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CÂMARA QUER SABER
QUANTO MUNICÍPIO PERDE

COM ARRECADAÇÃO

13º Batalhão da PM
faz homenagens a
destaques do Trimestre

Moradores da
“periferia” voltam a
conviver com a lama

Em forma de requerimento, a vereadora Jaciara Teixeira (PT) está solicitando que a Prefeitura de 
São Mateus informe o valor que é arrecadado do Imposto, que incide sobre as instituições ban-

cárias que atuam no município.
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Aplausos
Baby Bonomo

“O mundo jamais será tranquilo enquanto não se extinguir o 
patriotismo da raça humana” (Bernard Shaw).

CAMPEONATO DE SAMBO RUSSO

DO LIONS CLUBE

O Centro de Treinamento Carreiro realizará em outubro, o 1º 
Carreiro Fight Sambo Russo. O evento terá programação de 
dois dias, com seminário e lutas diversas, nas modalidades 
escolar, esportivo e combate. As inscrições para atletas custam 
35,00. Detalhes com o Mestre Anderson pelo telefone 
(27)99623-9649.

No último dia 14, os vereadores mateenses aprovaram por una-
nimidade, o Projeto de Lei 026/2018 do Poder Executivo, que 
dispõe sobre o Programa Habitacional de Interesse Social, em 
especíco no auxílio à construção e melhorias de imóveis. 
“Novo Morar” benecia famílias com renda mensal de até três 
salários mínimos, dando prioridade aos grupos familiares cujo 
responsável seja mulher; lares que possuírem a menor renda 
familiar, além de decientes e idosos. Os interessados que se 
encaixarem nestes pers, deverão procurar a Secretaria de 
Assistência Social para obter mais informações.

VOCÊ SABIA?

CÂMARA APROVA PROJETO

CHÁ BENEFICENTE

Maciel de Aguiar é o escritor capixaba com maior número de 
publicações de livros. Até o presente momento, foram 141 
obras editadas. Merece nossos aplausos.

DESFILE CÍVICO

CINE SÃO MATEUS 

Bom dia pra quem é de bom dia!

Acompanhe a programação de hoje: Mentes Sombrias (cção 
cientíca – classicação 12 anos) às 17h e 19h; Megatubarão 
(ação – classicação 14 anos) às 21h. Mais informações pelo 
telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras todos 
pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias). 

DO EXECUTIVO

O Lions Clube São Mateus Centro realiza amanhã um Chá Be-
necente, cuja renda será destinada à Campanha da Visão e Lar 
dos Velhinhos. O evento se dará a partir das 17h, com desle da 
Boutique Hlera Malwee, além de exposição e venda de sucu-
lentas. Os convites individuais custam 25,00.

CLÍNICA IMPLANTE CENTER
A partir desta semana, a Clínica Implante Center oferecerá aos 
pacientes de São Mateus e região uma sala odontológica exclu-
siva para o atendimento à crianças. O “espaço kids” está sendo 
preparado como muito carinho pela Dra. Lorena. A clínica, que 
neste ano comemora 18 anos de existência no município, ofe-
rece outros serviços, como cirurgias complexas, raio-x, fonoa-
udiologia, dentre outros. Desejamos muito sucesso aos empre-
endedores, Dr. Jonas Paulo Bergamim e Dra. Roseane Assis 
Oliveira Bergamin.

A Prefeitura Municipal de São Mateus convida a população 
para prestigiar o Desle Cívico, cujo tema será Paz pela Paz, 
que será realizado no dia 7 de setembro, a partir das 8h na Ave-
nida Jones dos Santos Neves. Segundo o site da prefeitura, o 
desle levará para a avenida cerca de 2 mil alunos da rede 
pública, além da participação de escolas e faculdades particu-
lares, bem como diversas entidades, como a Lira Mateense, o 
Grupo de Desbravadores, Moto Clube Águias do Norte, Grupo 
de Cavalgada, Apae, Stúdio de Dança Monique Cruz, Polícia 
Civil, Corpo de Bombeiros, dentre outras.

O assalto aconteceu por 
volta das 20h30 quando a 
mulher acabara de estacio-
nar o veículo na porta de ca-
sa na Rua 12 Lado Sul. Ela 
conseguiu acionar uma guar-
nição da PM que logo entrou 

SÃO MATEUS - Dois 
indivíduos escaparam de 
uma perseguição de guarni-
ções da Polícia Militar depo-
is de assaltar uma senhora na 
noite desta quinta-feira no 
balneário de Guriri e fugi-
rem em seu veículo Honda 
Civic, placa QRRB-7019.

Mas como nas regiões 
norte e noroeste já existe 
discussões sobre o tema, a 
Prefeitura Municipal de São 
Mateus por intermédio da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social se anteci-
pou e realizou o I Fórum on-
de contou com a presença do 
Polo Nordeste representado 
pelos seguintes municípios: 
Boa Esperança, Conceição 
da Barra, Jaguaré, Monta-

SÃO MATEUS - A Pre-
feitura Municipal de São 
Mateus através da Secretaria 
de Assistência Social pro-
moveu o 1° Fórum Regional 
– População em Situação de 
Rua, com o objetivo de dis-
cutir a dinâmica deste pro-
blema social que tem au-
mentado sistematicamente 
nos últimos tempos. A ques-
tão acaba se tornando uma 
dor de cabeça para os muni-
cípios. Isso não ocorre so-
mente nas cidades do interi-
or, como também na Grande 
Vitória.

