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EXPEDIENTE

 //  PAPO SE7E // SOCIEDADE

//  HIGNER MANSUR

A MÉDICA JÉSSICA DE SOUZA COELHO 
É A CONVIDADA DESTA SEMANA

AMANDA CORREIA PIGATTI E A 
COMEMORAÇÃO DE SEUS 15 ANOS

ARQUIVO E BIBLIOTECA PÚBLICA 
NÃO INUNDÁVEIS

A capa desta semana traz que a Unidade da Unimed Sul Capixaba, 
no Centro de Cachoeiro, completou em setembro, 29 anos de aten-
dimento aos clientes. A Unidade, que simbolizou a consolidação da 
cooperativa como a maior operadora do Sul do estado, atualmente 
abriga o Hospital Materno-Infantil, e passa por um grande projeto de 
modernização e de investimentos. Confira o material completo que 
preparamos para você! A edição conta ainda, com uma matéria muito 
legal sobre a festa de aniversário de 15 anos da linda Amanda Cor-
reia Pigatti. A comemoração aconteceu no dia 17 de setembro, com 
a presença da família e de amigos. Os pais da adolescente, Adriele 
Correia Pigatti e Uedson Soares Pigatti, ficaram muito emocionados. 
Já Amanda estava radiante de tanta felicidade. Sem dúvida, uma noite 
de muita alegria.
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4 OS 15 ANOS

DE AMANDA
Adolescente comemora seu 
aniversário na presença de 
amigos e familiares, em uma 

noite de muita emoção
Para a maioria das adolescentes, a festa de 15 anos é um 

momento muito sonhado. Para Amanda Correia Pigatti, não 
foi diferente. No sábado, dia 17 de setembro, ela comemorou 
a tão esperada data, na presença da família e de amigos.

Os pais, Adriele Correia Pigatti e Uedson Soares Pigatti, 
ficaram muito emocionados. Já Amanda estava radiante de 
tanta felicidade. 

A festa foi realizada na casa da aniversariante e reuniu 
pessoas muito importantes para ela. A celebração contou 
ainda, com a presença do Comendador Gilson Rosa, que fez 
questão de comparecer e felicitar a adolescente. 

Sem dúvida, uma noite linda e de muita comemoração, 
alegria e emoção, que ficará registrada na memória de todos 
os presentes. 

Felicidades Amanda!
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PAPO / 7 / // COM JÉSSICA DE SOUZA COELHO

Nome: Jéssica de Souza Coelho
Onde nasceu: Cachoeiro de Itapemirim 
Defina sua personalidade: Intensa e de riso fácil 
Formação acadêmica: Medicina  
Trabalha com/em: Pronto socorro / urgência-
emergência 
Alguma mania: Morder lábios 
Qual é o seu hobby: Beber vinho em boas companhias 
(amigos / família) 
Onde gostaria de morar: Cachoeiro 
O que te causa repulsa: Arrogância e falsidade 
Qual é a sua filosofia de vida: Carpe Diem 
Sua maior qualidade: Sinceridade 
E o maior defeito: Teimosa 
Prefere frio ou calor: Amo calor, mas apenas quando 
posso usufruir dele (ex ir à praia)
Amigo de todas as horas: Minhas amigas, meus pais 
e meu noivo
Um superpoder que gostaria de ter: Fazer tudo o que 
quero ao mesmo tempo 
Se pudesse viajar no tempo iria para: Futuro, já com 
filhos e netos
Gasta muito com: Roupas / Sapatos 
Sonho de consumo não realizado: Eurotour 
Uma vaidade: Cuidados com a beleza

Recomendo ler: Ouvir estrelas - 
Olavo Bilac
Recomendo ouvir: Oceans - The 
Hillsong United
Não deixe de ver: Meu nome é rádio 
(filme)
Personalidade cachoeirense: Rubem 
Braga 
O que tira você do sério: Quando as 
coisas não saem conforme planejado

O que te emociona: Histórias de 
superação/resiliência 
Qual o seu maior medo: Morrer 
sem deixar uma descendência 
O que é sagrado para você: 
Comunhão com Deus / momentos 
com minha família 
Qual rede social você não vive 
sem: Instagram 
O que você mais gosta de ver 
nas redes: Desde postagens 
acadêmicas/ medicina, lugares 
incríveis até postagens de 
blogueiras famosas. 
Você dorme com o celular ao lado: 
Sim
Com qual personagem de ficção 
você se identifica: Mulher Maravilha 
O que te inspira: Médicos bem 
capacitados e humanos. 
Um objetivo a alcançar: 
Residência Médica; ficar muito 
bem capacitada na minha área.
Indico para o PAPOSE7E: Thaina 
Lissana 
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O professor Diogo Lube recebeu a cantora Loh (@lohmesmo), 
destaque no último Rock in Rio no Podcast "Pod né". A entrevista 
foi muito bacana e vale apena assistir.  

Que almoço delicioso se encontra no Restaurante Lucenir! 
Destaque para o churrasco e preço justo. 

Equipe da Grafband comemorando o sucesso da empresa no mês de setembro. Para comemorar, foi feito um grande 
churrasco para toda equipe na última quinta-feira (29). 

O parabéns da semana vai para minha amiga Eliane da 
Silva pela comemoração do seu aniversário no último dia 
12 de setembro.. 



 7
D

I
A

S
 /

/
 3

0
 d

e
 S

E
T

E
M

B
R

O
 d

e
 2

0
2

2
7

NORMA AYUB: “USO MINHA 
SENSIBILIDADE FEMININA PARA 

ENTENDER O DRAMA DO CAPIXABA”
De que forma o seu mandato contri-

buiu para o desenvolvimento da região 
sul do Estado?

É preciso deixar claro que considero 
meu mandato como uma missão a ser cum-
prida, e não como projeto político. Por isso 
foco muito no meu trabalho de suprir as de-
ficiências do Estado nos serviços públicos 
de saúde, promoção social e infraestrutura. 
Busco atrair sempre o máximo de recursos, 
não ficando restrito às emendas impositivas, 
a qual tenho direito constitucional, mas bato 
nas portas dos Ministérios, principalmente 
da Saúde e Desenvolvimento Regional em 
busca de suprir todas as demandas que 
recebo dos Prefeitos do Sul.

Qual o principal gargalo que ainda 
impede o crescimento do município e das 
regiões, Sul, Serrana, Litoral e Caparaó 
em relação a outras regiões do Estado e 
de que forma seu mandato pode contri-
buir para mudar essa situação?

Primeiro temos uma grande desigualda-
de tributária com relação aos municípios ao 
norte do Rio Doce. Isto interfere na atração 
de empresas, ofertas de empregos e desi-
gualdade social.

Temos estudado ações compensatórias, 
que necessitam também do apoio do Go-
verno Estadual, em aporte financeiro para 

subsídios nos serviços públicos e obras de 
infraestrutura. 

Por que acredita que merece o voto 
dos capixabas para representá-los em 
Brasília?

