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A Associação
dos Municípios do
Espírito Santo
(Amunes), fez um
levantamento e di-
vulgou um Obser-
vatório de Finan-
ças fazendo um
comparativo na ar-
recadação das
transferências aos
municípios capixa-
ba, relativo ao Fun-
deb, exclusiva-
mente em relação
ao mês de junho.

O levantamen-
to mostra que to-
dos os municípios
registraram per-
das. Página 04.
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DISK-ENTREGA
(27) 3752-1287

99741-1287

Antiga Biofarma

Vendo uma casa no bairro Coqueiral, Rua Projetada,
s/nº, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e va-
randa. Valor a combinar. Contato: 99981-1463 (Re-
gina)
________________________________________________
Vendo e parcelo 6 lotes no Bairro São Cristóvão, va-
lores: 30.000,00 – 25.000,00 – 15.000,00 e 10.000,00
cada. Contato: 99978-1259
________________________________________________
Vendo  1 lote no Bairro Margareth (próximo ao lote-
amento do Cremasco). Contato: 99978-1259
________________________________________________
Vendo uma área de terra medindo 3000m², com poço
artesiano, situada na beira do asfalto ao lado da Pa-
daria Alves, no bairro São Cristóvão, Nova Venécia-
ES. Contato:  99696-4037
________________________________________________
Vendo 1 lote com 300m², próximo a Viação Pacanhã,
rua Ancelmo Masarim, bairro Iolanda, Nova Vené-
cia-ES. Contato: 99915-4020
________________________________________________
Vendo uma casa nova situada no Bairro Rúbia, Rua
Papazanak, ao lado do Flora Park, medindo 58 m²,
sendo 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área ser-
viço. Escriturada, podendo ser financiada. Valor R$
145.000,00. Contato: 27 99616-2483 / 99956-9593
________________________________________________
Vendo um lote com 300m², escriturado e todo mura-
do. Situado no Bairro Aeroporto. Contato: 99909-
1432
________________________________________________
Alugo ponto comercial, recém reformado, piso de
porcelanato, na Praça Jones dos Santos Neves, ao
lado da Ótica Novamatic. De 150 m², com altura de 5
m. Interessados entrar em contato com 99959-0429
(Lucas) ou 99844-4844 (José Luiz).
________________________________________________
Vendo ou troco lote no bairro Municipal I, próximo ao
Lions Clube. Valor: R$ 50 mil. Contato: 99948-1469.
________________________________________________
Vendo casa no bairro Margareth, rua Rubim, nº 193,
com quarto, sala, área de tanque, garagem e terra-
ço. Está sendo documentada para financiamento. Tra-
tar tel.: (27) 9-9995-7307
________________________________________________
Vendo uma casa no bairro São Cristóvão, rua W2,
atrás do supermercado Piovezan. Casa em fase de
acabamento, com 2 quartos, sala, cozinha, toda gra-
deada e portões. Valor R$ 95.000,00. Contato: 99804-
1772 (falar com Edinho)
________________________________________________
Vendo 1 lote ou troco por caminhonete (S10 ou Hi-
lux), localizado no bairro Margareth, Nova Venécia-
ES. Contato: 98152-6030 – falar com Valdiney
________________________________________________
Vendo direito ou troco por carro, kitnet, situada na
rua Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Próximo a
bares, restaurantes, farmácia, padaria e Universida-
de UVV. Valor  40.000.00. Contato:  (27) 99995-7307
________________________________________________

OPORTUNIDADE
Vendo lote de terra 600m² (escriturado) com casa
residencial, reformada, murada, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, banheiro, quintal amplo - visitação no local.
Situado na Avenida Vitória, 967, Centro, perto da
Casa de Pedra - valor R$ 270.000,00. Contato: (27)
99907-2627 - direto com o proprietário
________________________________________________
Vendo uma casa, situada no bairro Aeroporto, 72,
rua Z. Com 2 quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de churrasco com banheiro e
garagem. Contato: 99926-2480
________________________________________________
Vendo uma casa em Nova Venécia, Bairro Municipal
I (na subida da casa do Vovô), com 4 quartos, copa,
sala, cozinha, banheiro, garagem, um escritório (in-
dependente), área de serviço, varanda dos lados,
quintal e excelente vizinhança – valor R$ 258.000,00.
Contato: 99948-0807 – falar com Rosa
________________________________________________
Vendo um duplex em Guriri, rua 10, lado norte, se-
gunda quadra da principal. Com 3 quartos, duas sa-
cadas, banheiro e sala. No térreo: sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço, varanda, espaço para 3 car-
ros, área de churrasco, portão eletrônico e excelente
vizinhança – valor R$ 260.000,00. Contato: 99948-
0807 – falar com Rosa
________________________________________________
Vendo uma casa duplex no bairro Margareth, rua
Elizabeth, com quatro quartos, sendo uma suíte, sala
de estar, sala para TV, copa, cozinha conjugada, ga-
ragem pra três carros e área de serviço. Contato:
99837-1615
________________________________________________
Vendo um lote, com uma casa com 290m², na Rua
Paraná, Centro (ao lado da Drogaria São João), óti-
ma localização. Contato: 99978-0525
________________________________________________
Vendo dois lotes (um ao lado do outro), no Vista Park,
sendo um com 301,12 m² e outro com 305,57 m².
Vista privilegiada da cidade. Contato: (27) 99802-
1932.
________________________________________________
Vendo ou troco mini pousada em Conceição da Barra
com três suítes e quatro kit nets, por ponto co-
mercial em Nova Venécia, Boa Esperança ou Pi-
nheiros. Contato: 99823-2022
________________________________________________
Vendo 2 alqueires de terras virgem, com água, na
localidade de Guarabú, município de Nova Venécia,
valor R$ 150.000,00. Contato: 99523-0360
________________________________________________
Vendo casa escriturada no bairro Margareth com,
aproximadamente, 160m² de área construída, pró-
xima ao Cidade Hotel e à Escola A Ciranda, com três
quartos e garagem para três carros. Contato: 99980-
8838
________________________________________________
Vendo lote de 318 m², escriturado, próximo a Lions
Club. Contato: 99980-8838
________________________________________________
Vendo uma casa de madeira com três quartos, sala,

