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EDSON SODRÉ

Empresa quer
investir em refinaria
de petróleo no ES

Prazo de renovação
de contratos do
Fies é prorrogado

GURIRI ESPERA 100
MIL TURISTAS PARA

A VIRADA DE ANO
Como é o caso das 

amigas Eliana da Sil-
va Barbosa e Fabiana 
Gilda de Oliveira, da 
cidade de Belo Orien-
te, em Minas Gerais, 

que fica há quase 400 
quilômetros de Guriri. 
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Fonte: Climatempo

babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

“Eu acredito em Deus. Sou católico. Mas é coisa rara ir à igre-
ja. Eu já li a Bíblia inteirinha, com atenção. Levei uns sete 
anos pra ler. Você tem bons exemplos ali. Está escrito: “A árvo-
re que não der frutos, deve ser cortada e lançada ao fogo”. Eu 
sou favorável à pena de morte” (Jair Messias Bolsonaro).

Bom dia pra quem é de bom dia!

CINE SÃO MATEUS 
Acompanhe a programação de hoje: Detetives do Prédio Azul 
2: O Mistério Italiano (animação - classicação livre) às 
15h10min e 17h; Aquaman (ação - classicação 12 anos) às 
18h50min e 21h30min. Mais informações pelo telefone 3763-
2721. Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia en-
trada (exceto em feriados ou pré-estreias). 

DOS DISPARATES

FESTA DE SANTOS REIS

PRAIA ACESSÍVEL

 

No próximo nal de semana acontecerá em São Mateus a 
tradicional Festa de Santos Reis, promovida pela Secretaria 
Municipal de Cultura, em parceria com a comunidade católica 
da Pedra D'água. A programação de sábado iniciará às 18h, 
com apresentação do Reis de Boi Mestre Benedito de Assis; 
em seguida haverá procissão e missa; logo após, apresentação 
de diversos grupos de Reis, nalizando com uma banda de 
forró. No domingo a partir das 8h haverá torneio de futebol, e 
às 16h, show de prêmios.

FORRÓ EM ITAÚNAS
A pega está bonita em Itaúnas desde o dia 27, quando iniciou o 
Festival de Verão no Bar do Forró. A programação de hoje esta-
rá por conta das seguintes bandas: Baile dos Ratos, Trio Nor-
destino, Trio Marimbondo, Bernadete França e Mestrinho. Na 
noite de revéillon se apresentação: Enock Virgulino, Mariana 
Aydar, Dió de Araújo, Trio Dona Zefa, Trio Nordestino, Berna-
dete França e DJ Fabrício Bravim. O evento vai até o dia 5 de 
janeiro, e até lá tem muita coisa pra acontecer por lá.  Os in-
gressos estão sendo vendidos entre 50,00 e 370,00, a depender 
do pacote adquirido.

A Prefeitura Municipal de São Mateus colocou em prática, 
pelo segundo ano consecutivo o projeto “Praia Acessível”, 
tendo por objetivo garantir acessibilidade às pessoas com de-
ciência ou mobilidade reduzida que frequentarem o balneário 
de Guriri, por meio do uso de cadeiras de rodas anfíbias, pró-
prias para banho. O site da prefeitura informou que foi disponi-
bilizado no projeto uma equipe multidisciplinar, composta por 
guarda-vidas, prossionais de educação física, além de técni-
cos de referência para atendimento da população assistida pelo 
“Praia Acessível”, como decientes e idosos com diculdade 
de locomoção. O projeto funcionará todos os dias, até 20 de 
março de 2019.

SIMPATIA NO ANO NOVO

“Há mais pessoas que desistem que pessoas que fracassam” 
(Henry Ford)

 Você Acredita em simpatias? Segue uma dica para obter saúde 
no ano de 2019: na manhã do dia 31 de dezembro, separe um 
punhado de folhas de eucalipto, melissa e hortelã. Lave-as 
bem, ferva em dois litros de água e coe. Quando estiver morno, 
depois de tomar banho, jogue essa água no corpo do pescoço 
para baixo dizendo: “Ano Novo, novos tempos. Que a saúde 
boa venha e, com alegria, que Deus a tenha”. Enxugue-se com 
uma toalha branca e continue usando-a normalmente. Se qui-
ser, jogue as sobras do banho em um jardim orido.

 DIVULGAÇÃO

SÃO MATEUS – A Câ-
mara Municipal de São rea-
lizará no dia 02 de janeiro de 
2019 a Sessão de Posse da 
Nova Mesa Diretora para o 
biênio 2019-2020.

O Poder Legislativo pas-
sará a ser presidido pelo vere-
ador Jorge Recla, o Jorginho 
Cabeção (PTB), sucedendo 
a Carlos Alberto Gomes 
(PSB), que nesta nova com-
posição da Mesa ocupará a 
vice-presidência.