Minha relação com a população foi 
sempre muito transparente e objetiva. Não 
me preocupo muito com discursos eloquen-
tes na tribuna da Câmara Federal ou em 
palanques, mas sim de ouvir diretamente 
a população, e ter a percepção de suas 
necessidades. Uso muito minha sensibili-
dade feminina para entender o drama e 
a angústia da família capixaba, e assim, 
além de representá-los busco minimizar 
suas dores, com trabalho e determinação 
em busca da melhoria da qualidade de 
vida da população que estiver excluída da 
visão dos governantes.

Quem é Norma Ayub?
Norma Ayub Alves nasceu em Itape-

mirim, na Região Sul do Espírito Santo. É 
graduada em Ciências Físicas Biológicas e 
filiada ao Partido Progressistas.

Começou sua atividade política duran-
te a terceira administração do ex-prefeito 
Theodorico Ferraço, em Cachoeiro de Ita-
pemirim, na gestão 1997-2000, quando 
foi voluntária no serviço social, na condição 

de primeira-dama do Município.
Em 2001, tornei-se secretária municipal 

de Assistência Social e implantou ações em 
favor do combate à violação dos direitos 
da mulher, como, por exemplo, a implanta-
ção da Casa Abrigo.

Em 2005, foi eleita prefeita de Itapemi-
rim, para a gestão 2005 -2008 e reeleita 
para novo mandato de 2009-2012.

Em 2017, assumiu o primeiro mandato 
na Câmara Federal, sendo reeleita Depu-
tada Federal em 2018 para mais quatro 
anos de mandato, com expressiva vota-
ção. Foi a primeira mulher eleita deputada 
federal do sul do Espírito Santo.

Norma destaca que sempre priorizou a 
saúde, a educação, e luta por uma política 
que possibilite mais qualidade de vida aos 
idosos.

Na Câmara Federal, atuou nas seguin-
tes comissões: Comissão de Seguridade 
Social e Família; Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias; Comissão de Edu-
cação; Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa (Cidoso); Comissão de 
Defesa dos Direitos da Mulher (CMulher); 
entre outras comissões especiais e exter-
nas.

Recentemente foi indicada ao Prêmio 
Congresso em Foco nas categorias Me-
lhores da Câmara e Defesa da Educação.

Por Anete Lacerda / diaadiaes.com.br
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RENATA FIÓRIO: QUERO SERVIR 
E SER PONTE PARA OPORTUNI-

DADES DE NEGÓCIOS NA REGIÃO
De que forma acha que pode contri-

buir para o desenvolvimento regional?
Primeiro, motivando e sendo ponte 

entre as oportunidades de negócios. Pre-
cisamos desenvolver um trabalho honesto, 
humanizado, dinâmico e democrático, 
que favoreça o desenvolvimento de todos.

Acredito que por estar mais perto, por 
sem para participar de ações, reuniões, 
conselhos, atendendo a convites ou me 
colocando a disposição pra participar, 
tenho conhecimento amplo do que está 
acontecendo. Por ser do sul do estado, 
com residência fixa em Cachoeiro, estarei 
atenta e acessível às demandas.

Qual o principal gargalo que impede 
o crescimento do município e das regiões, 
Sul, Serrana, Litoral e Caparaó?

A falta uma liderança próxima, dedi-
cada, focada na solução de demandas 
locais faz toda diferença no acesso aos 
recursos. Existem recursos, programas e 
projetos, mas não tem quem os traga, os 
apresente e os coloquem em prática.

São programas que conheço, que já 
temos condições de trazer pois já estamos 
estudando e participando de ações. Preci-
samos com urgência de representantes que 

o número do telefone comece com DDD 
028, que sejam próximos, para motivar e 
sentir junto a necessidade da sociedade.

Eleita, como pode contribuir para 
promover resolver os problemas causa-
dos pelas carências na região?

Eu já estou fazendo, quando me colo-
co em busca da soluções, mas estou per-
to, escuto atentamente e faço junto com a 
região. Com a experiência no legislativo 
municipal percebi que podemos deixar 
um legado de bons projetos e propostas. 
Lutarei com todo empenho para melhorar 
o acesso ao tratamento de doenças, que 
está precário, e vamos trazer ações que 
foquem na promoção de saúde. Promover 
saúde tem que ser mais importante do que 
tratar doenças. Outra luta será para que 
O recurso da edição deve circular pela 
região.

Por que acredita que merece o voto 
dos capixabas para representá-los em 
Brasília?

Nesse cenário de tanta dor, é necessá-
rio que tenhamos representantes que sai-
bam cuidar, que estejam próximos, aces-
síveis e motivados para servir. E modéstia 

à parte, faço isso bem. Já mostrei a minha 
sensibilidade quando fui vereadora. Na 
minha caminhada como cidadã, como 
cristã comprometida, e como política, 
com e sem mandato. Mesmo estando há 
dois anos sem mandato as pessoas ainda 
me procuram. Sempre trabalhei levando 
em conta e respeitando as diferentes opi-
niões. Defendo o respeito às liberdades 
e luto por uma sociedade mais justa e 
fraterna. 

Quem é Renata Fiório?
Renata Sabra Baião Fiório Nascimen-

to é casada e mãe de um casal de filhos. 
É graduada em Direito pela Universidade 
Gama Filho e pós-graduada em Direito 
Civil e Processual Civil. e em Direito Civil 
Constitucional.

É também Tecnóloga em Negócios 
Imobiliários e foi estagiária da Associa-
ção dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra.

Foi secretária-geral  e conselheira da 
2ª Subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil de Cachoeiro e presidente da 
Comissão da Mulher Advogada.

Foi vereadora e secretária-geral da 
Mesa Diretora da Câmara de Cachoeiro.

Por Anete Lacerda / diaadiaes.com.br
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SEREI MUNICIPALISTA E PEÇO 
QUE PESQUISEM MINHA VIDA, 

DIZ MOISÉS VITAL
De que forma o senhor acha que pode 

contribuir para o desenvolvimento regio-
nal?

Nós temos que entender que cada mu-
nicípio é único: cada um tem as suas difi-
culdades, os seus próprios desafios. Então, 
eu me proponho a ser um deputado federal 
municipalista. Ou seja, um deputado fede-
ral que trabalha com cada município, fa-
zendo essa ponte com o Governo Federal.

E isso, independente de partido, de 
governo, ou do partido que determinado 
prefeito defende. Nós temos que mudar 
essa mentalidade. Pensar em pessoas, em 
como resolver os problemas da sociedade, 
priorizando atender aos anseios da popu-
lação.

Em alguns municípios, o desafio princi-
pal é o atendimento de saúde, em outros a 
educação ou o desenvolvimento econômi-
co, agricultura. Então vamos trabalhar de 
forma assertiva, pois cada dor tem o seu 
remédio. Então temos que identificar isso, 
ouvindo os governantes, os prefeitos, verea-
dores e líderes locais. 

Qual o principal gargalo que impede 
o crescimento do município e das regiões, 
Sul, Serrana, Litoral e Caparaó?

