atendimento.

Na Rede Cuidar, as 
equipes são formadas 
por profissionais de saú-
de de diversas áreas 
(médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais, bi-
ólogos, fisioterapeutas, 
dentistas, etc) e outros 
trabalhadores da saúde 
(agentes comunitários 
de saúde, agentes de en-
demias, recepcionistas, 
auxiliares de serviços, 
técnicos de enfermagem, 
motoristas, auxiliares de 
consultório dentário, etc).

Este novo modelo 
está baseado na clas-
sificação de risco das 
famílias e da estratifica-
ção de risco dos pacien-
tes em alto e muito alto 
risco, ou seja, depende 
qual o estado de saúde 
da pessoa. Uma vez fei-
ta a correta avaliação 
na Unidade Básica, se 
necessário, o paciente 
será encaminhado para 
a consulta especializada 
e exames. Mas não é só 
isso. A Unidade Básica e 
a Unidade de Consultas 
vão trabalhar juntas para 
acompanhar todos os 
passos do paciente. A 
comunicação entre es-
ses dois níveis de aten-
dimento é fundamental 
para que Rede Cuidar 

saúde participaram das 
atividades.

Nessa primeira se-
mana, a oficina terá o 
tema “Redes de Atenção 
à Saúde”, e a tutoria virá 
com o tema “Pactuação 
com equipes e organiza-
ção geral das tutorias”. 
As oficinas fazem parte 
de um conjunto, e a cada 
semana avança-se um 

da  Redação

Um novo modelo de saúde no ES promete dar mais atenção a população

REGIÃO SUL
Começou nesta se-

gunda (05) e vai até sex-
ta-feira (09), a primeira 
semana de Planificação 
da Atenção Primária à 
Saúde, na Região Sul de 
Saúde, que compreende 
os municípios de Alegre, 
Alfredo Chaves, Anchieta, 
Apiacá, Atílio Vivácqua, 
Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Castelo, Divino de São 
Lourenço, Dores do Rio 
Preto, Guaçuí, Ibitirama, 
Iconha, Irupi, Itapemirim, 
Iúna, Jerônimo Monteiro, 
Marataízes, Mimoso do 
Sul, Muniz Freire, Muqui, 
P iúma,  Pres idente 
Kennedy, Rio Novo do 
Sul, São José do Calçado 
e Vargem Alta.

Para as oficinas, facili-
tadores da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), 
juntamente com os muni-
cípios, irão realizar dinâ-
micas de exercícios em 
grupos e abrir para dis-
cussões sobre os temas 
trabalhados. Ao todo, 
4.260 profissionais de 

funcione e as pessoas 
tenham um atendimento 
de qualidade.

Uma vez atendido na 
Rede Cuidar, o paciente 
volta para casa com um 
plano de cuidado elabo-
rado para ele e por ele, 
com dicas e orientações 
sobre alimentação, exer-
cícios e como tomar cor-
retamente os remédios 
que precisa. 

Até 2018, a Rede 
Cuidar vai estar nas 
quatro regionais de 
saúde do estado. Na 
região Norte, a primeira 
a ser inaugurada, a Rede 
Cuidar está em Nova 
Venécia. Na região de 
saúde Metropolitana, 
duas unidades serão 
abertas. Uma na cidade 
de Santa Teresa e outra 
em Domingos Martins. 
Na região central, a Rede 
Cuidar estará na cidade 
de Linhares e na região 
Sul em Guaçuí.

SESA INICIA 
OFICINAS DA 

PLANIFICAÇÃO NA 

pouco mais na reorga-
nização dos processos 
de trabalho da Atenção 
Primária à Saúde.

A planificação da 
atenção à saúde é um 
processo de planeja-
mento que visa integrar 
a Atenção Primária 
à Saúde (APS) e a 
Atenção Ambulatorial 
Especializada (AAE), pro-
pondo um atendimento 
multiprofissional reso-
lutivo e mais próximo 
do cidadão a partir da 
reorganização da Rede 
de Atenção e da implan-
tação da Unidade da 
Rede Cuidar em Guaçuí.