Os estudantes de faculda-
des particulares que rma-
ram contratos do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) devem car atentos à 
nova data para aditamento 
dos acordos. A Caixa Eco-
nômica Federal prorrogou o 
prazo até 31 de janeiro para 
que os inscritos realizem o 
procedimento.

Até o momento, cerca 
de 44,5 mil estudantes já 
aditaram os contratos, o 
que corresponde a quase 
75% dos participantes do 
programa. Para concluir 
o processo, é preciso aces-
sar o ambiente do Fies no 
site da Caixa. Caso seja 
necessário alterar as in-

VITÓRIA – Estudantes 
beneciados devem conr-
mar dados cadastrais pelo 
sistema eletrônico para con-
cluir o processo

Nova Mesa
Diretora tomará
posse dia
2 de janeiro 

As vítimas foram deixa-
das amarradas e só depois 
que conseguiram se livrar é 
que o proprietário da fazenda 
se deslocou até o 13º Bata-
lhão da Polícia Militar em 
São Mateus para comunicar 
o assalto, isso às 7h30 da ma-
nhã.

SÃO MATEUS – Três 
bandidos armados de revól-
veres e usando de violência 
assaltaram na madrugada 
desta quinta-feira (27) uma 
fazenda na comunidade de 
São Jorge, zona rural de São 
Mateus. Foram rendidos os 
donos da propriedade e um 
caseiro que mora no local. 
Na fuga os bandidos levaram 
vários objetos, além de di-
nheiro e uma camionete.

O dono da propriedade 
identicado por Gilson, 
informou aos policiais que 
atenderam a ocorrência que 

Bandidos fazem
a “limpa” em
assalto a fazenda
na zona rural

Na fuga um dos ladrões 
disse para o proprietário da 
fazenda que não precisaria se 
preocupar com a caminhone-
te pois iriam abandoná-la em 
Linhares, Por orientação dos 
policiais militares o fazende-
iro foi à Delegacia de Plantão 
da Policia Civil registrar quei-
xa do assalto.

volta de 1 hora da manhã, 3 
indivíduos armados invadi-
ram sua propriedade e ze-
ram de refém todos no local 
amarrando-os com cordas, 
ato contínuo da ação come-
çaram a subtrair alguns per-
tences de dentro da residên-
cia como fogão, botijas de 
gás, roupas, celular, dinhei-
ro, televisão, entre outros 
objetos e também levaram 
sua Caminhonete S10 de pla-
ca ODP 6619, que fora utili-
zado pelos acusados para 
levar os objetos roubados.

Prazo de renovação de
contratos do Fies é prorrogado

PROGRAMA

formações do contrato, 
os alunos devem procurar 
uma agência do banco.

O Fies passou por mudan-
ças no último ano e agora 
tem novas condições de -
nanciamento, e oferece três 
modalidades conforme a 

renda dos estudantes matri-
culados em instituições de 
ensino superior privadas do 
País. Com informações do 
Portal Brasil.

Até o momento, cerca de 44,5 mil estudantes já aditaram os contratos, o que corres-
ponde a quase 75% dos participantes do programa. 

Acesse: www.fanoticias.com.br
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Guriri espera 100 mil
turistas para a virada

SÃO MATEUS - O bal-
neário mais badalado do Nor-
te do Estado, a Ilha de Guri-
ri, promete um Réveillon 
com cara de carnaval adian-
tado, com trio elétrico e mui-
ta música baiana. Entre os 
dias 28 de dezembro a 01 de 
janeiro, a Ilha vai receber 18 
shows musicais.

A Prefeitura de São Mate-
us informou que espera rece-
ber um público de 100 mil 
pessoas em Guriri até o dia 
31. A rodovia Othovarino 
Duarte Santos já apresenta 
um uxo grande de veículos 
chegando ao balneário. Mui-
tos turistas já adiantaram a 
viagem e já estão esperando 
a virada de ano na praia.

Como é o caso das amigas 
Eliana da Silva Barbosa e 
Fabiana Gilda de Oliveira, 
da cidade de Belo Oriente, 
em Minas Gerais, que ca há 
quase 400 quilômetros de 
Guriri. “Todo ano passamos 
a virada de ano aqui, é mara-
vilhoso. Dessa vez nós vie-
mos em um grupo de cinco 
pessoas e vamos car até o 
dia seis de janeiro”, arma 
Eliana.

Neste ano, uma das prin-
cipais atrações em Guriri é a 
banda Araketu, um dos gru-
pos de axé de maior sucesso 
da Bahia, que se apresenta 
na noite do dia 30. O tradici-
onal show pirotécnico na 
praia também não vai faltar 
no momento da virada.

no dia 31 em Guriri, por 
isso o trânsito na avenida 
principal do centro do bal-
neário será desviado para 
ruas adjacentes, e cará 
livre para a circulação ape-
nas de pedestres.