Venda de
Imóveis

cozinha e banheiro, lote com 184m², escriturado. Si-
tuada na Rua da Serra, 166, Bairro Iolanda (próxima
à antiga garagem da Viação São João). Valor R$
75.000,00. Contato: (27) 99939-9946
________________________________________________
Vendo um prédio com 3 moradias no bairro Marga-
reth, Nova Venécia-ES. Valor: R$ 150 mil. Contato:
(27) 99715-9091
________________________________________________
PASSO PONTO na Avenida Vitória, Centro, Nova Ve-
nécia, com 300m². Contato: (27) 99283-5063 ou
(27) 99844-4844
________________________________________________
Vendo 1 lote de 10x50, escriturado, situado na Rua
Francisco Contarato, Bairro Margareth, constante
do lote nº 02 da quadra 01. Contato: (27) 99978-
1021

ALUGUEL DE IMÓVEIS

Alugo apartamento na Avenida São Mateus, 32,
bairro Beira Rio, em cima da Auto Peças Ferrari.
Contatos: 3752-1165 ou 99978-1021
________________________________________________
Alugo kitnetes em anexo à Mecânica Ferrari no Bair-
ro Ascensão. Contatos: 3752-1165 ou 99978-1021
________________________________________________
Alugo apartamento na rua Conceição da Barra, nº 49
(rua da feira). Contato: 99978-6810
________________________________________________
Alugo apartamento no centro de Nova Venécia, na
Praça do Bradesco, 3º andar, em frente ao ponto de
ônibus, com ponto de TV e 3 quartos sendo 1 suíte.
Contato: 3752-2165 ou 99988-0969.
________________________________________________
Alugo kitinet com suíte, sala, cozinha e área de ser-
viço. Situado na Avenida Vitória, Centro de Nova Ve-
nécia-ES. Contato: 99958-0200 ou 99991-7808
________________________________________________
Alugo um apartamento de 02 quartos, sendo 01 suíte,
01 banheiro social, sala, copa, cozinha, 01 vaga de
garagem. Não tem taxa de condomínio. Localizado
em cima da Sipolatti. Contato 99755-1534.
________________________________________________
Alugo apartamento em Vitória com três quartos em
Jardim da Penha, próximo a pracinha do EPA. Ótima
localização, preço a combinar. Contato: (27) 99978-
1644.
________________________________________________
Alugo galpão comercial de 400 metros quadrados na
rua Rua Santa Tereza, próximo ao Centro de Convi-
vência do Idoso, com dois banheiros, cozinha, entra-
da para carga e descarga. Contato: (27) 99802-1932.
________________________________________________
Alugo apartamento com 3 quartos, 2 quartos e Kitnet,
com garagem. Situados na rua Goitacazes, 276, Cen-
tro de Nova Venécia. Contato: 99978-5016
________________________________________________
Alugo dois Galpões na Avenida Guanabara (próximo
à Coopeavi), um medindo 300m², com ponte rolante,
e outro medindo 400m², com ponte rolante. Contato:
(27) 99846-4010
________________________________________________
Alugo Ponto Comercial na rua Conceição da Barra
(rua da feira) com 40m². Contato: 99978-6810
________________________________________________
Alugo apartamento para fins comerciais, no centro
(próximo ao Correio). Contato: 99978-6810
________________________________________________
Alugo uma casa com 3 quartos, sendo 1 suíte, gara-
gem ampla, portões eletrônicos. Situada na rua Bra-
sileiro, 963, Bairro Rúbia – Nova Venécia-ES. Con-
tato pelo WhatsApp: 99849-5573
________________________________________________
Alugo uma casa com 3 quartos, sendo 1 suíte, gara-
gem ampla, portões eletrônicos. Situada na rua Bra-
sileiro, 975, Bairro Rúbia – Nova Venécia-ES. Con-
tato pelo Zap: 99849-5573
________________________________________________
Alugo uma casa com 3 quartos, sala, copa, cozinha,
dois banheiros sociais, área de serviço e garagem,
situada na Rua Assunção, 87, bairro Rúbia. Contato:
99706-0246
________________________________________________
Alugo apartamento com 2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço e garagem. Situado na
rua Patrícia, 442, bairro Margareth (próximo à Igre-
ja Luterana). Contato: (27) 99978-1399
________________________________________________
Alugo uma casa na rua São Pedro, 61, bairro Filo-
mena. Com 3 quartos, sendo 1 suíte, banheiro so-
cial, garagem, área de serviço e terraço. Contato:
99790-0094 – falar com Nilo
________________________________________________
Alugo apartamento com dois quartos no Centro de
Nova Venécia. Contato: (27) 99848-7971 / (27)
99958-0200
________________________________________________
Alugo lojas/pontos comerciais novos na Av. Central
do Flora Park. Excelente localização, seja o primei-
ro a investir no Bairro. R$ 800. Contato: (27) 98818-
3436