ICONHA: SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO SERÃO 
PLANIFICADOS
Aconteceu nos dias 

06 e 07 de março, no 
Auditório da Escola Pe. 
Assis, o 1ª passo de uma 
caminhada de planifica-
ção, ou seja, alinhamen-
to do atendimento à 
saúde dos usuários do 
SUS (Sistema Único de 
Saúde) no município. 
Marcaram presença 
no evento, O Prefeito 
Municipal João Paganini 
e o Secretário de Saúde, 
Valmir Cavalini. O projeto 
visa que os gestores es-
tabelecem, entre suas 
prioridades, aquelas 
relacionadas ao forta-
lecimento da atenção 
primária, a definição de 
fontes de financiamento 
adequado e o seu moni-
toramento e avaliação.

A Atenção Primária 
à Saúde (APS) organi-

zada e exercendo o seu 
papel resolutivo e coor-
denador do cuidado dos 
usuários no território de 
sua responsabilidade 
é fundamental para a 
conformação de redes 
de atenção à saúde.

Em conversa com o 
Secretário Municipal de 
Saúde, Valmir Cavalini, 
ele explicou que o projeto 
tende a cumprir um único 
objetivo, atender bem 
na saúde. “Atender bem 
e a contento do povo, 
é sempre um desafio. 
A Planificação vem na 
tentativa de superar tudo 
isso e fazer o melhor, 
atender bem as pes-
soas”, disse Valmir. O 
Secretário disse ainda 
que nós vivemos numa 
sociedade carente de 
atenção em todos os 
sentidos, e na saúde, 
isso ganha evidência, 
porque quando as pesso-
as buscam o serviço elas 
estão fragilizadas.

Podemos dizer que 
a planificação é um 
processo que vai se 
aprimorando conforme 
vai sendo praticado. O 
feedback acontece com 
a prática e os resultados 
são melhores tendo em 
vista que não se trata 
apenas de teorias, mas 
de transformações reais 
de processos que aca-
bam por mudar a vida 
dos trabalhadores que 
se sentem mais confor-
táveis e das pessoas 
usuárias que se bene-
ficiam das mudanças 
nos processos clínicos e 
administrativos.
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Divulgação

A ex-ministra de 
Políticas para as 

Mulheres, 
Iriny Lopes, que 

abre o debate 
violência contra 
a mulher e seus 

direitos, na 
palestra “Mulheres 

contra o golpe” 

Iriny aborda 
“MULHERES CONTRA O GOLPE”

No dia  25 de 
m a r ç o  ( d o m i n -
g o ) ,  o  P r o j e t o 
Art&Cultura reali-
zará em Itaipava 
o evento especial 
“MULHER” ,  que 
contará com ativi-
dades tais como 
debates ,  shows 
musicais, apresen-
tações artísticas, 
Feira Ar t&Sabor, 
sorteio de brindes 
e SPA da Beleza, 
tudo em comemo-
ração ao mês das 
mulheres.

A programação 
começará ás 15 
horas com o show 
do casal Francesca 
Pera e Fernando 
Z o r z a l  c o m  o 
“ T R A N S E ” ,  u m 
trabalho autoral, 
sensível e que tem 
a base poética no 
universo feminino, 
da capital Vitória. 

debates reais so-
bre esses assuntos 
para as mulheres 
da nossa comuni-
dade. Serão mo-
mentos de apren-
d i z a d o ,  t r o c a , 
confraternização 
e, principalmente, 
fortalecimento da 
classe, não há mu-
dança sem infor-
mação e organiza-
ção”, explica Ivny 
Matos, produtora 
do evento.

A s  p a l e s t r a s 
terão a colabora-
ção de jornalistas, 
prof issionais de 
direito e psicolo-
gia,  estudantes, 
artistas e lideran-
ças femininas, fa-
zendo perguntas e 
colocações, tudo 
isso intercalado 
por apresentações 
de teatro, dança 
e  poes ia ,  a lém 
de sorteio de ar-
t i gos  femin inos 
tais como óculos 
escuros, roupas, 

da  Redação

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

Políticas para as 
Mu lhe res ,  I r i ny 
Lopes, que abre 
o debate violência 
contra a mulher e 
seus direitos, na 
palestra “Mulheres 
contra o golpe”. 