O secretário de Obras de 
São Mateus, Valter Luiz Pi-
gati, também informou que 
fez adequações urbanas no 
Centro de Guriri para com-
portar o público, como am-
pliação da praça Wilson Go-
mes, onde o calçamento foi 
nivelado com o asfalto e al-
gumas construções antigas 
foram demolidas, deixando 
o espaço maior para os pe-
destres.

Pessoas com diculdade 
de locomoção podem apro-
veitar a praia de Guriri por 
meio do projeto “Praia Aces-
sível”, que funciona na praia 
até o dia 20 de março com a 
disponibilidade de cadeiras 
de rodas anfíbias, próprias 
para banho.

PRAIA ACESSÍVEL

A aposentada Teresa Fer-
rer Fernandes, de 85 anos, 
que tem diculdade para 
andar, arma que adorou a 
idéia. Apaixonada por Guri-
ri, ela aproveita o projeto 
para tomar banho de mar 
todas as manhãs. “Nasci em 
São Paulo, fui criada no Rio 
de Janeiro e moro em Minas 
Gerais, e mesmo conhecen-
do tantos lugares do Brasil, 

Quem estiver nas areias 
da praia de Guriri pode topar 
com uma curiosidade que 
está fazendo sucesso entre 
os banhistas, um carrinho e 
milho verde e batata frita 
movido a com placa solar.

“Como já trabalho com 
equipamentos elétricos, 
resolvi divulgar meu traba-
lho e trazer para praia uma 
novidade, que está fazendo 
muito sucesso. A placa so-
lar mantêm as lâmpadas 
aquecidas para não deixar 
a batata frita muchar, além 
disso tem energia sucien-
te para ligar caixa de som, 

COMERCIANTE 
INVESTE EM 

CARRINHO COM 
PLACA SOLAR PARA 

PRAIA

A idéia é do comerciante 
Gefferson da Silva, de 31 
anos, que já tem uma em-
presa de equipamentos elé-
tricos no balneário, mas 
decidiu encarar a vida de 
ambulante na praia com o 
carrinho desenvolvido por 
ele mesmo.

CURIOSIDADE

De acordo com a secretá-
ria de Assistência Social de 
São Mateus, Marinalva Bro-
edel, o projeto oferece uma 
equipe multidisciplinar, 
compos ta por guarda-
vidas, prossionais de 
educação física, além de 
técnicos de referência para 
atendimento da população 
assistida pelo “Praia Aces-
sível”, como decientes e 
idosos com diculdade de 
locomoção.

As unidades contarão 
com uma equipe de planto-
nistas composta por médico, 

eu sou apaixonada por Guri-
ri, já tive casa aqui e venho 
todos os anos”, conta.

UNIDADES DE SAÚDE
A Secretaria Municipal 

de Saúde de São Mateus in-
formou que, de 28 de de-
zembro a 01 de janeiro, as 
Unidades de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) de 
Guriri funcionarão por 24 
horas, garantindo o socorro 
imediato à população local e 
aos turistas que porventura 
necessitem dos serviços de 
assistência médica nesse 
período. 

A partir deste domingo 
(30) às 8h da manhã, a Prefe-
itura de São Mateus vai rea-
lizar a primeira ação da Cam-
panha “Praia Limpa” no bal-
neário de Guriri, em frente 
ao posto da Polícia Militar. 
O local foi escolhido estrate-
gicamente por receber um 
grande uxo de pessoas e 
veículos no período do ve-
rão.

CAMPANHA “PRAIA 
LIMPA”

enfermeiro e técnico de en-
fermagem, além do apoio de 
ambulâncias nos turnos diur-
no e noturno. A partir do dia 
02 de janeiro as ESF’s vol-
tam a funcionar no horário 
normal de atendimento.

As Secretarias de Meio 
Ambiente e Saúde farão 
uma ação conjunta onde se-
rão distribuídos folders com 
orientações e cuidados com 
relação às arboviroses (do-
enças transmitidas por inse-
tos), como Dengue, Chicun-
gunya e Zica Vírus, além de 
medidas informativas sobre 
descarte correto do lixo, ani-
mais na praia e veículos tran-
sitando na praia. Os moto-

As praias de Guriri, Barra 
Nova e Urussuquara vão 
receber o reforço de 48 no-
vos guarda-vidas, que foram 
aprovados no Processo Sele-
tivo Simplicado realizado 
pela Prefeitura de São Mate-
us.Os novos prossionais 
tomaram posse no último 
dia 20 de dezembro e já co-
meçaram a trabalhar.

As atividades da Campa-
nha Praia Limpa continua-
rão no dia 12 de janeiro, se-
guindo em todos os nais de 
semana até o dia 02 de mar-
ço, no balneário de Guriri.