Prefeitura promove Fórum
e discute População de Rua

nha, Mucurici, Ponto Belo, 
Pedro Canário, São Mateus 
e Pinheiros. Vale destacar a 
participação dos municípios 
de Linhares e Marilândia.

O Fórum recebeu o pales-
trante Vitor Benevenuto de 
Freitas – Psicólogo/Mestre 
em Psicologia Institucional 
UFES, que abordou a temá-
tica: Atenção e cuidado em 
relação à Pessoa em Situa-
ção de Rua, onde defendeu e 
explanou sobre a realidade e 

os direitos desta população, 
para que possa conhecer, 
compreender e repensar não 
só a forma de se atuar junto a 
esse público, mas sim, de se 
vislumbrar novas possibili-
dades de atuação junto à soci-
edade e demais políticas pú-
blicas.

A População em Situação 
de Rua pode ser denida 
como: Grupo populacional 
heterogêneo que possui em 
comum pobreza extrema, 

A Secretária Municipal 
de Assistência Social de São 
Mateus, Marinalva Broedel, 
se fez presente, obtendo a 
seguinte fala “a importância 
da articulação Inter setorial 
fortalece ainda mais a políti-
ca deste atendimento contri-
buindo a nível de polo nor-
deste e entre os demais muni-
cípios para que todos nós 
possamos conduzir a câmara 
técnica a criar uxos e pro-
tocolos de atendimento com 
o objetivo de termos um 
olhar diferenciado para esta 
população”, armou a Se-
cretária.

que têm os vínculos familia-
res interrompidos ou fragili-
zados e utilizam as ruas e 
espaços públicos como mo-
radia ou local de sobrevi-
vência, de forma temporária 
ou permanente, assim como 
as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou 
como moradia provisória. 
(MDS – Ministério do De-
senvolvimento Social)

O Fórum recebeu o palestrante Vitor Benevenuto de Freitas – 
Psicólogo/Mestre em Psicologia Institucional UFES.

Bandidos roubam carro
em Guriri e escapam da PM

em ação conseguindo infor-
mações de que os bandidos 
haviam fugido em direção a 
São Mateus.

Imediatamente a guarni-
ção saiu em perseguição a 
dupla de assaltante e fez um 
bloqueio em um local da 
rodovia Othovarino Duarte 
Santos que está em obra no 
Bairro Rio Preto.

Quando os bandidos se 
aproximavam e avistaram a 
viatura entraram por uma 
estrada de chão atrás do Mo-
tel Snob e escaparam em dire-

ção a uma área de mangue, 
onde abandonaram o carro.

Um reforço da Força Táti-
ca e outra guarnição chega-

ram a realizar buscas em 
toda a região mas não logra-
ram êxito em localizar os 
bandidos.
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O destaque operacional é 
uma forma de reconheci-
mento e premiação dos Mili-
tares Estaduais que se desta-
carem no desempenho de 

SÃO MATEUS – Cinco 
policiais militares do 13º 
Batalhão de São Mateus fo-
ram homenageados na ma-
nhã desta sexta-feira como 
destaques operacionais nes-
te ano. A solenidade contou 
com grande número de poli-
ciais e familiares e foi reali-
zada na Sede do 13º Bata-
lhão, no Bairro Boa Vista. A 
homenagem é referente ao 
2º semestre de 2018.  

SÃO MATEUS - Um as-
sunto que passa despercebi-
do em muitos municípios no 
Estado, por falta de uma s-
calização adequada e persis-
tente por parte dos Legislati-
vos Municipais ganhou vida 
nesta semana na Câmara de 
Vereadores de São Mateus. 
Trata-se da ecácia na co-
brança ado Imposto Sobre 
Serviços (ISS).  

A vereadora justicou o 
requerimento informando 

Em forma de requerimen-
to, a vereadora Jaciara Tei-
xeira (PT) está solicitando 
que a Prefeitura de São Mate-
us informe o valor que é arre-
cadado do Imposto, que inci-
de sobre as instituições ban-
cárias que atuam no municí-
pio. O requerimento acabou 
sendo aprovado por unani-
midade.

Câmara quer saber
quanto Município perde
com arrecadação de imposto

que muitas prefeituras per-
dem recursos nanceiros 
por não cobrarem de forma 
ecaz esse imposto. “Temos 

falado e debatido sobre arre-
cadação do município, rece-
ita e as diculdades nance-
iras, por isso quero ter aces-

so à essas informações e sa-
ber ainda como o município 
realiza essa cobrança”, sali-
entou.

A vereadora justificou o requerimento informando que muitas prefeituras perdem 
recursos financeiros por não cobrarem de forma eficaz esse imposto. 

13º Batalhão faz homenagens
a destaques do trimestre

(27) 9833-2105

SERRALHERIA

Portões, grades,
churrasqueiras,

portas metálicas,
manutenção

geral em estruturas
metálicas.