“O objetivo do 
encontro é trazer 

Na sequência, o 
encontro trará dois 
impor tantes de-
bates convidadas 
especiais, a atriz e 
youtuber Ana Roxo, 
de São Paulo, que 
aborda ”Gênero 
e Estereótipo” e 
a ex-ministra de 

maquiagens, corte 
de tecido etc.

O evento acon-
tecerá na Praça 
de Itaipava e re-
ceberá uma estru-
tura especial de 
tenda, cadeiras e 
banheiros quími-
cos, para receber 
o público de uma 
forma confor tá-
ve l ,  p ro te g i d o s 
de sol ou chuva. 
O  e s p a ç o  t a m -
bém traz a Feira 
Art&Sabor, que faz 
par te do projeto 
Art&Cultura e ofe-
rece culinária ca-
seira, artesanato, 
SPA da beleza com 
serviços gratuitos 
e que, desta vez, 
também receberá 
participação de ar-
tistas e empreen-
dedoras de outros 

municípios.
Para f inalizar, 

o  A r t & C u l t u r a 
Especial Mulher, 
quatro talentosas 
artistas regionais 
farão uma apre-
sentação especial 
em homenagem 
às mulheres, Nana 
Nunes, Duda Filipe, 
Serena Márcia e 
Cláudia Léssi, com 
o show ”CANTORAS 
DE MARÇO”.

O evento tem a 
produção da Dona 
Música Produções 
C u l t u r a i s  e 
Comunicação, 
c o m  o  a p o i o 
d a  P r e f e i t u r a 
M u n i c i p a l  d e 
Itapemirim, atra-
vés da Secretaria 
de Cultura e patro-
cínio do comércio 
local.

SERVIÇO:
Evento Art&Cutura 

Especial Mulher

25 de março à partir das 
15:00 horas

Praça de Itaipava- Itapemirim-ES
Informações: 

27 997423181 (Ivny Matos)
Cantora Duda Filipe
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Atletas 
paralímpicos 

de Iconha que 
irão representar 

o Estado em 
competição 

Nacional

Competição nacional tem 
ATLETAS DE ICONHA

Crist iano Shei -
degger (cego da ca-
tegoria T11) e Lucas 
Rigo Mendes (limita-
ção física superior), 
são os nomes dos 
atletas paralímpicos 
de Iconha que irão re-
presentar o Estado em 
competição Nacional 
nos dias 10 e 11 de 
março na cidade de 
Porto Alegre (RS). 
Os atletas que estão 
inseridos no proje-
to desenvolvido pela 
Prefeitura de Iconha, 
serão acompanha-
dos pelo Professor 
Cassimiro que conduz 

Por Assessoria de 
Comunicação

Atletas de Iconha irão representar o ES em competição Nacional

as aulas/atividades 
da modalidade atle-
tismo.

O atletismo pos-
sibilita o aluno co-
nhecer, planejar e 
produzir atividades 
relacionadas com o 
Atletismo, através de 
práxis pedagógicas 
ética, criativa, visando 
as potencialidades e 
a expressão dos pra-
ticantes do Atletismo. 
O professor Cassimiro 
disse que os atletas 
do município já fo-
ram destaques em 
outras competições e 
que isso é motivo de 
orgulho para Iconha 
e para o povo capi-
xaba. “É motivo de 
satisfação e de ale-

gria vermos nossos 
atletas, apoiados pelo 
município, subindo no 
pódio e se destacan-
do no esporte, isso é 
superação e exemplo 
para nós”, concluiu.

Ao todo, 388 atle-
tas estão inscritos: 
262 na pista e campo, 
126 na piscina. Além 
do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Rio de Janeiro 
e Espírito Santo terão 
representantes. Entre 
eles, atletas que subi-
ram ao pódio na últi-
ma edição dos Jogos 
Paralímpicos do Rio 
2016. A capital gaú-
cha será a segunda 
parada do Circuito 
Loterias Caixa.
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