É a falta de representatividade. Nós 
temos, hoje, dez deputados federais que 
fazem parte da bancada federal do estado 
do Espírito Santo e representam a Grande 
Vitória, a Região Norte. É natural que eles 
levem os recursos para lá e batalhem para 
promover desenvolvimento nessas regiões. 
Nada contra.

Mas chegou a hora do Sul do Estado 
também ser lembrado e ser visto.  Para isso, 
as pessoas têm que se conscientizar que 
este é um voto muito sério. Então, cada 
um tem que ter essa responsabilidade de 
eleger um representante de verdade do Sul 
do Estado, que esteja disposto a trabalhar 
e que seja preparado. É hora de mudar 
essa história. 

Eleito, como pode contribuir para pro-
mover resolver os problemas causados 
pelas carências na região?

Vou trazer recursos para o Sul do Esta-
do, trazer essa representatividade e ser um 
deputado municipalista. Assim, vamos con-
seguir trabalhar pelos municípios da região 
Sul, Caparaó, litoral e da região Serrana. 
A política tem que ser pública, tem que ser 
para todos. Tem que ouvir as pessoas e 
estar mais perto da população. É para isso 

que a política existe, para ajudar pessoas.

 Por que acredita que merece o voto 
dos capixabas para representá-los em 
Brasília?

Eu mereço o voto do povo capixaba 
por que sou cristão, conservador, tenho 
princípios e vou representar o capixaba 
em Brasília para votar a favor da família, 
a favor dos interesses do povo capixaba. 
Eu mereço o voto porque serei um deputa-
do municipalista. Assim, vamos conseguir 
trabalhar pelos municípios da região Sul.

Quem é Moisés Vital?
Casado e pai de três filhas, Moisés é 

formado em Gestão Pública. Empresário 
do ramo imobiliário, é formado em transa-
ções imobiliárias e Delegado do SindiImo-
ves do Espírito Santo.

Assessor parlamentar na Câmara Muni-
cipal, assessor Executivo na Secretaria de 
obras, e assessor Executivo da secretaria 
de Governo Cachoeiro de Itapemirim.

Foi Candidato a vereador no Republi-
canos em 2020, sendo o 2° suplente.

Cristão evangélico, missionário da Igre-
ja Avivar, no Bom Pastor (pastora Amauri-
céia).

Por Anete Lacerda / diaadiaes.com.br
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MEREÇO SER ELEITA PORQUE 
DEFENDEREI SEMPRE OS INTERESSES 

COLETIVOS, DIZ FLÁVIA CYSNE
Caso seja eleita, de que forma acha 

que pode contribuir para o desenvolvi-
mento regional ?

Serei a Deputada Federal do Sul do 
Estado em Brasília. Quem conheceu meu 
trabalho como prefeita de Mimoso do Sul 
viu uma gestão honesta e altamente em-
preendedora, com grandes projetos, gran-
des obras e uma visão de desenvolvimento. 
Não é porque a cidade é pequena que 
não se pode pensar grande.

A construção da nossa pré-candidatura 
se dá com solidez, baseada em dados téc-
nicos, construção coletiva, diálogo, escuta 
e muito estudo das reais necessidades da 
população do sul do Espírito Santo.

Da mesma forma como garimpei recur-
sos para grandes investimentos em Mimoso, 
assim serei na Câmara dos Deputados, ao 
lado dos empreendedores, dos produtores, 
dos trabalhadores e de todas pessoas que 
acordam cedo para colocar comida na sua 
mesa com dignidade. Meu compromisso 
será com ética e progresso. 

Qual o principal gargalo que impede 
o crescimento do município e das regiões, 
Sul, Serrana, Litoral e Caparaó?

Com os investimentos descentralizados 
feitos pelo Governador Renato Casagrande 
nas regiões que você citou, muita coisa já 
mudou, mas ter uma Deputada Federal que 
conhece os anseios da população, que é 
da região e que tem compromisso coletivos 
fará ainda mais diferença.

É preciso oferecer incentivos fiscais e 
tributários, além de investimento constante 
em infraestrutura, para a atrair novas empre-
sas e oferecer fomento às existentes e, com 

isso, gerar condições de gerar e manter os 
empregos.

Não dá para alcançar esse objetivo 
com baixa representatividade da região sul 
na Câmara Federal. No período eleitoral 
é comum vermos a “importação” de candi-
datos de outras regiões.

Chegam na região e só sabem andar 
com GPS ligado. Mesmo sem nenhum 
vínculo ou compromisso conosco acabam 
tendo votos por aqui, mas depois somem 
e pouco produzem. É preciso cartão 
vermelho nas urnas. Dar cartão verde e 
elegermos quem realmente conhece nossas 
necessidades.

Também é preciso deixar ideologias de 
lado e colocar o progresso à frente, como 
fizemos no Instituto Mulheres no Poder, mo-
vimento suprartidário criado por nós, para 
aumentar a representatividade feminina nos 
espaços de poder. Nossa base sempre foi 
o respeito. E continuar sendo.

Vamos voltar o nosso olhar para o Porto 
Central de Presidente Kennedy. Que qualifi-
cação será necessária para que a maioria 
das vagas fique para os capixabas? Va-
mos então unir qualificação e demanda 
por mão de obra para termos trabalhado-
res capacitados.

Um Porto como esse movimenta tanto a 
economia local que é necessário absorver 
todo tipo de mão de obra. Será preciso 
qualificar tanto industriários como prestado-
res de serviços locais.

O setor de serviços foi o que mais 
cresceu em 2021, com aumento de 7,2%, 
então vamos destinar recursos para qualifi-
car as nossas mulheres para que possam 
ter sua profissão e ganhar seu dinheiro 

honesto para atender à demanda que vai 
se formar. Isto também é empoderamento 
feminino.

Não podemos deixar de falar sobre a 
importância do fortalecimento das políticas 
públicas para dar suporte às mulheres ví-
timas de violência doméstica. São muitas 
demandas e estaremos atenta a todas elas.

Eleita, como pode contribuir para 
resolver os problemas causados pelas 
carências na região?

Vou ser a extensão do Sul do Estado 
na Câmara dos Deputados e a extensão 
de Brasília no Sul do Estado. Diálogo e 
parceria com os prefeitos, vereadores, 
Governo Estadual e Governo Federal para 
desenvolver nossa região.

Vocês verão uma mulher guerreira em 
busca de reforma tributária, melhorias na 
saúde, educação, moradia e infraestrutu-
ra, mantendo o olhar 100% voltado aos 
interesses coletivos. A população do Sul 
capixaba vai conhecer realmente uma de-
putada federal que vai ser firme na defesa 
das necessidades da região. 

Por que acha que merece o voto dos 
capixabas?

Em primeiro lugar porque estou prepa-
rada. Tenho vasta experiência na política, 
onde sempre tive o olhar voltado para os 
interesses comunitários. Tenho também 
boa interlocução com o governo estadual 
, mas também porque o projeto político 
que defendo é o da representativade. Sem 
falsa modéstia, e com muita humildade, 
asseguro que posso representar bem todos 
os capixabas em Brasília.