VEÍCULOS

Vendo Golf 1.6 preto, 2009/2010 completo, com ro-
das e couro.Contato: 99621-2323
________________________________________________
Vendo Toyota Hilux SW4, branca, ano 2013, com 130
mil quilômetros rodados, pneus novos e todas as re-
visões feitas na autorizada. Contato: 99980-8838

DIVERSOS

No centro de Nova Venécia, em frente ao ponto da
Praça do Bradesco vende: Acessórios para purifica-
dor latina, torneira, sensor, culler, bóia, refil do pu-
rificador colormaq e também correia para tanqui-
nho. Britânia – CoppoSat. Contato: 3752-2165
________________________________________________
Homem solteiro deseja conhecer mulheres solteiras,
sem filhos, que não tenha vícios, idade entre 20 a 32
anos, para um compromisso sério. Não ligar curio-
sas. Contato: (27) 99815-6340
________________________________________________
Produtos de Piscina: cloro genco, clarificante, al-
gicida de manutenção, sulfato de alumínio. Aces-
sórios: mangueira flutuante, peneira e escova.
Entregamos à domicílio. Contato: 3752-2165 –
Praça do Bradesco

Anuncie
Aqui!

Tel: 3752-2385
Cel: 9.9958-1867
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COMUNICADO
CERÂMICA BELLACER EIRELLI. Torna

público que Requereu da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de BOA ESPERANÇA - ES, através do
Processo nº 2.605/2020, a Licença Municipal de Ope-
ração, para Extração de argila para produção de ce-
râmicas e outros produtos industriais/artesanais na lo-
calidade de Rodovia ES-315, s/n, Fazenda Venezue-
la, Boa Esperança - ES.

Corpo de mulher é encontrado
em mata em Boa Esperança

O corpo de uma mulher
de 33 anos foi encontrado em
uma mata próxima à uma an-
tiga farinheira, em Boa Espe-
rança.

Segundo informações
de uma irmã da vítima, San-
dra dos Reis Silva saiu de casa
no último domingo e, desde
então, não foi mais vista, sen-
do seu corpo encontrado na
manhã de ontem. Ela teria sido
morta com uma pedra, com
requintes de crueldade.

De acordo com infor-
mações, um homem foi visto
com Sandra próximo ao local
onde o corpo da vítima foi
encontrado. “Chegaram infor-
mações de que ela estava em
companhia de um homem
quando foi vista pela última
vez. Com a identidade dele,
formamos uma equipe con-
junta de policiais civis e mili-
tares, iniciamos as buscas e
conseguimos localizá-lo. Em
seguida, o conduzimos à de-
legacia, onde ele confessou o
crime”, explicou o titular da
DP de Boa Esperança, delega-
do Wilian Dobrovosk Simone-
lli Daniel.

Em depoimento, o sus-

Homem morre após ser atingido
por bloco de granito em pedreira

no interior de Nova Venécia

» Local onde o corpo de Sandra dos Reis Silva foi encontrado

Um homem morreu
em um acidente em uma
pedreira no Córrego da
Fortaleza, na localidade de
São Gonçalo, no interior de
Nova Venécia, na noite da
última terça-feira (14).

 Segundo o Corpo de
Bombeiros, a vítima, iden-
tificada como Aziel Betzel,
de 32 anos, residia no Cór-
rego Paraíso, no interior de
Vila Pavão.

Aziel foi atingido por
um bloco de granito que
se desprendeu e caiu so-

bre ele.
Uma equipe do Corpo

de Bombeiro de Barra de
São Francisco foi local, mas
a vítima não resistiu e veio
a óbito no local.

Este é o terceiro aci-
dente com vítima no setor
de rochas ornamentais na
região em menos de uma
semana.

Na última quarta-fei-
ra, José Henrique Mioto, 66
anos, veio a óbito em uma
empresa que beneficia gra-
nito no bairro São Cristó-

vão, em Nova Venécia,
após uma chapa de grani-
to se desprender de um
caminhão e cair sobre ele.

Já na última segun-
da-feira, Jeeam Lucindo
Caseli, de 31 anos, mor-
reu após explosão em uma
pedreira em Vila Itaperu-
na, no interior de Barra de
São Francisco. Ele chegou
a ser socorrido para o
Hospital Estadual Dr. Al-
ceu Melgaço Filho, mas
morreu ao dar entrada na
unidade hospitalar.

peito afirmou que cometeu o
crime no domingo (12), após
um desentendimento com a
vítima. “Ele afirma que pre-
tendia pagar para que ela man-
tivesse relações sexuais com
ele. Porém, houve um desen-
tendimento entre os dois e, na
briga, ele a jogou no chão,
pegou uma pedra e a golpeou
na cabeça, pelo menos, três
vezes”, relatou o delegado.