CARDOSO

R. Ademar Neves, 258
Sernamby - São Mateus-ES

TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES

A SOLUÇÃO GRÁFICA

graficaboroto@hotmail.com

Tel: (27) 3767-3357
(27) 3767-3284

Av. Monsenhor Guilherme Schmitz,
142 - Sernamby - São Mateus-ES

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

Participaram do evento o 
subcomandante Major PM 
Ronaldo Raimondi, repre-
sentando o Comando do 13º 
BPM e dentre as autorida-
des destacam-se Andreia 
Magalhães, delegada da 
Delegacia da Mulher, em 
São Mateus, Janílson Bar-
bosa, representando a Pre-
feitura Municipal e a Secre-
taria Municipal de Defesa 
Social, Natan Beltrame, 

suas atividades prossiona-
is. Os militares são avalia-
dos pela prática de atos rele-
vantes ou merecimento pro-
ssional.

presidente da Assenor, Ana 
Paula Martin Machado, pre-
sidente do Conselho de Se-
gurança dos Km, e Rubia 
Schueng, presidente do 
CDL de São Mateus.

HOMENAGEADOS

 Cabo PM Celson tonetto da 

 

 Soldado PM Wagner Reuter 
Barros Mota, da 2ª Compa-
nhia do 13º BPM 
 Soldado PM Tallisson San-
tos Teixeira, da 3ª Compa-
nhia do 13º BPM.

 Cabo PM Edilton Neres dos 
Santos, da  1ª Companhia do 
13º BPM

 Sargento PM Ronilton 
Alves da Almeida, da 5ª 
Companhia do 13º BPM.

Silva, da 4ª Companhia do 
13º BPM.

 Soldado PM Vinícios More-
ira Mônico, da Força Tática
O Destaque Operacional 
Geral foi o Sargento PM Ro-
nilton Alves de Almeida, da 
5ª Companhia do 13º BPM.
Em sua fala o Major Ronal-
do Raimondi, parabenizou 
os militares que se destaca-
ram e elogiou toda a tropa 
pelo brilhante serviço que os 
militares vem desenvolven-
do no 13º Batalhão.

A solenidade contou com grande número de policiais e familiares e foi realizada na Sede do 13º Batalhão, no Bair-
ro Boa Vista. A homenagem é referente ao 2º semestre de 2018.  

Gestão Estratégica
de Pessoas é tema
de Painel de
Negócios da Assenor 

SÃO MATEUS – O 
palestrante será Luiz Fer-
nando Torres, da Torres 
Consultoria, que tem am-
pla experiência na área.

O palestrante construiu 
sua carreira prossional 
em grandes organizações 
nacionais e internacionais, 
nas áreas de negócios e 
recursos humanos, entre 
elas a Fibria, onde foi dire-
tor de Desenvolvimento 
Organizacional entre 2011 
e 2018. Ele vai abordar 
temas como cultura de alta 
performance, engajamen-
to, liderança e reconheci-
mento, entre outros fato-
res que levam as empresas 
a terem equipes diferenci-

A Associação Empresa-
rial  do Litoral Norte 
(Assenor) realiza na pró-
xima quarta-feira (5/9) o II 
Café Painel de Negócios, 
em São Mateus. O pales-
trante será Luiz Fernando 
Torres, diretor da Torres 
Consultoria, que vai abor-
dar o tema “Gestão Estra-
tégica de Pessoas”. O even-
to será a partir das 18 ho-
ras, no auditório da Facul-
dade Vale do Cricaré, no 
Bairro Universitário.

 
SERVIÇO:

I n f o r m a ç õ e s :  ( 2 7 ) 
3 7 6 7 . 8 8 5 8  | 
se@assenor.org.br

Horário: 18 horas
Data: 5 de setembro

I n s c r i ç õ e s : 
https://goo.gl/forms/06N
Ek25jrG2aOY4m1

adas e comprometidas 
com resultados.

A inscrição é gratuita, 
mas as vagas são limita-
das. Quem puder também 
pode contribuir com a “ins-
crição social”, doando 
fraldas geriátricas e arti-
gos de higiene pessoal, 
que serão destinados ao 
Lar dos Velhinhos.

Local: Auditório da Facul-
dade Vale do Cricaré

O II Painel Café de Ne-
gócios é dirigido a execu-
tivos, empresários, uni-
versitários e a outras pes-
soas interessadas no tema 
gestão de pessoas. Para 
participar, basta se inscre-
ver pelo site da Assenor 
(www.assenor.org.br) ou 
acessar diretamente o link 
https://goo.gl/forms/06N
Ek25jrG2aOY4m1.

II Painel Café de Negócios

Luiz Fernando Torres construiu sua carreira profis-
sional em grandes organizações nacionais e inter-
nacionais, nas áreas de negócios e recursos huma-
nos, entre elas a Fibria.

www. radiokairos.com.br
(27) 3767-2000
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• Prestação de Serviços
• Portarias • Recepções • Limpeza e

Conservação de Prédios e Condomínios, etc.

Tel: (27) 99999-0244 / 99999-0344 - São Mateus

SÃO MATEUS - Assu-
mido por possuir proble-
mas neurológicos, mas sen-

S Ã O M AT E U S  –  A 
exemplo do ano de 2017, em 
seu primeiro ano da atual 
administração, o município 
de São Mateus mais uma 
vez comemora a Indepen-
dência do Brasil, no dia 7 de 
Setembro, com um grande 
desle cívico na Avenida 
Jones dos Santos Neves. A 
volta do desle foi um dese-
jo pessoal do prefeito Dani-
el Santana que veio de en-
contro aos anseios da popu-
lação.