Por Anete Lacerda / diaadiaes.com.br
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MEREÇO O VOTO DOS CAPIXABAS 
PORQUE FUI TESTADO E POSSUO 
FICHA LIMPA, DIZ EVAIR DE MELO

De que forma seu mandato contribuiu 
para o desenvolvimento da região sul do 
estado?

Sempre dedicamos atenção a região 
Sul. Temos muitas ações e destacarei 
algumas. Na condição de vice-líder do 
Governo Federal na Câmara, articulamos a 
redução do IPI sobre rochas ornamentais de 
5% para 1% e viabilizamos uma importante 
parceria entre o Centrorochas e a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (ApexBrasil). Esta parceria 
levou o setor de mármores e granitos – que 
gera emprego e renda no Espírito Santo –, 
a bater recorde de exportações e a obter 
um crescimento de 35%, o que beneficia 
diretamente a economia do Sul do Estado.

Cachoeiro, como grande polo regional, 
obteve um apoio à altura de sua importân-
cia. Na soma geral de todos os recursos 
de emendas parlamentares, convênios e 
transferências federais que articulamos, a 
cidade já recebeu mais de R$ 119 milhões 
do Governo Federal,  incluindo os R$ 80 
milhões aplicados no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19.

Na saúde destinamos recursos impor-
tantes para os hospitais regionais e para o 
fortalecimento dos serviços prestados pelos 
municípios. Darei como exemplo a Santa 
Casa de Cachoeiro, uma referência para 
todo o Sul do Estado, que recebeu mais 
de R$ 20 milhões entre repasses federais 
que articulamos e recursos de emendas, 
desde nosso primeiro mandato. Os recursos 
foram investidos em equipamentos, leitos 
de UTI, respiradores fixos, no custeio de 
serviços de média e alta complexidades, 

na manutenção do dia a dia e no enfrenta-
mento da pandemia.

Inovamos, ainda, com o ‘ConectAí’, 
ação de inclusão digital que estamos pro-
movendo aqui no Estado por meio do pro-
grama ‘Wifi Brasil’, do Governo Federal. 
Esta iniciativa já possibilitou a instalação 
de 588 antenas de internet gratuita de alta 
velocidade, com sinal aberto, em escolas, 
comunidades, associações e espaços pú-
blicos de municípios de todas as regiões 
capixabas.

E até o final do ano vamos disponibi-
lizar mais de 700 pontos. No interior de 
Cachoeiro, por exemplo, as comunidades 
de Jacu, Burarama, Alto São Vicente, 
Tijuca, Pacotuba, Gruta – e até escolas 
públicas da sede do município – já contam 
com livre acesso à internet gratuita de boa 
qualidade do ‘ConectAí’.

Também investimos na educação tecno-
lógica e destinamos recursos de emendas 
e repasses do Governo para diversas me-
lhorias nas unidades do IFES da região Sul. 
Em Alegre, viabilizamos a construção de 
prédio próprio para as empresas juniores; 
em Venda Nova, construímos o laboratório 
de café; e em Cachoeiro, erguemos o 2º 
pavimento de salas de aula, laboratórios e 
novos ambientes de aprendizagem.

Já para movimentar a economia e ge-
rar emprego e renda nos municípios do Sul 
capixaba durante o ano todo, estimulamos 
a realização de exposições e eventos de 
lazer, cultura e negócios. Em Cachoeiro, 
por exemplo, destinamos emenda de R$ 
8 milhões para a construção do maior 
pavilhão coberto do Estado – o Parque de 

Exposições Carlos Caiado Barbosa –, mas 
também garantimos recursos para a am-
pliação e modernização de vários outros 
centros de eventos como o Morangão (em 
Pedra Azul), o Cafezão (em Brejetuba) e o 
Geraldo Santos (em Alegre).

A partir de Conceição de Castelo, 
implantamos ainda o projeto de pavimen-
tação de estradas rurais com o Revsol, 
que vem sendo usado em todo o Estado. 
Os municípios da região Sul também re-
ceberam máquinas, tratores, caminhões 
e equipamentos para agricultura e obras 
públicas – além de recursos para o custeio 
do dia a dia da saúde e o enfrentamento 
da pandemia – que foram possíveis graças 
às nossas emendas e aos repasses federais 
que articulamos junto ao Governo.

Por fim, é importante lembrar que, no 
campo, contribuímos para regularizar a 
situação de pequenos produtores rurais 
em assentamentos de todo o Estado. Só 
na região Sul, já entregamos 250 títulos 
de propriedade e até o final deste ano, 
entregaremos um total de 2.075 documen-
tos de regularização fundiária em todo o 
Estado. É a maior titulação da história do 
Espírito Santo: uma conquista que só foi 
possível graças aos recursos de emenda 
que destinei ao Incra.Políticos Brasileiros’ 
me escolheu este ano como o melhor par-
lamentar da bancada federal capixaba 
e o melhor representante do meu partido 
(PP) em todo o Brasil. Então, vamos firmes 
em direção às nossas metas porque o 
pensamento cria, a vontade encoraja, a fé 
fortalece, a determinação impulsiona e o 
trabalho realiza.

 

Por Anete Lacerda / diaadiaes.com.br
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C om um grande projeto de modernização 
e investimentos em andamento,a Unidade 
da Unimed Sul Capixaba, no Centro de 

Cachoeiro, completou em setembro 29 anos de 
atendimento aos clientes.

A Unidade, que simbolizou a consolidação da 
cooperativa como a maior operadora do Sul do 
estado e acompanhou também o crescimento da 
cidade, está passando por transformações e rece-
bendo investimentos de cerca de R$ 5 milhões após a inauguração 
do Hospital da Unimed Sul Capixaba, há dois anos.

No local agora funcionam o Hospital Materno-Infantil, e nos 
anexos da Unidade estão o Pronto Atendimento adulto e Infantil, 
Unimed Diagnóstico, Centro de Especialidades e Laboratório Uni-
med. Estruturas que terão o mesmo padrão de modernidade do 
Hospital do trevo da Safra, oferecendo mais conforto, segurança e 
humanização dos atendimentos aos clientes e melhores condições 
de trabalho aos profissionais de saúde.

O projeto foi iniciado em julho de 2021, e já contou com a am-
pliação do número de leitos da UTI Neonatal e Pediátrica (UTIN/
UTIP) da Maternidade, que também foi modernizada com novos 

equipamentos e a substituição da tecnologia de 
todos os monitores e da central de monitoramen-
to e com o novo Centro de Especialidades. 

As adequações também incluem nova re-
cepção de internação, uma ala de internação 
com seis leitos, no segundo andar da unidade, 
modernização dos centros cirúrgico e obstétri-
co, novo pronto atendimento e ampliação do 
posto de coleta do Laboratório Unimed. Com 
a modernização, o complexo contará com 47 
leitos de internação, incluindo oito leitos de UTI 
Neonatal.