REFORÇO DE 
GUARDA-VIDAS

Os guarda-vidas contrata-
dos irão atuar nos três bal-
neários de maior movimen-
to de São Mateus durante 
todo o período do verão. Os 
prossionais vão realizar 
tarefas de vigilância e salva-
mento na orla marítima do 
Município, além de prestar 
orientações e informações 
gerais aos banhistas e turis-
tas.

ristas também receberão 
uma sacola de lixo própria 
para carros.

“Todo ano passamos a virada de ano aqui, é maravilhoso. Dessa vez nós viemos em 
um grupo de cinco pessoas e vamos ficar até o dia seis de janeiro”, afirma Eliana.

Os guarda-vidas contratados irão atuar nos três bal-
neários de maior movimento de São Mateus durante 
todo o período do verão. 

“Nasci em São Paulo, fui criada no Rio de Janeiro e moro em Minas Gerais, e mesmo 
conhecendo tantos lugares do Brasil, eu sou apaixonada por Guriri, já tive casa aqui 
e venho todos os anos”, conta a aposentada Teresa Ferrer Fernandes, de 85 anos.

carregar celular e outros 
acessórios”, explica.

Gefferson conta que é a 
primeira vez que trabalha 
de ambulante na praia, e a 
idéia está dando retorno 
maior do que o esperado. 
“Inicialmente achei que 
seria apenas uma renda 
extra, mas eu não imagi-
nava que teria um retorno 
não signicativo”, come-
mora.

21h - Banda O Giro

22h30 - Planeta Banana

17h - Banda Mano Ghetto

SHOWS PRIVADOS (ARENA AO MAR E LA RUSTIC)

SHOWS GRATUITOS (PRAÇA WILSON GOMES):

01h30 - Law Lima

14h - Banda Tock
16h - Acsão

29/12/2018 - SÁBADO

23h - Oz Bambaz

19h - Banda Oz Mannoz

21h - Banda Swing Battifun

01/01/2019 - TERÇA-FEIRA

05/01/2019- Dennis DJ e Henrique & Juliano;

01h - Chocolate & Cia

21h - LongDong

30/12/2018 - DOMINGO

23h - Araketu
01h - Dig Black

31/12/2018 - SEGUNDA-FEIRA

00h - Jorginho Celles

18h - Flávio Ghomes

Festival de Verão de Guriri
29/12/2018 - Mc Pocahontas, Ferrugem e Zé Neto & Cristia-

no; 
30/12/2018 - Parangolé – Open Bar do Parangolé “A Festa”; 
31/12/2018 - Réveillon Celebrate com Carlinhos Rocha, Gla-

uco, Grupo de Dança RBN e Jon Jon;
04/01/2019 - Esbórnia Chic com Samba DM, Filipe Fantin e 

DJ Jean du PCB;

19/01/2019 - Atitude 67 e Zullu

12/01/2019 - Baile da Santinha com Devinho Novaes, Thia-
guinho e Léo Santana;

Ingressos: Varia de R$ 45 a R$ 250, a depender do dia 
Venda: www.ticketpremium.com.br/

PROGRAMAÇÃO
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43 anos em
São Mateus

Tecnologia em Análises Clínicas

www.labanalisa.com.br

SÃO MATEUS – O Espí-
rito Santo pode ser o destino 
de uma das quatro renarias 
que  a  empresa  Noxis 
Energy pretende construir 
nos próximos anos no país. 
A companhia, com sede no 
Rio de Janeiro, tem planos 
de investir a partir de 2019 
mais de US$ 1 bilhão. Entre 
os locais cotados para os 
empreendimentos estão São 
Mateus (ES), Santana (Ama-
pá), Barra dos Coqueiros 
(Sergipe) e Bacabeira (Ma-
ranhão).

O projeto ainda está em 
fase de desenvolvimento, 
mas a possível instalação de 
uma planta no Estado tem 
agradado e surtido boas pers-
pectivas para o setor. O se-
cretário de Desenvolvimen-
to, José Eduardo Azevedo, 
já chegou a conversar com 
um dos representantes da 
Noxis, que reforçou o inte-
resse pelo Espírito Santo. 
“O executivo falou que tem 
conança de que é um pro-
jeto viável dentro do conce-
ito de renaria modular.”

Azevedo explica que tra-
ta-se de uma espécie de mi-
nirrenaria, ou seja, uma 
planta com capacidade para 
processar cerca de 25 mil 
barris por dia, incluindo die-
sel, gasolina e óleo bunker 
(combustível marítimo), 
mas que, conforme as pers-
pectivas e o cenário econô-
mico, pode ser ampliada em 
um segundo momento.