O tema Paz pela Paz, não 

Para este ano, o desle 
mobilizará aproximada-
mente dois mil estudantes, 
apenas da rede municipal, 
além de escolas e faculdades 
particulares e cerca de 17 
entidades como o Grupo de 
Desbravadores, Moto Clube 
Águias do Norte, Grupo de 
Cavalgada, APAE, Studio 
de Dança Monique Cruz, 
Policia Civil, Corpo de Bom-
beiros, etc.

Para chegar aos resulta-
dos, foram cinco dias de 
pesquisas no mês de ju-
nho, com a seguinte per-
gunta: "quando se fala em 
determinado segmento, 
qual marca te vem à cabe-
ça?". Mais de 1200 marcas 

SÃO MATEUS - A lote-
adora Soma Urbanismo 
foi mais uma vez vencedo-
ra do Prêmio Gazeta 
Empresarial São Mateus 
2018. Os resultados foram 
divulgados no início deste 
mês e apresentaram as mar-
cas mais lembradas no 
município neste ano.

Prefeitura comemora o dia
da Pátria com Desfile Cívico

O desle de 7 de Setem-
bro também resgata um orgu-
lho mateense que são as fa-

poderia ser mais apropriado 
já que o assunto vem sendo 
discutido com frequência 
nas salas de aula.

mosas Bandas Marciais, que 
estão ensaiando à todo vapor 
para abrilhantar a festa da 
cidadania. Outra grande atra-
ção que não poderia faltar é 
a nossa centenária Lira Mate-
ense.

À frente da organização 
do desle estão as secretari-
as de Educação, Cultura e 
Turismo. O início do desle 
será as 8 horas da manhã 
com encerramento previsto 
para 12hs.

O tema Paz pela Paz, não poderia ser mais apropriado já que o assunto vem sendo 
discutido com frequência nas salas de aula.

Lan Caster, o louco que não
é louco nas ruas mateenses

sível quando o assunto é 
defender as mulheres da 
violência, o morador de 

Aos 46 anos de idade, 
Lan Caster, nos últimos três 
meses tornou-se mais do 
que um vendedor de bilhe-
tes, como também um di-
vulgador de palavras sensí-
veis que podem muito bem 
contribuir para o resgate da 
autoestima de quem convi-
ve diariamente com proble-
mas seja ele neurológico, 
como é o caso dele, e a ale-
gria de viver. E o m da 
violência contra a mulher.

São Mateus, no Norte do 
Estado, Agladeir Lima, ma-
is conhecido por Lan Cas-
ter até então identicado 
como vendedor de bilhetes 
da Loteria da Caixa Econô-
mica Federal de porta em 
porta de bares, restaurantes 
e lojas comerciais, tornou-
se um mensageiro da har-
monia.

É através de placas com 
mensagens de amor ao pró-

Nas mensagens motiva-
cionais que transmite atra-
vés de placas que estão sen-
do colocadas nos canteiros 
dos jardins e nas esquinas 
das ruas da cidade, Lan Cas-
ter revela um desejo: a Paz 
entre as pessoas e um basta 
à violência. “As pessoas 
precisam de um pouco de 
Paz” – resume, revelando 
um outro lado de sua vida: 
de louco não tem nada.

ximo, especialmente às mu-
lheres, que esse mensagei-
ro da paz tem percorrido 
ruas da cidade, mas não 
quer parar por aí. Pretende 
estender essa sua “missão 
de amor” aos bairros. E ele 
tem motivo de sobra para 
levar adiante essa missão 
com a simples justicativa: 
“Mulheres estão perdendo 
a vida cada vez mais por 
causa da violência” – justi-
ca.

“As pessoas precisam de um pouco de Paz” – resume, 
Lan Caster, revelando um outro lado de sua vida: de 
louco não tem nada.

Soma Urbanismo
é mais uma vez
vencedora do
Prêmio Gazeta
Empresarial

foram lembradas pelos 
mateenses, sendo a Soma 
Urbanismo a mais lembra-
da no segmento "Lotea-
mento e Urbanismo". A 
festa de premiação, com 
entrega dos troféus, acon-
tece no mês de outubro.

"Para nós é muito emo-
cionante e um grande orgu-
lho ser lembrado desta 
forma pela cidade onde 
nascemos. É uma motiva-
ção para continuarmos a 
fazer ainda mais e melhor 
sempre", conta a diretora 
comercial da Soma Urba-
nismo, Danielli Simões.

Para chegar aos resultados, foram cinco dias de 
pesquisas no mês de junho
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Os números mostram os 
níveis de aprendizagem dos 
alunos ao m de três etapas 
de ensino: anos iniciais (5º 
ano) e nais (9º ano) do 
ensino fundamental e ainda 
o ano nal do ensino médio.

O Espírito Santo teve a 
maior nota em matemática, 
de 281, entre todas as redes 
estaduais do país pelo se-
gundo ano consecutivo. Pas-
sou o Mato Grosso do Sul 
em português e chegou a 
277.