Em seguida, o indiví-
duo escondeu o corpo em
um matagal, sendo encon-
trado somente na manhã de
ontem.

Ele foi autuado em fla-
grante pelo crime de ocul-
tação de cadáver e será in-
diciado por feminicídio. O
suspeito foi encaminhado ao
Centro de Detenção Provi-
sória de São Mateus.

Suspeito foi
detido pela
Polícia e

confessou o crime

»  Aziel Betzel (destaque), residia no Córrego Paraíso, no interior de Vila Pavão
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Nova Venécia amarga queda
de 32,26% na arrecadação
do Fundeb no mês de junho

A Associação dos Mu-
nicípios do Espírito Santo
(Amunes), fez um levanta-
mento e divulgou um Obser-
vatório de Finanças fazendo
um comparativo na arrecada-
ção das transferências aos

municípios capixaba, relativo
ao Fundeb, exclusivamente
em relação ao mês de junho.
O levantamento mostra que
todos os municípios registra-
ram perdas.

O documento traz um
comparativo dos meses junho
de 2019 e 2020. No ano pas-
sado o município de Nova
Venécia arrecadou R$
2.239.991,52, enquanto este
ano, no mesmo período, fo-
ram R$ 1.517.421,59. As per-
das representam 32,26% a
menos, o que equivale a R$
722.569,93 a menos nos co-
fres do município.

A drástica queda na
arrecadação de impostos no
município de Nova Venécia
está acarretando em uma
série de agravantes. O re-
curso para pagamento dos
servidores da Secretaria
Municipal de Educação é
proveniente exclusivamen-
te do Fundeb e transferên-
cia municipal.

O município já cortou
gastos de onde foi possí-
vel, mas mesmo assim a
Administração se vê na imi-
nência de tomar outras me-
didas ainda mais severas
em um futuro breve.

Bispo de Crateús, no Ceará,
veneciano Dom Ailton Menegussi

testa positivo para Covid-19
O veneciano e bis-

po da cidade de Cra-
teús, no Ceará, Dom
Ailton Menegussi, tes-
tou positivo para o
novo coronavírus (Co-
vid-19). A confirmação
aconteceu na última
terça-feira, após a rea-
lização de exames

Em nota publicada
em uma rede social,
Dom Ailton disse que
foi surpreendido pelo
resultado. “Não apre-
sentei nenhum dos
principais sintomas da
doença, exceto uma
tosse fraca e esporádi-
ca. Mas, mesmo assim,
acolhi a orientação para
fazer o teste, que con-
firmou em mim a Co-
vid-19”, disse.

Segundo Dom Ail-
ton, o resultado irá co-
locá-lo em um isola-
mento ainda mais rígi-
do, ficando impossibi-
litado de qualquer con-
tato pessoal, que não
seja virtual.

Ele ainda afirmou
que os primeiros exa-

mes laboratoriais e de
imagem já foram feitos,
não apontando quadro
mais grave. “Estou con-
fiante no Senhor Jesus, o
médico dos médicos e,
desde já, agradecido aos
profissionais de saúde
que estão me acompa-
nhando com toda solici-
tude. Meu tratamento
está sendo domiciliar”.

Apesar da surpresa,
o bispo disse que acolhe
a situação com serenida-
de. “Unindo-me a tantos
outros irmãos e irmãs
que antes enfrentaram,
ou agora, junto comigo,
encaram este desafio,

bem como àqueles que
ainda serão surpreendi-
dos pela mesma notícia.
Lamento, profunda-
mente, pela possibili-
dade de, mesmo sem
qualquer intenção, ter
contaminado alguém
que tenha se aproxima-
do de mim nesses últi-
mos dias. Colocando-
me sob a proteção di-
vina, sob os cuidados
maternos de Nossa Se-
nhora e suplicando a in-
terseção de São Cami-
lo de Lellis, deixo meu
abraço virtual a todos e
conto com vossas ora-
ções”, finalizou.

» O bispo veneciano, Dom Ailton Menegussi

Levantamento
mostra que

todos os municípios
registraram perdas
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Cardigan

O cardigan é aquela peça clássica e atemporal que

voltou com tudo para as produções das fashion girls

nas estações mais frias e por aqui parece que não vai

ser diferente. Agora, o item que antes era usado como

sobreposição, virou peça única, sendo usada fechada

por dentro da calça de cintura alta. Pode apostar!

Gola alta

Dentre as peças essenciais dessa temporada, a

gola alta ou gola rolê é must have das estações mais

frias do ano. A blusa clássica compõe perfeitamente

qualquer look, ocasião e estilo e promete ser muito vis-

to nas produções desse inverno.

Calça jogger

A calça jogger é uma das peças essenciais para essa e

outras estações. Super cool e confortável, esse tipo de peça

deixa qualquer produção com uma pegada mais street su-

per contemporânea. Além de ser ideal para usar em casa.

Babados

Seguindo também uma proposta volumosa e nada

básica, os babados estão como uma das maiores apos-

tas da temporada. Com uma pegada mais fashionista e

menos romântica, os babados também trazem referên-

cias da era vitoriana para o street style de uma maneira

mais robusta que não passa por despercebida.