UNIDADE DA 
UNIMED SUL 
CAPIXABA NO 
CENTRO DE 
CACHOEIRO 
COMPLETA 
29 ANOS COM 
MODERNIZAÇÃO 
E AMPLIAÇÕES
Tradicional 
endereço da 
cooperativa 
agora é Hospital 
Materno-Infantil
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“Na Unimed Sul Capixaba, trabalha-
mos para manter a excelência de nosso 
atendimento aos pacientes e familiares. 
O bem-estar deles vem sempre em pri-
meiro lugar. Investimos em tecnologias 
e estamos em constante aprimoramento 
e ampliação dos serviços prestados. A 
modernização da unidade no Centro 
de Cachoeiro e a consolidação como 
Hospital Materno-Infantil representa um 
marco para a cooperativa, é parte des-
ses esforços. É um cuidado da gestante, 

mãe, bebê e todo acompanhamento pediátrico da criança”, destacou a 
diretora de Recursos Próprios, Grazielle Grillo.

O diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, 
ressaltou que a Unidade do Centro representou o primeiro investimento 
em Recurso Próprio da cooperativa para atendimento no Sul do Estado, 
com uma localização estratégica para facilitar o acesso dos clientes. 
Agora,  a modernização demonstra o compromisso da cooperativa em 
fortalecer sua estrutura própria de cuidado e oferecer atendimento com 
qualidade, agilidade e segurança ao cliente.

O Hospital Materno-Infantil e todos os serviços próprios da Unimed Sul 
Capixaba oferecem também atendimento particular e convênios, como 
Banescaixa, Faeces, Saúde Caixa e CASSI.

Na Unimed Sul Capixaba, trabalhamos para 
manter a excelência de nosso atendimento 
aos pacientes e familiares. O bem-estar 
deles vem sempre em primeiro lugar..."
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O ambiente do Studio Sara Rangel é clean, cheio de charme 
e transmite conforto e sofi sticação para os clientes em atendi-
mento. Sarah, que se diz apaixonada pelo mundo da beleza, 
acertou em cheio na decoração. Impecável!
Referência em qualidade e profi ssionalismo, o Studio realmen-
te encanta por cada detalhe, e já conquistou uma clientela 
que não abre mão de frequentar o espaço. Acesse o Insta-
gram @studiosarahrangel, agende um horário e conheça os 
diferenciais e os serviços disponíveis para você.

STUDIO SARAH RANGEL: ambiente 
harmonizando o bem-estar

REDSIS
@redsissistemas

(28) 3521-1321 / (28) 99885-9118

AUTOMAÇÃO E SISTEMAS

O Katatas Gourmet, tendo a frente o empresário e sommelier 
Eduardo Gonçalves, recebeu em seu agradável e aconche-
gante espaço, na noite, da última quarta-feira, o tradicional 
encontro dos Degustadores Cachoeirenses de Vinho - Decavi. 
Gente bacana da nossa sociedade marcou presença. 

katatas gourmet recebe mais
um grande encontro dos decavi

A Redsis, empresa líder no segmento de Automação e Sistemas, foi uma das apoia-
doras do evento, que nesta edição, trouxe o tema "O Brasil que buscamos" e, 
através de três painéis, reuniu fi lósofos, cientistas políticos, empresários e políticos, 
promovendo o debate de ideias e abrindo espaço para a participação do público.

wendel fassarella e Richardison Gomes, gerentes
da redsis,  participam do 3° fórum mais líderes

O talentoso empresário Gustavo Duarte 
comemora o sucesso do Laboratório Ca-
choeiro, que já é sinônimo de confi ança 
e credibilidade no mercado. Parabéns!

laboratório cachoeiro, 
direção gustavo duarte
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jaleca cachoeiro, direção do casal de 
empresários Edson Mendes e Isa Alves

A Jaleca é uma marca Brasileira de jalecos e uniformes direcio-
nados aos profissionais da área da saúde, com uma varieda-
de enorme de modelos e cores, elaborados por estilistas, que 
estudam as tendências e incorporam a arte em suas peças.
A cada coleção a Jaleca se supera, criando uma oportunida-
de em sofisticar o ambiente de trabalho dos profissionais da 
saúde, bem como em oferecer conforto, estilo e qualidade em 
cada peça elaborada. Faça uma visita a Jaleca, localizada 
na Av. Antônio Penedo, 39, Centro, e se surpreenda!

em recente palestra, dr. eugênio
Ricas, e o empresário Fabrício corrêia
O bacharel em Direito e empresário Fabrício Corrêia, da 
Corrêia Bike Sport, especializada no segmento em todo o 
Brasil, ladeando o superintendente da Polícia Federal, Dr. Eu-
gênio Ricas, após brilhante palestra ministrada pelo ilustre De-
legado Federal, em passado próximo, na Faculdade Multivix.

Na busca contínua por aperfeiçoamento 
de suas operações, a Marbrasa - Már-
mores e Granitos, participou no mês de 
agosto, representada por seu gestor de 
TI, Douglas Passamani Cola, do Inno-
vation Meeting BR, que aconteceu na 
capital pernambucana, Recife.

O evento, focado em novas tecnologias 
e inovações, reuniu mais de 200 líderes 
de TI de grandes empresas brasileiras. 
Na ocasião, a Marbrasa foi agraciada 
com duas premiações: projeto “Colabo-
rador Conectado” (entre mais de 100 
projetos inscritos) e gestor de TI de desta-
que na categoria Siderurgia, Metalurgia 
e Mineração.
As premiações reforçam a visão estraté-
gica construtiva da Marbrasa e de seus 
colaboradores.

marbrasa é destaque
no innovation meeting br

Laboratório de Análises Clínicas

LABORATÓRIO
CACHOEIRO

(28) 3025-2929
(28) 99981-2929

@laboratoriocachoeiro

Av. Etelvina Vivácqua, 146,
Nova Brasília

Cachoeiro de Itapemirim - ES
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"Sempre acreditei que nossos produtos traduzem nossos valo-
res, por isso entregar o melhor com a máxima efi cácia é o que 
norteia a ADCOS". Essa frase da fundadora da ADCOS, Dra. 
Ada Mota, é inspiração para a talentosa empresária e farma-
cêutica bioquímica, Dra. Lilian Portugal Federici, apaixonada 
pela marca e primeira franqueada ADCOS no Brasil, há 28 
anos, que dispensa maiores apresentações por onde passa, 
quando o assunto é dermocosméticos, beleza com saúde.

dra. ada mota, fundadora da adcos,
e dra. lilian portugal federici,
primeira franqueada adcos no brasil

Dra. Sueli Lima, de carreira vitoriosa na Medicina e como 
empresária, há mais de 30 anos, em Cachoeiro, deseja retri-
buir a cidade que ama, uma melhor qualidade de vida para 
todos e todas. Com sua experiência, tem tudo para cumprir, 
se eleita, um excelente mandato na Assembleia Legislativa. 

dra. sueli lima: a força e o talento 
da mulher, na assembleia legislativa

A empresária da Big Festas, Renata de Souza e sua linda 
fi lha Maria Vitória, entre as amigas e Domadoras do Lions 
Clube Frade e a Freira: Edir Bressan, Rita de Cássia Costa, 
Carmem Lúcia de Jesus e Maria das Graças Rabelo, no Chá 
das Domadoras, promovido pela entidade, no último dia 21.