Os resultados compõem, 
combinados com as taxas de 
aprovação das escolas e re-
des, o Ideb (Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica). Tanto a avaliação 
quanto o índice são produzi-
dos a cada dois anos. Os últi-
mos dados disponíveis eram 
os de 2015.

Os números apresentados 
da avaliação federal indi-
cam, mais uma vez, que o 
ensino médio tem os resulta-

VITÓRIA – O ensino 
médio da rede pública do 
Espírito Santo teve o melhor 
resultado em Português e 
Matemática na edição 2017 
do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica, o Saeb, 
que mede o desemprenho 
dos alunos do País.

Além da rede estadual 
capixaba, outras oito - das 
27 do país - conseguiram no 
ano passado que seus alunos 
do ensino médio melhoras-
sem os desempenhos em 
matemática e português na 
principal avaliação federal: 
Rio Grande do Sul, Goiás, 
Minas Gerais, Acre, Ceará, 
Tocantins, Sergipe e Alago-
as.

ES tem melhor nota do
País no ensino médio público

Na média das redes admi-
nistradas pelos governos 
estaduais, mais uma vez o 
desempenho caiu em mate-
mática e em língua portu-
guesa. É a quarta queda con-
secutiva em matemática.

dos mais preocupantes entre 
as séries avaliadas. As redes 
estaduais concentram mais 
de 80% dos alunos de ensino 
médio do país.

Essa disciplina teve mé-
dia de 259 (considerando o 
desempenho de alunos das 
redes estaduais). De acordo 
com a escala de prociência 
do Saeb, os estudantes não 
seriam capazes, por exem-
plo, de fazer cálculos sim-
ples de probabilidade. O 
índice considerado adequa-
do é 350, segundo classica-
ção do Movimento Todos 

Com relação ao ensino 
fundamental, os anos inicia-

Ainda em língua portu-
guesa, o estado que obteve o 
maior avanço na nota foi o 
Ceará (passou de 248 em 
2015 para 259 em 2017), 
mas cou apenas no patamar 
da média nacional. Em mate-
mática, o destaque é o Espí-
rito Santo, que ganhou qua-
se dez pontos.

Em língua portuguesa, a 
nota média também foi de 
259. Já nessa disciplina o 
índice adequado é 300. Ao 
m do ensino médio, a maio-
ria dos alunos não seriam 
capazes de, por exemplo, 
identicar informação im-
plícita em textos como poe-
mas modernistas.

Pela Educação.

Ensino fundamental

Esses dados referem-se à 
média do país levando em 
conta as redes municipais, 
estaduais e escolas privadas. 
O MEC não divulgou os da-
dos desagregados, o que im-
pede identicar e avaliar o 
trabalho das redes munici-
pais, por exemplo.

is mantiveram a tendência 
consistente de melhoria. A 
etapa assou de 219 para 224 
em matemática -um ponto 
do considerado adequado.

Nos anos nais, a nota de 
matemática passou de 256 
para 258 (adequado é 300) e 
foi de 252 para 258 em por-
tuguês. O adequado nessa 
matéria é de 275.

Em português, a média 
foi de 208 para 215, já acima 
dos 200 pontos exigidos co-
mo adequados.

Casal Italiano
é homenageado
na Câmara 

“Atendemos principal-
mente os públicos dos bair-
ros Porto, Cricaré e Vila 
Maruim com serviços de 
reforço escolar, treina-
mentos e acompanhamen-
to das crianças com os pro-
fessores e as famílias. É 
um trabalho grandioso e 
que precisa da ajuda de 
vocês”, chamou a atenção 
Francesco Rachetti. 

A autora da Moção des-
tacou o trabalho do casal, 
que desde que chegou a 
São Mateus se empenha 
em promover o desenvol-
vimento social de famílias 
carentes. “O Centro Social 
Reconstruir a Vida está 
localizado em um Casarão 
do Sítio Histórico Porto de 
São Mateus, atendendo a 
30 famílias com o número 
de 40 crianças e adoles-
centes de 07 aos 15 anos. O 
‘Reconstruir a Vida’ ofere-
ce reforço escolar, ocina 
de capoeira, percussão, 
ocina de pintura para as 
mães interessadas, ações 
cidadãs, café da manhã, 
almoço, lanche da tarde, 

Através da ONG “A 
Dança da Vida”, Maria e 
Francesco desenvolvem 
diversas atividades sociais 
em bairros carentes do 
município, atendendo cri-
anças e adolescentes no 
Centro Social Reconstruir 
a Vida, mantido pela Orga-
nização italiana.

SÃO MATEUS – O 
trabalho social de Maria 
Donati e Francesco Ra-
chetti ganhou visibilidade 
na última Sessão da Câma-
ra. Atendendo a uma pro-
posição da vereadora Jaci-
ara Teixeira (PT), o casal 
de italianos foi congratu-
l a d o  c o m  a  M o ç ã o 
nº038/2018 pelos relevan-
tes serviços prestados às 
crianças e adolescentes do 
município de São Mateus.

No uso da Tribuna para 
agradecer a Moção Hon-
rosa da Câmara, Frances-
co destacou as diversas 
atividades desenvolvidas 
em São Mateus por meio 
da parceria entre as cida-
des-irmãs. Segundo o ita-
liano, diversos jovens ma-
teenses já foram benecia-
dos pelos projetos. 