Dipapo

O programa Dipapo, que estreou no Portal da Rede

Notícia no último dia 09 de julho já é um sucesso! Ini-

cialmente, o programa será quinzenal com apresenta-

ção dessa colunista e direção de Carlos Carvalho da Ima-

ge Produções. Mais uma parceria de sucesso!

» Thais Reis Monteiro sempre arrasa com os

looks da Diferrari Boutique. Linda, como sempre!

» Andréia Costa Maestri lindíssima com look

total Diferrari Boutique e Diferrari Shoes

» Livia Gomes deslumbrante com look

Diferrari Boutique de São Mateus

» Leidy Fernandes maravilhosa com

vestido Diferrari Boutique

» Alice Peroba sempre linda com

look Diferrari Boutique

Sedu destina mais de R$ 12 milhões para escolas
se prepararem para a volta às aulas presenciais

A Secretaria da Edu-
cação (Sedu) irá repassar
mais de R$ 12 milhões
em recursos financeiros
para as escolas da Rede
se prepararem para a vol-
ta às aulas presenciais.
Serão adquiridos itens de
prevenção e controle da

transmissão do novo Co-
ronavírus (Covid-19). O
recurso será repassado
aos conselhos de escola,
por meio da conta do Pro-
grama Estadual de Gestão
Financeira Escolar (Proge-
fe). A Portaria Nº 078 foi
publicada no Diário Ofici-

al desta quarta-feira (15).
Essa medida é para prepa-
rar as escolas para que,
quando retornarem às ati-
vidades presenciais (ainda
não há data definida para o
retorno), elas já estejam
equipadas e de acordo com
o que determinam os pro-

tocolos sanitários.
A aquisição e o re-

cebimento dos itens
para fins de prevenção à
doença serão providen-
ciados antes do início
das aulas na forma pre-
sencial. As unidades es-
colares irão providenci-

ar, também, um termo
individual de recebi-
mento do kit aos seus
alunos e servidores. O
responsável pelo aluno
e os servidores da esco-
la deverão assinar o ter-
mo, ao receber o kit.

A Subsecretaria de

Administração e Finan-
ças (Seaf) da Sedu en-
caminhará Comunicado
Interno (CI) aos Con-
selhos de Escolas, com
orientações quanto aos
itens e seus quantitati-
vos referenciais a se-
rem adquiridos.
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Jaguaré é destaque
em gestão digital

Foto: Michelle Cremasco

Uma iniciativa da Pre-
feitura de Jaguaré no primei-
ro semestre de 2019 já é re-
alidade e faz do município
um dos primeiros, do Espí-
rito Santo e do Brasil, a im-
plantar a tramitação e o ge-
renciamento de forma ele-
trônica de todos os seus pro-
cessos administrativos, ge-
rando agilidade, economia e
eficiência.

O Projeto foi desenvol-
vido pela Secretaria Munici-
pal de Administração e Finan-
ças e pela Controladoria Ge-
ral, tendo sido regulamenta-
do pelo Decreto nº 097, de
05 de junho de 2019. Poste-
riormente, em parceria com

a E&L Produções de Softwa-
re, empresa que presta ser-
viço ao município e também
interessada em desenvolver
o projeto, a ideia passou a
ganhar forma e se tornar re-
alidade.

De acordo com o pre-
feito Rogério Feitani, a mo-
bilização interna e o treina-
mento dos servidores foram
fundamentais para o êxito do
projeto. “Realizamos um am-
plo programa de treinamen-
to e capacitação com servi-
dores de todas as secretari-
as. Muitas atividades coor-
denadas via um grupo de
WhatsApp”.

O secretário de Admi-
nistração do município, Val-
mir Rosa, destaca que a tra-
mitação dos processos de
forma eletrônica já é uma re-
alidade em Jaguaré e os be-
nefícios são muitos. “Quan-
do o processo era físico, de
sua abertura, protocolo até
a chegada ao destino, o tem-
po médio era de 3 a 5 dias,
dependendo da quantidade de

processos. Com a gestão di-
gital, o processo chega ao
destinatário no mesmo ins-
tante e a solução também
pode ser quase que imedia-
ta”, afirma Valmir.

Todos os documentos
são validados via sistema de
assinatura digital, que con-
fere mais velocidade, segu-
rança e confiabilidade aos
processos, e podem ser
acompanhados e localizados
em todas as suas etapas de
maneira simples e rápida

pelo sistema, também infor-
mando ao requerente via e-
mail, em tempo real o seu
andamento e os documentos
que por ventura foram gera-
dos e estão apensados ao
mesmo.

O prefeito Rogério Fei-
tani ressalta que a iniciativa
não teve custos para o caixa
da prefeitura, pois foi feito
em parceira com uma em-
presa de tecnologia que já é
prestadora de serviços da
administração municipal.

Outro fato destacado por
Feitani foi que durante a qua-
rentena da Pandemia, as se-
cretarias e os diversos seto-
res da prefeitura continua-
ram funcionando normal-
mente, permitindo ao servi-
dor trabalhar “home office”.