renata de souza, da big festas, marca
presença no chá das domadoras

Um sucesso a Convenção ADCOS 2022, "Nossa Força Trans-
forma", que aconteceu em São Paulo, nesse fi m de semana. 
Por lá, nada mais, nada menos, a Dra. Lilian Portugal Federi-
ci, uma mulher super talentosa, lindíssima e empreendedora, 
que é destaque como franqueada ADCOS por todo o Brasil.

dra. lilian portugal federici participa 
da convenção adcos 2022, em são paulo
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As empresárias Gislaine Polonini e Lucinéia Polonini, da Po-
lonini Eletromóveis, e o empresário do Cartão de Todos, Gil-
berto Conceição, e a gerente Comercial, Daiane Werneck, 
fecharam uma parceria que vai possibilitar ao cliente Polonini, 
por meio do Cartão de Todos, descontos especiais, em toda 
loja. Novidade bem bacana que você não pode perder!

polonini eletromóveis e cartão
de todos: uma parceria de sucesso

"Renda graças a Deus pelas pessoas que estão em sua vida e 
fazem de você uma pessoa melhor". Muito linda a mensagem 
da psicóloga Fátima Moulin, na foto, acompanhada de sua 
mãe Ariete Moulin, do filho Miguel e do sobrinho Arthur.

Sólida é a tua morada, teu ninho está 
posto na rocha (Números 24, 21b)

É isso mesmo! Que notícia superbacana da empresária Adilza 
Roncetti: o Restaurante Bom Apetite, no 2 piso, do Shopping 
Cachoeiro, oferece um desconto de 10% no self-service para 
você que é estudante, almoçar com variedade e qualidade.

desconto de 10% no self-service,
no bom apetite, para estudante

A Biofórmula Farmácia de Manipulação realizou, na quinta- 
feira (21), no auditório do Shopping Cachoeiro, o 2º Work-
shop de Nutrição e Conhecimento. Na foto, o casal de em-
presários e farmacêuticos, Priscilla e Pedro Santolini, e sua 
equipe de farmacêuticos e colaboradora, com representantes 
da Florien Fitoativos, empresa referência em fitoterápicos que 
oferece soluções inovadoras ao mercado magistral, transfor-
mando o medicamento individualizado em qualidade de vida.

biofórmula realiza o 2° workshop
de nutrição e conhecimento

@poloninieletromoveis
www.poloninieletromoveis.com.br

@cdtcachoeiro
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Depois de uma animada cavalgada, uma pausa para colocar 
a prosa em dia. O destacado empresário Augusto Wallace, 
degustando um delicioso café, com os amigos Paulo Alves e 
Rogério, no aconchegante e agradável Empório Muqui. 

EMPRESÁRIO AUGUSTO WALLACE, EM MUQUI, 
COM OS AMIGOS PAULO ALVES E ROGÉRIO

casal bacana e de bem com a vida:
patrick cavalcante e stephÂnia santos
Casal que é sucesso, por onde passa: estamos falando dos 
corretores de Imóveis, Patrick Cavalcante e Stephânia Santos, 
da Star Imóveis, especializado na compra, venda e aluguel 
de imóveis, prestando toda assessoria necessária à realização 
de uma transação segura e tranquila, com total transparência.

Na Werne, em frente ao Shopping Cachoeiro, você sempre 
encontra promoções imbatíveis, em materiais escolares para 
ensinos de educação infantil, fundamental, médio e superior, 
como: agendas, livros, cadernos, canetas, lápis de cor, mar-
ca textos, réguas, tintas, dicionários, estojos, mochilas e muito 
mais. A competente equipe de colaboradoras, tem a direção 
do casal de empresários Lúcia e Luiz Carlos Werne Amorim.

equipe WERNE PRESENTES E PAPELARIa

A Top Motos, além de ser uma super oficina, é uma empresa 
de peças e acessórios para motos e pilotos, referência no 
mercado, trabalhando com as melhores marcas, produtos de 
qualidade, procedência e garantia. Atuam com inovação e 
qualidade nos serviços prestados aos seus clientes e fornece-
dores, valorizados pelo entusiasmo e comprometimento de 
sua competente equipe de colaboradores. Faça uma visita, e 
conheça a Top Motos, na Rua Raul Nassar, 42, BNH.

empresário josé guilherme paschoal
e equipe da top motos, no bairro bnh

CLÍNICA DE
ULTRASSONOGRAFIA
SANTA ROSA

DR. JOSÉ ANTENOR
LOUZADA GOMES

Av. Pinheiro Júnior, 176 - Ibitiquara
(28) 3522-1203
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O Movimento Empresarial Sul Espírito Santo - MESSES, rea-
lizou, no último dia 10, na Escola Maple Bear, o Workshop 
Gestão da Inovação "Aprenda na Prática", com o facilitador 
Denis Ferrari, CEO da Azys, que nos últimos anos, tem feito a 
inovação chegar a empresas como Coopeavi, Firjan, Findes, 
Arcelor, WeDo, CPTM e muitas outras pequenas e médias. 
Na foto, representando o Messes, o vice-presidente Institucio-
nal, Fábio Bortolini e o secretário-executivo Ricardo Coelho. 

messes realiza o workshop gestão
da inovação "aprenda na prática"

A Wizard Cachoeiro é, mais uma vez, a Escola de Idiomas 
mais lembrada na cidade, no Prêmio Gazeta Empresarial 
2022. Estiveram representando a Escola, na premiação, as 
sócias Maria Leila Casagrande e Ana Lucia Caliman, que atua 
como Diretora da Unidade, e a Coordenadora Pedagógica 
Danuse Gomes Pétali. Parabéns à equipe e alunos da maior 
rede de ensino de idiomas do mundo: a Wizard by Pearson.

wizard cachoeiro é prêmio
gazeta empresarial 2022

A Loja Chocolat, com mais de 30 anos de tradição, na Rua 
Siqueira Lima, e que tem a frente as empresárias Gilda Arpini 
Abreu e Rayza Arpini Abreu, recebeu a visita super especial 
da Gabrielle Manganelli, no lançamento da Coleção de 
Primavera Verão! Para as empresárias, a época mais linda 
do ano está chegando. Muita cor, beleza e composições de 
estilo! Por isso, fi quem ligadas no Instagram @loja_chocolat, 
façam uma visita a loja e surpreendam-se com as novidades.

loja chocolat
Vestir é gesto diário de colorir a alma

A Cachoeiro Stone Fair completou 30 anos, na edição 2022, 
e reuniu as principais empresas do Brasil, criando um am-
biente propício para realização de grandes negócios. Por lá, 
passaram, muita gente bacana da sociedade, entre eles, o 
corretor de Imóveis, da Ervatti Netimóveis, Maurício Ervatti.

rubens maurício ervatti marca
presença na cachoeiro stone fair
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dia do veterinário
parabéns dra. mariana

isabelle peterle, futura 
veterinária, parabéns

O casal Lucinéia e Dr. Alexandre Car-
valho está feliz com o sucesso da fi lha 
Isabelle, no curso de Medicina Veteriná-
ria, pelo amor da jovem aos animais e 
o comprometimento e responsabilidade 
com os estudos. Com certeza, será uma 
excelente veterinária. Parabéns lindona!