A parceria entre São 
Mateus e o município ita-
liano de Sondrio (cidade 
de origem do casal) é anti-
ga, são 14 anos de troca de 
experiências. A assinatura 
do primeiro certicado de 
cidades-amigas aconteceu 
ainda no governo do então 
prefeito Lauriano Zanca-
nella e tem frutos até os 
dias de hoje. 

Francesco conta que 
conheceu a realidade de 
São Mateus por intermé-
dio do Bispo Emérito da 
Diocese de São Mateus, 
Dom Aldo Gerna.

além de encontros com a 
família, reuniões mensais 
dentre várias outras ativi-
dades”, contou Jaciara.

ITALIANOS EM SÃO 
MATEUS

TROCA DE 
EXPERIÊNCIAS

“Essas experiências 
fortaleceram muito a ideia 
da paz, do diálogo e do 
respeito de cada cultura e 
da diversidade, isso é uma 
ação cultural de grande 
importância. Várias vezes, 
jovens da nossa cidade 
também estiveram aqui 
para conhecer a cultura 
local”, disse ele. 

A parceria também de-
senvolve uma ação de soli-
dariedade, com o objetivo 
sócio educativo, prossio-
nal, principalmente com 
jovens de bairros mais ca-
rentes da cidade. 

Através da ONG “A Dança da Vida”, Maria e Frances-
co desenvolvem diversas atividades sociais em bair-
ros carentes do município, atendendo crianças e 
adolescentes no Centro Social Reconstruir a Vida, 
mantido pela Organização italiana.

SÃO MATEUS – É só 
chover que a maioria, ou 
quase totalidade de ruas de 
bairros distantes do centro 
da cidade de São Mateus se 
tornam um verdadeiro lama-
çal. E desta vez não foi dife-
rente para quem mora no 
Bairro Ayrton Sena. E olha 
que não precisou chover mui-
to para citar apenas duas ru-
as Graciliano Ramos e Cas-
tro Alves que caram prati-
camente intransitáveis.

Armando Cardoso e Ta-
lisson Martins armam que 
toda vez que chove a situa-
ção se repete na rua Castro 
Alves até já pensaram em 
arrumar outro lugar para 

Em alguns trechos os mo-
radores tiveram diculdades 
de entrar em suas próprias 
casas como foi o caso de Re-
beca Nascimento, moradora 
da rua Castro Alves. “Andar 
de moto aqui é mesmo que 
estivesse praticando Rali”, 
resumiu, mostrando a rua 
toda cheia d'água.

Moradores da “periferia”
voltam a conviver com a lama

morar, mas está difícil. Ale-
gam que quando foram mo-
rar no Bairro Ayrton Sena 
havia a expectativa que a 
prefeitura fosse calçar as 
ruas, o que não aconteceu. 
“Pior é que na medida que a 
prefeitura tenta resolver o 
problema jogando terra nas 
ruas, a situação piora ainda 
mais”, arma Talisson, no 

que foi acompanhado por 
Amanda.

“Estamos num beco sem 
saída”, resume o morador 
Eduardo Peres ao reclamar 
que não se lembra de quan-
tas vezes reclamou na prefe-
itura sobre o problemas que 
enfrentam os moradores do 
bairro Ayrton Sena, mas na-
da de denitivo é feito. “E os 

A Secretaria de Obras e 
Infraestrutura do município 
arma que está fazendo 
obras de manutenção em vári-
as ruas do bairro e que o pro-
blema é antigo, se agravando 
em períodos chuvosos, mas 
prometeu retoma-los tão lo-
go o tempo que rme.

problemas persistem a toda 
chuva”, concluiu.

Em alguns trechos os moradores tiveram dificuldades de entrar em suas próprias casas.

Além da rede estadual capixaba, outras oito - das 27 do país - conseguiram no ano 
passado que seus alunos do ensino médio melhorassem os desempenhos em mate-
mática e português na principal avaliação federal.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

O texto do documento já 
está em revisão nal, e a 
divulgação só depende ago-
ra da escolha da banca orga-
nizadora, que deverá ocorrer 
nos próximos dias.

VITÓRIA – O edital para 
a seleção de novos agentes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) será publicado nas 
próximas semanas, em se-
tembro. A armação foi 
dada pelo ministro da Segu-
rança Pública, Raul Jung-
mann, durante um evento, 
no Rio de Janeiro.

Inicialmente, a corpora-
ção trabalhava para publicar 
o edital ainda este mês, mas 
atrasos na escolha da banca 

A notícia veio depois da 
conrmação de novas 500 
vagas para o cargo de agente 
da PRF, dada no nal do mês 
passado. As chances, de ní-
vel superior, são para ambos 
os sexos e os salários podem 
chegar a R$ 10.357, após o 
reajuste anual previsto.

VITÓRIA – Integrantes 
do Movimento dos Traba-
lhadores Rurais sem Terra 
(MST) ocupam uma área da 
Fibria/Suzano desde sema-
na passada, em Fundão. 
Eles lutam contra a mono-
cultura do eucalipto.