A previsão é que a mon-
tagem aconteça no prazo de 
um ano. A data para dar iní-
cio ao empreendimento, 
entretanto, não foi informa-
da. De acordo com Azeve-
do, o Estado tem total inte-
resse que esse projeto se 
consolide, uma vez que uma 
renaria tem potencial de 
agregar valor ao petróleo 
produzido em terra e mar do 
Espírito Santo, hoje o terce-
iro maior produtor do Bra-
sil, atrás do Rio de Janeiro e 
de São Paulo. “Isso agrega 
valor à nossa cadeia de óleo 
e gás, gerando emprego, 
receita e renda para o Esta-
do.”

O coordenador do Fórum 
Capixaba de Petróleo e Gás, 
Durval Freitas, tem percep-
ção semelhante e diz que 
um negócio como esse pode 
contribuir para o Estado 
evoluir na oferta de produ-
tos e serviços e no desenvol-

Empresa quer investir em
refinaria de petróleo no ES

Os planos da Noxis vão 
na direção de uma demanda 
de combustíveis líquidos 
que tem sido crescente no 
país. Mas podem esbarrar 
na falta de abertura que esse 
mercado, muito concentra-
do nas mãos da Petrobras, 
ainda enfrenta. Segundo 
informações da Agência 
Nac iona l  do  Pe t ró leo 
(ANP), sem investimentos 
no setor de reno, o país terá 
que importar cerca de 1 mi-
lhão de barris por dia para 
atender ao consumo interno. 
O dado reforça que há espa-
ço para projetos na área.

vimento de inovação e tec-
nologia para essa cadeia. 
“Não podemos nos conten-
tar apenas em ser um grande 
produtor de óleo e gás. O 
Espírito Santo e nossas em-
presas têm muita qualidade 
e capacidade para atender 
essa indústria, que é glo-
bal.”

A expansão da demanda 
também é conrmada pelo 
secretário-executivo do Mi-
nistério de Minas e Energia 
(MME), Márcio Félix, que 
observa que o Brasil é um 
grande exportador de petró-
leo, com mais de 1 milhão 
de barris por dia, mas ainda 
muito dependente da impor-
tação de derivados. “Dessa 
forma, renarias, mesmo 
que pequenas, começam a 
fazer sentido. Esse modelo 
existe em outros países e 
atendem mercados regiona-
is. Então, se tem produção 
próxima ao mercado, como 

Apesar da necessidade de 
mais investimentos na área 
de reno ter ganhado força 
no último ano, o tema ainda 
precisa caminhar a passos 
mais largos. A expectativa é 
que o debate se intensique 
a partir de 2019, uma vez 
que a equipe do novo gover-
no, de Jair Bolsonaro, tem 
um viés mais liberal e pode 
impulsionar discussões e 
ações que aumentem a parti-
cipação de terceiros nesse 
mercado, bem como acelere 
o processo de desinvesti-
mentos da Petrobras no se-
tor.

Se a renaria da Noxis 
vingar será a primeira do 
Estado. Mas vale lembrar 
que não é a primeira vez que 
o Espírito Santo é sondado 
para abrigar esse tipo de in-
vestimento. Em 2013, um 
projeto semelhante chegou 
a ser anunciado. Mas a cha-
mada Renaria Capixaba, 
que seria construída em Ja-

é o caso do Norte de Espírito 
Santo, pode ter competitivi-
dade e ser um negócio inte-
ressante, inclusive, com efei-
to de desenvolvimento regi-
onal”, pondera.

A desconcentração nessa 
área pode representar mais 
investimentos para o Espíri-
to Santo, mas sobretudo fa-
zer com que o país sofra me-
nos com riscos de interfe-
rências governamentais, 
reduza a importação dos 
derivados e se torne mais 
competitivo, um combo ma-
is do que bem-vindo!

MAIS FACILIDADE 
COM OPERAÇÕES DE 
CÂMBIO E CRÉDITO

guaré, não foi para frente. O 
motivo? O negócio era capi-
taneado pelo ex-diretor da 
Petrobras Paulo Roberto 
Costa, que foi preso em 
2014 pela Polícia Federal, 
durante uma das fases da 
Operação Lava Jato, acusa-
do de crimes como corrup-
ção, lavagem de dinheiro e 
pertencimento a organiza-
ção criminosa.

A recente autorização do 
Banco Central para a XP se 
tornar um banco deixou in-
vestidores com receio de 
produtos encarecerem e ope-
rações se tornarem mais bu-
rocráticas. Mas o movimen-
to deve ser no sentido opos-
to, na avaliação da Valor 
Investimentos, que é sócia 
da corretora. Analistas con-
sideram que os clientes se-
rão beneciados, principal-
mente em operações de cré-
dito e câmbio.