Dia 09 de setembro, foi o dia daque- 
les que dedicam a própria vida para 
cuidar dos animais. E a Coluna presta 
homenagem a talentosa Dra. Mariana 
Monteiro, pela linda missão, e por todo 
amor, dedicação e tempo em prol da-
queles que tanto dependem de nós.

O deputado estadual Alexandre Quintino, candidato a ree-
leição, em recente visita a Cachoeiro, levou o abraço ao 
grande amigo e fi el cabo eleitoral Clayton Siqueira, CEO da 
RS Vieira Soluções e Serviços, empresa em constante investi-
mento em novas tecnologias e profi ssionais capacitados.

deputado estadual alexandre quintino 
visita a rs vieira soluções e serviços

Marcus Vicente em 
campanha para federal

O ex - secretário de Estado de Sanea-
mento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), Marcus Vicente é 
candidato a deputado federal pelo 
Progressistas. Depois de uma gestão 
entregando muitas obras estruturantes 
e melhorias por todo o Espírito Santo, 
Marcus Vicente quer voltar a ocupar uma 
cadeira na Câmara dos Deputados.

Na Plast Couro, além de uma infi nidade de tecidos e cour-
vins para estofados, você encontra uma linha completa de 
revestimento automotivo. Visite a loja, na Rua Bernardo Horta, 
166, Guandú, e encontre tudo o que você precisa no seg-
mento em um só lugar. Direção da empresária Raquel Cabral.

plast couro, tudo que você
precisa no segmento em um só lugar
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loja virtual art nails
na palma da sua mão

nova coleção da pistache
com gabrielle manganeli

casal 20: TâNIA SCHERRER 
e CLÁUDIO BREZINSKI
Casal sucesso no amor e nos negó-
cios: o empresário Cláudio Brezinski, 
da Padaria o Pão Nosso, e a experien-
te advogada Tânia Scherrer, que com-
pletou, no último dia 17, um ano de 
namoro. Que este amor cresça ainda 
mais repleto de alegria e felicidades.

O jovem empreendedor Renan Prucoli 
informa que a Art Nails, é também 
uma completa loja virtual, onde você 
encontra todos os produtos disponíveis 
na loja física, podendo comprar com 
segurança e a certeza que irá receber 
seus produtos originais e prontos para 
usá-los. Aproveite, acesse o site e boas 
compras: www.artnailsonline.com.br.

Um sucesso o lançamento da Coleção 
de Primavera Verão da Pistache, na 
Rua Siqueira Lima, 10, Loja 101, que 
contou com a presença vip de Gabrielle 
Manganelli, na foto, com a empresária 
Raquel Soares. Vale a pena fazer uma 
visita. A coleção está um arraso!

A CVC Chevrolet está com ofertas exclusivas para a toda a linha Tracker com pronta entrega. Na compra do SUV, o cliente 
leva uma Caloi Supra e ainda pode fi nanciar o veículo com taxa zero. A promoção segue até o próximo dia 30 de setembro.
Aproveite para levar o seu novo Chevrolet Tracker para casa! Esperamos você na CVC Cachoeiro: 28 3526-2666.

Tracker com ofertas exclusivas na CVC chevrolet cachoeiro



equipe da contad - contabilidade
e assessoria empresarial

O contador Rones Fontoura, titular da Contad - Contabilidade 
e Assessoria Empresarial, com mais de 17 anos de mercado, 
reuniu a sua dedicada equipe de colaboradores, para um 
agradável café da manhã, na última semana. 
"Nada melhor que comemorarmos juntos os ótimos resultados 
alcançados. Nossa equipe é qualifi cada e profi ssional, que 
presta serviços de consultoria e assessoria contábil, com total 
segurança para os nossos clientes", comenta Rones.

A Setrab, por meio do engenheiro de Segurança do Trabalho, Marcos Quadro, 
e o TST, Eduardo Pacheco palestraram, na quarta-feira (21), no Colégio CEI, no 
Vila Rica, sobre riscos ocupacionais, apresentando o tema Higiene Ocupacional e 
algumas NHOs. Compartilhou, ainda, sobre suas experiências pessoais na profi s-
são, deu dicas de estudo e aprendizado, além de apresentar os equipamentos de 
medição mostrando, a função, uso e particularidades entre eles. Parabéns a Setrab!

palestra do engenheiro marcos quadro, da setrab, 
sobre higiene ocupacional, é destaque na escola cei

Bastidores do casal Andréia e Fabiano 
Finatto, da Kiko`s Restaurante e Pizzaria, 
em sua residência, se preparando para 
a grande noite, que coroou a empresa 
como a mais lembrada no segmento. 

kiko`s restaurante e 
pizzaria é prêmio gazeta

vila rica baterias
direção do empresário carlos sanches

A bateria ideal tem que possuir itens de segurança, ter pro-
cedência e confi ança, e ser dimensionada corretamente. E 
tudo isso você encontra na Vila Rica Baterias, referência no 
segmento, em todo Sul do Estado, trabalhando com as me-
lhores marcas, condições de pagamento e entrega grátis, 
além dos profi ssionais mais capacitados do mercado.



Que novidade bacana, o casal de em-
presários Rachel e Thiago Paiva, apre-
sentaram no bairro Vila Rica e região, 
a Farmácia Espírito Santo, que além de 
oferecer a maior variedade em medica-
mentos, conta com uma infinidade de 
opões, como dermocosméticos, itens de 
cuidado diário, produtos para crianças 
e muito mais, com os melhores preços.
E outra notícia, bem legal, é que na 
nova instalação, conta com 3 vagas de 
estacionamento exclusivas, para uma 
maior comodidade e segurança dos 
seus clientes. O que já era bom, ficou 
ainda melhor. Faça uma visita e confira!

empresários rachel e 
thiago paiva inauguram a 
farmácia espírito santo,
em novo endereço, na
av. nossa senhora da 
consolação, no vila rica

Áry lima bronze: brilho 
com responsabilidade

dra. FERNANDA LIMA,
DERMATOFUNCIONAL

Para a requisitada dermatofuncional 
Dra. Fernanda Lima, o corpo de verão 
começa a ser construído agora. Por isso 
preparou combos especiais de tratamen-
to para preparar o seu corpo para a 
estacão. E você não vai ficar de fora 
dessa. Mais informações: acesse o Insta-
gram @fernandalimadermatofuncional.