O MST alega que há des-
caso por parte do poder pú-
blico em relação à falta de 
liberação de terras para a 
reforma agrária, destacan-
do que são nove anos sem 
consolidar novos assenta-
mentos e já somam mais de 
900 famílias acampadas de 
norte a sul do Espírito San-

VITÓRIA – Além das 
vendas diretas para pessoas 
com deciência (PcD) e 
para produtores rurais, as 
fabricantes brasileiras ofe-
recem condições especiais 
para Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ). O 
benefício atende microem-
presários, prossionais 
autônomos com rma aber-
ta e microempreendedores 
individuais (MEIs). Enten-
da os prós, os contras e co-
mo requisitar um carro com 
desconto de CNPJ.

O abatimento funciona 
diferente das isenções s-
cais para PcD, que são de-
terminadas pelos valores 
dos impostos IPI e do 
ICMS. Como as fabricantes 
são quem dão o desconto do 
ICMS, eles variam de mar-
ca para marca, de acordo 
com o modelo e a quantida-
de de veículos encomenda-
dos pela pessoa jurídica. No 

Edital da Polícia Rodoviária
Federal sai no mês que vem

Para concorrer a uma das 
vagas, o candidato deve pos-
suir no mínimo 18 anos e no 
máximo 65 anos, com nível 
superior completo, em qual-
quer formação. É obrigató-
rio ainda ter carteira de habi-
litação na categoria B ou 

e na elaboração do texto -
nal acabaram por adiar a pu-
blicação.

A seleção dos candidatos 
será feita por meio de prova 

superior.
Os policiais aprovados 

vão atuar em diversos pontos 
do órgão espalhados pelo 
Brasil. A distribuição de chan-
ces por Estado, porém, ainda 
não foi divulgada. A Tribuna 
antecipou, em fevereiro, que 
o concurso seria aberto.

objetiva, prova discursiva, 
teste de aptidão física 
(TAF), avaliação de saúde, 
avaliação psicológica, in-
vestigação social e análise 
de títulos.

Usando como base o últi-
mo concurso do órgão, pode-
rão ser cobrados conheci-
mentos em Língua Portu-
guesa; Matemática; noções 
de direito constitucional; 
ética no serviço público; 
noções de informática; dire-
ito administrativo, penal e 
processual penal; legislação 
especial; direitos humanos e 
cidadania; legislação relati-
va à PRF e física aplicada à 
perícia de acidentes rodo-
viários.

Professores de cursos pre-
paratórios também reforçam 
a importância de uma boa 
preparação para a prova dis-
cursiva, realizada por meio 
de redação.

ESTUDOS

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve pos-
suir no mínimo 18 anos e no máximo 65 anos, com nível 
superior completo, em qualquer formação.

MEI pode comprar carro com
desconto de 2,5% a 30%

geral, os carros de trabalho, 
utilitários, como picapes 
compactas e forgões, apre-
sentam uma redução maior 
do valor. O desconto varia, 
atualmente, de 2,5% a 30% 
do valor do veículo.

As condições de paga-
mento são semelhantes às 
de uma compra na conces-
sionária. Vale ressaltar, no 
entanto, que o carro com 
desconto de CNPJ cará 

Há também outra ques-
tão que deve ser considera-
da: se a pessoa jurídica apre-
sentar dívidas tributárias 
estaduais ou federais, o veí-
culo pode ser penhorado, 

atrelado à empresa. De acor-
do com o contador Matheus 
Tibúrcio, se os impostos do 
automóvel não forem pa-
gos, a empresa pode sofrer 
algumas restrições, como a 
negativa de empréstimos.

explica o prossional. “Se a 
empresa estiver regular, 
não há nenhum problema 
em comprar um carro com 
desconto de CNPJ. É uma 
prática comum de merca-
do”, conclui.

O benecio é um incenti-
vo para o crescimento das 
microempresas e só vale 
para a retirada de um carro 
zero-quilômetro. A inclu-
são de acessórios também 
pode sair mais barata, já 
que o carro com desconto 
de CNPJ é pedido e fatura-
do diretamente na fábrica. 
Ou seja, o valor não inclui o 
ganho das concessionárias.

A maior desvantagem da 
compra direta é o prazo de 
entrega, que é condiciona-
do à demanda da fabricante. 
Normalmente, o tempo va-
ria de 10 a 40 dias. Se o mo-
delo desejado estiver dispo-
nível no pátio, o processo 
pode ser mais rápido.

O beneficio é um incentivo para o crescimento das mi-
croempresas e só vale para a retirada de um carro ze-
ro-quilômetro. 

Integrantes do MST
ocupam área da
Fibria/Suzano

Ele frisa que é feito um 
trabalho de base para a in-
serção de famílias no acam-
pamento denominado de 
'Acampamento Marielle 
Franco'.

Os integrantes do MST 
têm o objetivo de começar a 
plantação de gêneros ali-
mentícios na área da Fi-
bria/Suzano, hoje ocupada 
apenas com eucalipto.

to.

"Prezamos pela produ-
ção orgânica e a preserva-
ção do meio ambiente", 
salienta um dos líderes do 
movimento.

O MST alega que há descaso por parte do poder públi-
co em relação à falta de liberação de terras para a re-
forma agrária.