S e g u n d o  o  s ó c i o -
fundador da Valor Investi-
mentos, Paulo Henrique 
Corrêa, será possível, entre 
outras coisas, obter recursos 
de curto prazo usando a car-
teira de investimentos como 
garantia. “Se a pessoa tem 
uma aplicação que vence 
em seis meses, por exemplo, 
e precisa de dinheiro antes, 
ela pode acessar uma linha 
de crédito garantida pelos 
ativos que tem no portfó-
lio”, observa.

(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

Noxis Energy tem planos para instalar uma planta em São Mateus. O projeto ainda 
está em fase de desenvolvimento, mas a possível instalação de uma planta no Esta-
do tem agradado e surtido boas perspectivas para o setor.

Governo firma
convênio para a
construção de
atracadouros para
travessia do
Rio Cricaré

A assinatura do convê-
nio foi realizada na sede 
da Seag, em Vitória, e con-
tou com a participação do 
secretário de Estado da 
Agricultura, Paulo Rober-
to Ferreira; do prefeito de 
Conceição da Barra, Fran-
cisco Vervloet; do secretá-
rio de Estado do Turismo, 
Paulo Renato Fonseca Jú-
nior, além de outras auto-
ridades.

 A parceria entre o Go-
verno e o município será 
para a construção de dois 
atracadouros e estruturas 
de suporte para a travessia 
do Rio Cricaré. O valor 
total do repasse, que foi 
dividido em duas parcelas 
é de R$ 2,5 milhões e tem 
vigência até dezembro do 
ano que vem.

CONCEIÇÃO DA 
BARRA – O Governo do 
Estado, por meio da Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca (Se-
ag), rmou, nesta quinta-
feira (27), um convênio 
com o município de Con-
ceição da Barra para a 
construção de dois atraca-
douros e estruturas de su-
porte para que a travessia 
do Rio Cricaré seja reali-
zada por balsas.

A balsa ligará Concei-
ção da Barra ao município 
de São Mateus e, automa-
ticamente, liga até a divisa 
do município de Linhares. 
Esse facilitador faz uma 
diminuição de percurso 
em torno de 80 quilôme-
tros, porque não será ne-

O secretário de Estado 
da Agricultura considera 
um dia histórico para Con-
ceição da Barra, São Mate-
us e para o Litoral Norte 
do Espírito Santo. "O con-
vênio autorizado pelo go-
vernador Paulo Hartung já 
está assinado e publicado. 
O convênio prevê a cons-
trução dos dois atracadou-
ros no rio Cricaré, um so-
nho antigo da região. To-
dos os recursos já estão 
garantidos no orçamento 
de 2018, para que a prefei-
tura contrate a empresa 
para realizar a obra. E no 
próximo verão os morado-
res e turistas poderão fazer 
a travessia de balsa. Essa 
obra vai dar um dinamis-
mo grande para agricultu-
ra familiar, para a agroin-
dústria da pesca e para o 
agroturismo. Só está sen-
do possível realizar isso 
porque este governo soube 
fazer o dever de casa des-
de 2015", destacou o se-
cretário.

 O prefeito de Conceição 
da Barra considera a assi-
natura desse convênio um 
marco para o município e 
todo o Litoral Norte. "É um 
grande presente que esta-
mos recebendo do Governo 
do Estado. Uma obra que 
vai desenvolver a região. 
Esse projeto integra todo o 
Litoral Norte capixaba e 
vai contribuir para o desen-
volvimento do turismo, 
agricultura e o setor pes-
queiro", disse o prefeito.

cessário passar pela BR-
101.

A balsa ligará Conceição da Barra ao município de São 
Mateus e, automaticamente, liga até a divisa do municí-
pio de Linhares. 

www. radiokairos.com.br(27) 3767-2000
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A Festa de Santos Reis é 
um grande encontro dos Ter-
nos de Grupos de Reis De 
Boi do Município de São 
Mateus e Grupos Convida-
dos. É considerado um dos 
eventos culturais mais im-
portantes de São Mateus, 
pois reúne todos os grupos 

SÃO MATEUS – Nos 
dias 05 e 06 de janeiro, o bair-
ro de Pedra D´água recebe 
mais uma vez a Festa de San-
tos Reis, tradicional festivi-
dade  folclórica que mistura 
música e teatro em homena-
gem ao dia de Santos Reis, 
no qual contará com 08 Gru-
pos locais, procissão, missa, 
apresentação de show de 
forró, além de barracas com 
produtos e comidas típicas. 
O evento conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de 
São Mateus, por meio da 
Secretaria Municipal de Cul-
tura.

Freitas é o primeiro su-
plente do PSB com 15.320 
votos e vai car na Assem-
bleia Legislativa em substi-
tuição a Bruno Lamas, da 
Serra, que será anunciado 
nesta sexta-feira (28) como 
Secretário de Estado do Tra-
balho e Assistência Social. 
Bruno é outro que esteve os 
quatro anos vigilante aos 
eventuais ataques contra o 
governo anterior de Casa-
grande.