Ele destacou, também,
a transparência na demons-
tração dos gastos efetuados
pelo município no combate
à pandemia via portal eletrô-
nico da prefeitura. Clican-
do no link “Gastos com
Covid-19”, o cidadão aces-
sa todas as informações e
documentos que compõe
cada processo. “São muitos
aspectos posit ivos para
apresentar ainda mais quan-
do falamos de administração
pública onde normalmente a
burocracia é um obstáculo.
Reduzimos tempo, aumen-
tamos a eficiência, melho-
ramos os resultados e ainda
estamos economizando re-
cursos públicos com a re-
dução significativa do uso
de papel”, finaliza Feitani.

Boa
Esperança
confirma

nona
morte por
Covid-19

A prefeitura de
Boa Esperança, atra-
vés da Secretaria
Municipal de Saúde,
confirmou o nono
óbito ocorrido por
complicações causa-
das pelo novo coro-
navírus (Covid-19).

De acordo com
nota emitida, a víti-
ma, um idoso de 85
anos que morava no
Centro da cidade,
não possuía comor-
bidades e estava in-
ternado no Hospital
Roberto Arnizaut
Silvares, onde veio a
óbito na tarde de on-
tem, desde o último
dia 02 de julho.

Prefeito Rogério
Feitani ressalta que
a iniciativa não teve

custos para o
caixa da prefeitura

» O Projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de

Administração e Finanças e pela Controladoria Geral,
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Aulão sobre Efemérides Literárias
Programa do Aulão

Efemérides Literárias de 2020
- 200 anos de nascimento de Joaquim Manuel de Macedo
- 190 anos de nascimento de Manuel Antônio de Almeida
- 190 anos de nascimento de Luis Gama
- 160 anos da morte de Casemiro de Abril
- 130 anos de nascimento de Oswald de Andrade
- 100 anos de nascimento de João Cabral de Melo Neto
- 100 anos de nascimento de Clarice Lispector
- 40 anos da morte de Nelson Rodrigues
- 40 anos da morte de Vinícius de Moraes
- 30 anos da morte de Rubem Braga

Efemérides Literárias de 2021
- 190 anos de nascimento de Álvares de Azevedo
- 160 anos de nascimento de Cruz e Souza
- 150 anos da morte de Castro Alves
- 140 anos de nascimento de Lima Barreto
- 140 anos da morte de João do Rio
- 135 anos de nascimento de Manuel Bandeira
- 120 anos nascimento de José Lins do Rego
- 120 anos de nascimento de Cecília Meireles
- 100 anos de morte de Alphonsus de Guimaraens
- 25 anos da morte de Caio Fernando Abreu
- 20 anos da morte de Jorge Amado
- 15 anos da morte de Gianfrancesco Guarnieri

No dia 30 deste mês,
quinta-feira, o escritor Ma-
xwell dos Santos, também
professor de Literatura Bra-
sileira dos cursinhos popula-
res Risoflora e Atitude, dará
um aulão em seu canal no
YouTube, a partir das 19 ho-
ras, onde ministrará sobre as
efemérides (ou datas redon-
das) literárias de 2020 e 2021,
visando não só o ENEM,
como outros vestibulares
Brasil afora.

Com muita tristeza,
Maxwell tem visto alunos
desistirem do ENEM e dos
vestibulares, face à falta de
computador ou laptop em
suas casas para assitir às
aulas on-line ou falta de in-
ternet em boa velocidade
para assisti-las.

“Essa pandemia serviu
para escancarar o abismo en-
tre os alunos de escola públi-
ca e escola particular ou en-
tre os alunos ricos e os alu-
nos pobres. Além da falta de
infraestrutura para que pos-
sam estudar, os alunos têm
que trabalhar para poder so-
breviver, uma vez que seus
pais perderam o sustento da
casa. Para quem tem uma
vida abastada, sem proble-
mas, é muito fácil dizer que
que quer estuda, quem não
quer dá desculpa. O discur-
so de meritocracia cai por
terra”, observou Maxwell.

Segundo Maxwell, o
aulão, feito com para e com

o apoio do Cursinho Popular
Risoflora é direcionado aos
jovens que vão fazer o
ENEM e outros vestibulares
e não têm condições de pa-
gar um cursinho.

“Se hoje estou estudan-
do no Instituto Federal do
Espírito Santo, como aluno
de Letras-Português, é por-

que um dia, eu fui ajudado.
É uma forma de devolver à
sociedade aquilo que me foi
proporcionado. É uma forma
de ajudar jovens pobres, so-
bretudo pretos e periféricos
a ingressarem numa univer-
sidade pública ou obter uma
bolsa integral no ProUni”,
comentou Maxwell.

Sobre Maxwell dos Santos
Maxwell dos Santos é brasileiro, nascido em Vitória

em 1986 e mora na referida cidade. É jornalista, designer
gráfico e servidor público da Prefeitura de Cariacica desde
2017 e professor de Literatura Brasileira dos cursinhos po-
pulares Risoflora e Atitude. É técnico em Multimídia pelo
CEET Vasco Coutinho, licenciando em Letras/Português
pelo IFES e em História pela Uninter. É autor dos e-books
As 24 horas de Anna Beatriz, Ilha Noiada, Os senhores da
fome, Comensais do Caos, #cybervendetta, Empoderan-
do-se, Um prato de ódio, Ele é só um garoto, publicados de
forma independente e de Melanie, publicado pela Giostri
Editora.