VENDO uma casa no Bairro
Pedra D´água, próximo ao
Supermercado do Zezé.
Comntato: 99529-1118
VENDO uma propriedade ru-
ral na Fazenda Cedro, com
9,5 alqueire de terra. Conta-
to: 99813-3138.
ALUGO APARTAMENTOS
COM 2 QUARTOS, COPA,
COZINHA, SALA, ÁREA DE
SERVIÇO, VARANDA E BEM
LOCALIZADO. TRATAR:
99900-2100
ALUGO UMA QUITINETE
MOBILIADA COM 70 ME-
TROS QUADRADOS. TRA-
TAR: 99900-2100

HOSPEDO uma estudante em
casa de família. 99925-4203,
Ana

ARGO HGT 1.8 AT 2017/18
BRANCA
ARGO DRIVE 1.3 GSR 2017/
18 BRANCA
PALIO FIRE ECON 1.0 2009/
10 PRATA
STRADA ADVENT CE 1.8
2015/16 RANCA
STRADA WORK HARD CE
2016/17 BRANCA
STRADA WORKING CS
2013/13 BRANCA
STRADA WORKING CD
2012/13 BRANCA
TORO VOLCANO DIESEL
2016/17 PRATA
UNO WAY 1.4 2015/15
CINZA
COBALT LTZ 1.8 AT 2016/16
PRATA
CRUZE 1.8 LTZ AT 2017/17
PRATA
S10 DE LUXE 2.8 CD 2001/
01 PRATA
FOX 1.0 GII 2012/13

BRANCA
FOX ROCK IN RIO 2015/16
BRANCA
SPACEFOX TL 1.6 2017/18
BRANCA
VOYAGE 1.0 2012/13
PRATA
FIESTA SD 1.6 SE 2014/14
BRANCA
FOCUS SE AT 2.0 2015/16
BRANCA
FOCUS 2L FC 2012/13
PRETA
KA SE 1.0 HA 2015/15
BRANCA
ECOSPORT FSL 1.6 2012/13
BRANCA
COROLLA XEI 2.0 2014/15
BRANCA
COROLLA XEI 2.0 2015/16
CINZA
COROLLA SEG 1.8 2008/09
PRATA
HB20 1.6 PREMIUM 2014/
14 BRANCA

VENDE-SE CASA E APARTA-
MENTO no bairro Morada do
Ribeirão, na rua principal pró-
ximo a Petrobrás.
CASA com 3 quartos, sendo
um suíte, sala, cozinha, banhei-
ro social, garagem para 3
carros.
APARTAMENTO com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, co-
zinha, área de serviço. Valor
R$ 450.000,00

VENDE-SE PONTO COMERCI-
AL, em frente à Praça São
Mateus. Valor R$ 400.000,00

VENDE-SE 2 LOTES EM GU-
RIRI, na rua Horácio Barbosa,
lado sul, todo murado, sol da
manhã, escriturados, 720M²
de área. Valor R$ 500 mil

VENDE-SE DUPLEX NO CON-
DOMÍNIO JARDIM FLORESTA,
210M² de construção. Valor
R$ 830.000,00
VENDE-SE O EDIFÍCIO FEITO-

SA, NO BAIRRO PARQUE WA-
SHINGTON, com 6 aparta-
mentos, 3 pontos comerciais.
Valor R$ 1.500.000,00
 VENDE-SE LOTE, NO BAIRRO
UNIVERSITÁRIO, com 300 M²,
a 100 metros da Rodovia São
Mateus a Guriri. Valor R$
300.000,00
ALUGA-SE APARTAMENTOS,
na BR 101, com 1 quarto, sala,
cozinha conjugada, área de
serviço, banheiro e alguns tem
varandas. R$ 450,00 E com 2
quartos no Valor R$ 550,00
ALUGA-SE APARTAMENTOS
NO BAIRRO BOA VISTA, com
2 quartos, sendo1 suíte, ba-
nheiro social, sala, cozinha e
área de serviço. Valor R$
750,00
ALUGA-SE APARTAMENTOS
NO EDIFÍCIO CARLETO, NO
BAIRRO UNIVERSITÁRIO, com
1 quarto, sala e cozinha con-
jugada, banheiro social, área

de serviço e garagem. R$
500,00
VENDO uma chacara na
meleira,area 65 mil quadra-
do, com casa energia ,água
um palmar. Divido em lotes ou
chacara de 3 mil metros qua-
drados celular- 27 99986-
3494
VENDO barato um alqueiro
com casa 6 mil pé de café, 2
mil pe de pimenta de 300 a
350 pes de coco tudo em pro-
dução e água celular- 27
99986-3494
VENDO lote no Residencial
Jacui, na Quadra G, escritu-
rado. Telefone: (27) 99900-
2100

COMUNICADO
POSTO ORIENTE YPIRANGA
LTDA, torna público que REQUE-
REU E OBTEVE   do IEMA , atra-
vés do processo n°14725/
2018, Licença Ambiental Única
- LAU   (Renovação) N°086 D/
2018/Classe II, para Transpor-
te Rodoviário de Produtos Peri-
gosos , Exceto material radioa-
tivo e Transporte Interestadual
, para atuar exclusivamente nas
rodovias do Espírito Santo, es-
tando sediada na  Rodovia
Mario Covas N°1963, Novo
Horizonte no município de SÃO
MATEUS  - ES.
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