Com isso, a representa-
ção do Norte cará refor-
çada : somente Raque l 
Lessa (PROS) e Enivaldo 

SÃO MATEUS – Fiel 
defensor do governo de Re-
nato Casagrande durante os 
quatro anos de seu mandato 
que termina em 31 de janei-
ro, o deputado estadual José 
Eustáquio de Freitas (PSB) 
vai continuar na Assembleia 
Legislativa, representando 
São Mateus e reforçando a 
representação do Norte do 
Estado. 

Freitas vai continuar na
Assembleia Legislativa

dos Anjos (PSD) haviam 
conquistado a reeleição. 
Marcos Garcia (PV) se 
elegeu por Linhares, que 
terá em Luiz Durão (PDT) 
o segundo representante 
com a ida de Marcelo San-
tos para a Secretaria de 

Esportes.
A bancada do Norte é 

completada por Dary Pa-
gung (Patriotas), de Baixo 
Guandu, e Renzo Vascon-
celos (PP), por Colatina. 
Da Vitória (PDT), de Cola-
tina, elegeu-se deputado 

federal, e Gildevan Fer-
nandes (PTB) desistiu de 
concorrer à reeleição – nos 
bastidores comenta-se que 
isso devido ao fato de que 
ele não conseguiria o regis-
tro por problemas de inele-
gibilidade.

Freitas é o primeiro suplente do PSB com 15.320 votos e vai ficar na Assembleia Le-
gislativa em substituição a Bruno Lamas.

Festa de Santos Reis
acontece no início de janeiro

Além de fazer parte do 
calendário cultural do Muni-
cípio, a Festa de Santos Reis 
foi contemplada pelo Fun-
cultura, por meio do Edital 
008/2016 - Culturas Popula-
res e Tradicionais, da Secre-
taria de Estado da Cultura 
(Secult), fazendo parte do 
calendário Turístico/ Cultu-

de Reis de Boi do Municí-
pio, valorizando a cultura 
tradicional e popular da re-
gião.

A abertura da festividade 
será no sábado, (05), às 18h. 
Em seguida, às 19h, haverá 
uma procissão e missa cam-
pal. Os grupos iniciam asa 
apresentações por volta das 
21h, encerrando a progra-
mação com um show de for-
ró. Já no domingo (06), a 
programação continua a pa-
rir das 8h da manhã com tor-
neio de futebol e sorteios de 
prêmios.

ral do Governo do Estado.

05/01 SÁBADO
18h00: ABERTURA DA FESTA COM 

APRESENTAÇÃO DO REIS DE BOI MESTRE 
BENEDITO ASSIS

19h00: PROCISSÃO DE SANTOS REIS

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

19h30: MISSA PRESIDIDA PELO PADRE MOACIR

21h40: REIS DE BOI MESTRE VALENTIM

23h00: REIS DE BOI MESTRE LUIZ BARROS

21h00: REIS DE MESTRE BENEDITO DE SÃO 
DOMINGOS DE ITAUNINHAS

23h40: REIS DE BOI MESTRE CIMAR

22h20: REIS DE BOI MESTRE ANTÔNIO GALDINO

16h00: SHOW DE PRÊMIOS
08h00: TORNEIO DE FUTEBOL

APÓS AS APRESENTAÇÕES DE REIS DE BOI UM 
SENSACIONAL FORRÓ COM EDSON SHOW

06/01 DOMINGO

00h20: REIS DE BOI MESTRE PAIXÃO

Paulo Hartung e
Daniel assinam
convênios de R$ 5,6
Milhões para obras 

Os convênios são para a 
execução das obras de con-
tenção na Ladeira do Be-
souro e Mirante, e para a 
instalação de dois tubos 
"boeiros armcos" no Cór-
rego da Bica.

SÃO MATEUS – O 
prefeito Daniel Santana 
esteve no gabinete do go-
vernador Paulo Hartung, 
no Palácio Anchieta, para 
assinatura de convênios. 
Com isto, já nos últimos 
momentos do governo 
atual, foram liberados pa-
ra o Município de São Ma-
teus um total de R$ 5,6 
milhões em obras de infra-
estrutura. 

GRATIDÃO

As obras evitarão o des-
moronamento da ladeira 
do Besouro, dando maior 
segurança aos moradores 
da Avenida Cricaré e pos-
sibilidade de liberar a rua 
que ca próxima da Caixa 
D'água, que está interdita-
da há mais de 5 anos. 