Zequinha Brasileiro destaca
Indicações atendidas pela

Prefeitura de Nova Venécia
O vereador de Nova

Venécia, José Maria Primo,
popular Zequinha Brasilei-
ro (PSB), destacou nesta
semana o atendimento de
diversas indicações de sua
autoria. Agradecendo ao
prefeito Mário Sérgio Lu-
biana, Zequinha Brasileiro
atribui o fato ao bom rela-
cionamento que vem man-
tendo com a administração
veneciana desde o come-
ço de seu mandato.

Entre as indicações
que já foram atendidas
pela Prefeitura, o vereador
destaca a drenagem e pa-
vimentação do bairro Pa-
dre Gianni, cuja obra se
encontra em andamento e
que ele faz questão de vi-
sitar e fiscalizar semanal-
mente. “Estou sempre no
bairro e os moradores
constantemente me apre-
sentam suas demandas, as
quais eu procuro repassar
ao prefeito Mário Sérgio
Lubiana”, explica Zequi-
nha Brasileiro.

Outro destaque é a
obra de pavimentação to-
tal do bairro Altoé, que está
em fase de licitação. O re-
curso para esta obra foi
alocado junto ao então de-
putado federal Paulo Fo-
leto, através de Emenda
Parlamentar. “No pedido
encaminhado ao deputado,
incluí diversas ruas do
bairro Altoé e ele nos con-
templou com essa obra,
que já vai se tornar reali-
dade” afirmou o vereador.

Vale destacar a singu-
lar atuação parlamentar do
vereador Zequinha Brasilei-
ro em vários pontos de

Nova Venécia. Humilde e
bastante acessível, ele é pre-
sença constante nos bairros
Altoé, Dom José Dalvit, São
Francisco, Padre Gianni, Ae-
roporto, Bethânia, Iolanda,
Rúbia, Filomena, São Cris-
tóvão, Alvorada, entre outras
ações, inclusive para locali-
dades interioranas. “Procu-
ro defender os interesses da
população veneciana”, afir-
mou Zequinha Brasileiro.

Outras Indicações
atendidas:

Obras de drenagem do
Bairro Aeroporto; Ilumina-
ção pública ligando o bairro
Aeroporto até o Aeroporto II;
Pavimentação de diversas
ruas do bairro São Cristó-
vão; Ampliação das calçadas
de pedestre da Ponte Gui-
lherme Pereira Lima sobre o
Córrego da Serra; Reforma
da Ponte Cristiano Dias Lo-
pes; Instalação de Corrimão
em uma ponte em São José
dos Grillos; Instalação de
Corrimão em ponte na estra-
da do Córrego da Serra que
dá acesso à APA da Pedra do
Elefante; Construção do
muro da Unidade de Saúde
do Bairro Altoé;  Construção

de muro de arrimo na rua
Américo Zablac, no bairro
Alvorada; Iluminação para
a área da Praça do bairro
Alvorada; Substituição de
08 postes de madeira da
Rua Drago, no bairro Rú-
bia; Instalação do Radar
Eletrônico nas imediações
do Corpo de Bombeiros
atendendo pedido dos mo-
radores das adjacências e
Reforma do prédio da Bi-
blioteca Municipal Eduar-
do Durão Cunha.

Zequinha Brasileiro
também encaminhou ao
Poder Executivo Munici-
pal e Secretarias, diversas
outras solici tações,  as
quais ainda aguardam
atendimento. Entre elas, a
limpeza dos terrenos bal-
dios, pedido feito direta-
mente ao prefeito, visan-
do manter a cidade limpa
e livre do risco de animais
peçonhentos. “Além de in-
dicar, legislar e fiscalizar,
também tenho mantido
contato constante com
parlamentares estaduais e
federais em busca de re-
cursos para o município”,
informa o vereador.

Encontro virtual para retomada da economia
do Turismo chega à região Pedras, Pão e Mel

A Secretaria de Esta-
do de Turismo (Setur) rea-
liza nesta quinta-feira (16),
às 14h, o 1º Encontro Vir-
tual Rumo à Retomada da
Economia do Turismo da
região Pedras, Pão e Mel.
O objetivo é reunir lideran-
ças municipais dos municí-
pios envolvidos, além de
prefeitos, secretários muni-
cipais, representantes da
Instância de Governança e
empresários da região tu-
rística. O encontro será via
Plataforma Google Meet:
ht tp: / /meet .google.com/
mba-acym-fmj.

Na ocasião, serão di-
vulgados os resultados da
pesquisa realizada pelo Ob-
servatório do Turismo ca-
pixaba sobre os impactos
da pandemia no setor e as
orientações sobre acesso

ao Sistema Nacional de Ca-
dastro dos Prestadores de
Serviços Turísticos (Ca-
dastur), as linhas de crédi-
to especiais para o setor e
toda orientação sobre os
protocolos sanitários de
prevenção ao novo Corona-
vírus  (Covid-19) ,  bem
como o acesso ao selo “Tu-
rismo Responsável – Lim-
po e Seguro”, criado pelo
Ministério do Turismo e
recomendado pelo Gover-
no do Estado.