"O bronze, em nosso Studio, é adqui-
rido de forma sadia e gradativa, sem 
esquecer da proteção solar, reunindo, 
assim, todos os cuidados que o seu cor-
po merece e precisa", afirma a Rainha 
do Bronze, Áry Lima. Para agendar 
uma sessão você já sabe, é so acessar 
o Instagram @arylimabronzeoficial.

vinícius scherrer Pinheiro 
se forma em geologia

Vinicius Scherrer Pinheiro formou-se em 
Geologia, pela Universidade Federal 
do Espírito Santo - Ufes, campus de 
Alegre. A Colação de Grau aconteceu, 
na noite, da última sexta-feira, e contou 
com a presença especial de sua mãe, a 
advogada Dra. Tânia Scherrer, uma de 
suas maiores incentivadoras. Parabéns!
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// HMANSUR@ MANSUREASSOCIADOS.COM.BR

tempo médio 
de leitura
tempo médio 
de leitura

4 min.

ARQUIVO E BIBLIOTECA PÚBLICA NÃO INUNDÁVEIS
Apesar de todo o avanço virtual que 

temos nos nossos tempos pós-moder-
nos, ainda perdurará por muito tempo 
a impressão em papel, principalmente 
quando se tratar de livros e materiais 
importantes para registro e resgate pos-
terior da nossa História cachoeirense. 
(Sem contar que a maioria absoluta 
da comunidade mais pobre, principal-
mente jovens, nunca terá acesso pleno 
à modernidade digital, assim como – 
hoje - não podem comprar livros, se-
quer um livro mais caro, na atualidade. 
Tais jovens são os que frequentam as 
bibliotecas públicas).

Sendo assim, há de se resguardar 
e dar qualidade às nossas bibliotecas, 
principalmente quando se tratar de 
bibliotecas públicas, vez que são elas 
que atendem à maioria dos intelectuais 
dedicados às coisas e as causas pú-
blicas. Intelectual dedicado à coisa 
pública, quase sempre é desprovido de 
recursos para comprar obras raras, e 
são nas obras raras, geralmente, onde 
estão as informações mais importantes 
para quem quer ler e para quem quer 
recuperar nossa História, para que ou-
tros a leiam.

No caso específico de Cachoeiro, 
a grande e definitiva verdade é que 
bibliotecas públicas, no sentido de 
resguardarem livros e documentos his-
tóricos, já não mais existem, consumi-
das que foram – por estarem em áreas 
inundáveis. Quase tudo virou lama, e 
vai virar lama muitas outras vezes, se o 
procedimento for o mesmo, tipo: - joga 
os livros enlameados no lixo, e colo-
cam-se livros novos... no mesmo local, 
para serem inundados na enchente do 
ano que vem.

De outro lado, aqueles que podem 
adquirir, por compra a alto custo, tais 
livros e documentos históricos locais, 
quando o fazem, o guardam a sete 
chaves, para protegê-los, inclusive dos 
intelectuais “ladrões”. Só que, com o 
passar do tempo, com o envelhecimen-
to natural desses tais intelectuais, esse 
material importante vai se perdendo, 
de outra forma, mas vai se perdendo.

Fato é que, daqui a poucos anos, 
também desaparecerão essas rarida-
des.

Resumindo tudo o que está aí em 
cima, no sentido de salvar nossa me-
mória impressa, estou fazendo, aqui, 

sugestão, tanto para a atual adminis-
tração pública municipal, quanto para 
aqueles e aquelas que querem se 
candidatar ao cargo de Prefeito(a), no 
futuro próximo.

É simples: - Nos fundos da Casa 
dos Braga e da Casa da Memória 
(dois imóveis tombados e destinados à 
nossa cultura, onde estão muitos livros e 
documentos, hoje) existem terrenos não 
muito grandes, mas não muito peque-
nos, que bem poderiam ser objetos de 
construções não tão grandes, acima de 
3 ou 4 metros do nível da rua. De for-
ma a abrigar, lá, a documentação da 
memória de Cachoeiro à qual estamos 
nos referindo, já que, com essa ideia, 
estariam guardados e à disposição 
dos leitores em local mais alto do que 
os imóveis “protegidos” e severamente 
inundados pelas últimas enchentes.

E tais terrenos no fundo podem ser 
muito bem aproveitados, com constru-
ções coerentes com a dos dois imóveis 
tombados e com a dos imóveis em re-
dor, todos de construção simples.

Além disso, já que ali estão os imó-
veis históricos do Centro Operário e 
de Proteção Mútua, da Loja Maçônica 
Fraternidade e Luz, do imóvel onde 
morou Bernardo Horta e da Casa do 
Estudante de Cachoeiro de Itapemirim, 
todo esse conjunto de imóveis, junto 
com a preservação da memória dos 
demais referidos, darão nova e me-
lhor visão pública de toda a região, 
facilmente acessível com deslocamento 
a pé, a partir do Palácio Bernardino 
Monteiro, em recuperação, ou do Mer-
cado São João, que pode ser recupe-
rado também.

É muito passado bom para um futu-
ro que não pode ficar para trás. 

E quase finalizando, apenas para 
complementar e fixar ideias: - quando 
falo, também, em futura administração, 
pretendo, com isso, oferecer ideias aos 
futuros “Planos de Governo” dos pró-
ximos administradores – prefeitos(as), 
sejam quais forem. É, digo para eles, 
uma boa forma de se aproximarem dos 
futuros eleitores e, ganhando a eleição, 
melhor forma, ainda, de se perpetua-
rem, como prefeitos, na memória cul-
tural de Cachoeiro, o que não seria 
pouco.

Sem nenhuma vantagem pessoal, e 
fixando-me apenas no futuro cultural de 
nossa Cachoeiro de Itapemirim, estou 
disposto a conversar seriamente com 
quem se interessar pelo aqui exposto 
– com qualquer deles. E em local pú-
blico. Serve no Café Mourads, e sem 
segredo. E cada qual paga seu café. 
Vamos encarar?!
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ENVIE PRA GENTE  // REVISTASETEDIAS@GMAIL.COM// TEM ALGUMA FOTO HISTÓRICA DE CACHOEIRO?

// POR HIGNER MANSUR

1960

1961
Em 1961 o Governador do Estado, Francisco Lacerda de Aguiar (mais conhecido como Dr. Chiquinho) esteve em 

Cachoeiro, em visita à Santa Casa de Misericórdia.
Na foto, da esquerda para a direita, estão: - Ary Figueiredo Medina; Joaquim Cecílio Teixeira Leão, então presidente 

da Santa Casa (mais conhecido como Quincas Leão, que dá nome ao Mercado do Guandu (Mercado Quincas Leão)); o 
Prefeito Abel Santana; o Governador Chiquinho; o Bispo D. Luiz Gonzaga Peluso; e o Professor Elias Moysés.

Henriqueta Monteiro Avidos, na plenitude 
dos seus 21 anos de idade, em foto histórica 
onde ela se apresenta em toda a sua beleza. 
Poucas jovens terão sido tão lindas, como 
ela, no seu tempo. Cachoeirense, irmã 
dos governadores Jerônimo Monteiro 
e Bernardino Monteiro, Henriqueta era 
casada com Florentino Avidos, também 
futuro governador do Espírito Santo.

No livro biográfi co, “Florentino Avidos 
– Um homem à frente de seu tempo”, o 
autor, Marien Calixte, informa que, no dia 
do casamento de Henriqueta e Florentino, 
Cachoeiro parou.