“Será um importante
momento para dialogarmos
com os prefeitos, secretári-
os municipais, responsáveis
pelas Instâncias de Gover-
nança e os empresários lo-
cais, no sentido de colabo-
rar com o acesso às infor-
mações e serviços disponi-
bilizados pelo governo”, afir-

ma o secretário de Estado de
Turismo, Dorval Uliana.

A região Pedras, Pão
e Mel reúne os municípi-
os do noroeste do Espíri-
to Santo: Nova Venécia,
Boa Esperança, São Gabri-
el da Palha, Vila Pavão e
Vila Valério.

O secretário de Cul-
tura e Turismo de Nova
Venécia, Anderson Sabino,
confirmou participação e
aproveita para convidar os
envolvidos com o turismo
para participar. “É a opor-
tunidade de tirarmos dú-
vidas em relação à atual si-
tuação do turismo diante
da pandemia. É importan-
te a participação das pes-
soas envolvidas porque é
uma forma de nos nortear
daqui para frente”, convi-
da Sabino.

Projeto será
desenvolvido

no próximo dia 30
a partir das 19h

» O vereador Zequinha Brasileiro
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Cintia Zache

Veneciana usa maquiagem
artística e faz sucesso com vilões

Mariana Oliveira Romero se auto maquiou para compor a Bruxa Má, do clássico
Branca de Neve e os Sete Anões, o Pinguim, do filme, Batman: O Retorno e até o

Mumm-Rá. Maquiagens são tão realistas que nem o marido reconheceu a maquiadora

» As originais versões da Bruxa Má (E), e

as duas personagens reproduzidas pela

Mariana Romero, sendo a maquiadora a modelo

Confira mais alguns trabalhos desenvolvidos por Mariana

» Depois de cinco horas de transformação,

Mariana se transformou no Pinguim,

personagem do filme, Batman: O Retorno

Com as super-
produções cada vez
mais  valor izadas
pelo cinema e a TV,
a veneciana Mariana
Oliveira Romero,
tem total  aptidão
para um contrato
nessas megaprodu-
ções mundo afora. A
maquiadora, não sa-
tisfeita em assinar as
mais badaladas ma-
quiagens clássicas
da cidade, se aven-
turou também na
maquiagem artística.

Há cerca de dois
anos, a primeira obra
foi uma produção em
sua filha. A arte foi a
confecção de uma
gatinha. “Adorei o re-
sultado, logo depois
veio o carnaval e fiz
umas máscaras com
cores diferentes na
Alice (filha), nova-
mente. Daí a paixão
surgiu, depois vieram
produções de Hallo-
ween, e com mais
ideias surgindo, tive
certeza que estava no
caminho certo. A ma-
quiagem artística me

tira da zona de con-
forto, eu gosto de ser
desafiada, isso me
desperta o interesse”,
explica Mariana.

Mostrando mui-
to talento e criativi-
dade, a maquiadora,
que também é pro-
fessora de Inglês na
rede pública, já pro-
duziu uma das gran-
des vilãs do mundo
infantil, a Bruxa Má,
do clássico, Branca
de Neve e os Sete
Anões. “Para que
tudo ficasse pronto,
trabalhei sete horas
nessa maquiagem,
fiz em mim mesma.
Depois, resolvi fazer
as duas versões da
bruxa, o resultado
ficou muito legal,
tive grande aceitação
dos amigos”, conta.

A mais atual obra
da Mariana é o tam-
bém vilão, Mumm-
Rá, personagem do
desenho dos anos
80, que depois virou
filme, Thundercats.
“Tenho uma prefe-
rência por vilões. Fiz
o Pinguim do filme
Batman Returns,

(1992),  também,
onde o personagem
foi interpretado pelo
ator Danny DeVito.
Ficou tão real que
nem meu marido me
reconheceu na foto”,
declara aos risos.

Para completar,
as produções da ma-
quiadora ainda circu-
lam nas originais
máscaras em 3D.
“Comecei com a ma-
quiagem clássica,
aprendi em um cur-
so ministrado pela
minha irmã (Virgínia
Toscano). Já a artís-

tica, fui compondo
os personagens sozi-
nha, colocando as
técnicas e imaginação
para funciona. A pai-
xão pela profissão,
isso não tem como
não citar, faz toda di-
ferença no resultado
dos trabalhos”, fala.

De acordo com
a veneciana, o mate-
rial utilizado para fa-
zer o trabalho artís-
tico é o mesmo da
maquiagem clássica,
acrescentando al-
guns outros produ-
tos. “Para fazer efei-

tos igual a do Pin-
g u i m ,  u s e i  u m a
massa própria  de
m o d e l a r a ,  p a r a
p roduz i r  o  na r i z
d o  p e r s o n a g e m ,
por exemplo”, ex-
plica.

Quem desejar
se transformar em
um super-herói ou
vilão, a maquiado-

ra pode ajudar seu
filho ou qualquer
adulto, entrar nes-
se mundo de fan-
tasia.  Para acom-
panhar o trabalho
da Mariana, aces-
s e  o  I n s t a g r a m :
@marianaromero-
makeup ou infor-
mações pelo tele-
fone 99823-2015.