Também resolverá o 
problema de alagamento 
que ocorre há anos no cen-
tro, próximo ao Mercado 
Municipal. Ali ocorre o 
indesejável reuxo das 
águas pluviais sob chuvas 
fortes, uma vez que, cain-
do na rede, as águas são 
contidas pelo estrangula-
mento das antigas mani-
lhas, de bitola menor.

“Estou muito feliz com 
o repasse, que veio somar 

aos projetos que vamos 
realizar em 2019. Agrade-
ço ao nosso governador 
Paulo Hartung, ao vice-
governador César Colna-
go, ao secretário da Agri-
cultura, Paulo Roberto e, 
em especial, ao secretário 
da Sedurb, Marcelo Olive-
ira. O apoio deles foi mui-
to importante nessa fase 
que estamos” - armou 
Daniel Santana. 

O prefeito comentou as 
inúmeras diculdades que 
tem passado desde que 
assumiu, por conta dos 
empecilhos para o rema-
nejamento  de recursos, 
feitos pela Câmara Muni-
cipal, e a suspensão dos 
repasses devidos pelo Esta-
do ao Município.

“Agora, já no nalzi-
nho do Governo tivemos 
duas atitudes que, em mu-
ito, ajudam São Mateus: 
a liminar concedida pela 
juíza da 4ª vara da Fazen-
da Pública de Vitória, 
Sayonara Couto Bitten-
court no último dia 12 de 
dezembro, e a do gover-
nador Paulo Hartung em 
nos incluir com alguns 
recursos no último dia 
possível para repasses 
aos municípios. Pedimos 
a liberação de mais de R$ 
15 milhões, mas volta-
mos com R$ 5,6 milhões, 
para obras importantes e 
de muitas demandas no 
Município” – comentou 
Daniel.
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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
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Para nível superior, os 
cargos oferecidos são:

- Investigador (formação em 
qualquer curso de nível supe-
rior) - 60 vagas;

- Escrivão de Polícia (for-
mação em Direito) - 20 va-
gas;

- Médico Legista (formação 
em Medicina) - 15 vagas;

A previsão é que a prova 
seja aplicada no dia 24 de 
março de 2019.

Segundo o edital, as ins-
crições e os pedidos de isen-
ção de taxa de inscrição co-
meçam nesta sexta, dia 28 de 
dezembro. A solicitação de 
isenção segue até o dia 04 de 
janeiro de 2019. Já as inscri-
ções podem ser feitas até o 
dia 11 de fevereiro. 

VITÓRIA – A Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica divulgou nesta quinta-
feira (27), os dados referente 
ao concurso público da Polí-
cia Civil, que prevê a oferta 
de 173 vagas, para cargos de 
nível superior e médio. As 
inscrições começaram nesta 
sexta-feira (28) pela inter-
net. O concurso será execu-
tado pelo Instituto AOCP.

- Assistente Social (forma-
ção em Serviço Social) - 4 
vagas;

Ao todo, serão oferecidas 
173 vagas para cargos de 
nível superior ou médio. Os 
salários iniciais podem che-
gar a R$ 5.103,84. Já a taxa 
de inscrição custa R$ 96,50 
(para cargos de nível médio) 
e R$ 146,73 (para cargos de 
nível superior).

A população poderá utili-
zar os canais alternativos, 
como mobile e internet ban-
king, caixas eletrônicos, ban-
co por telefone e correspon-
dentes para fazer transações 
nanceiras.

S Ã O  M A T E U S  – 
Ontem, sexta-feira (28) foi o 
último dia útil do ano para 
atendimento ao público nas 
agências bancárias, com 
expediente normal para a 
realização de todas as opera-
ções. No dia 31 de dezembro 
(segunda-feira), as institui-
ções nanceiras não abrem 
para atendimento, informou 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

Os carnês e contas de con-
sumo (como água, energia, 
telefone) vencidos no feria-

SALÁRIOS DE ATÉ R$ 5 MIL

Concurso da Polícia
Civil terá 173 vagas para
nível médio e superior

A solicitação de isenção segue até o dia 04 de janeiro de 2019. Já as inscrições podem 
ser feitas até o dia 11 de fevereiro. 

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Ciências Con-
tábeis) - 3 vagas;

- Psicólogo (formação em 
Psicologia) - 4 vagas;

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Engenharia 
Elétrica, Engenharia Eletrô-
nica, Engenharia de Teleco-
municações, Engenharia de 
Controle e Automação, Ciên-
cias da Computação, Análi-
se de Sistemas, Engenharia 
da Computação ou Enge-
nharia Mecatrônica) - 8 va-
gas;

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Engenharia 
Civil, Engenharia Química, 
Engenharia Mecânica, Enge-
nharia de Materiais, Enge-
nharia Melatúrgica, Geolo-
gia, Engenharia de Minas ou 
Física) - 8 vagas;
- Perito Ocial Criminal 
(formação em Química, Far-
mácia, Ciências Biológicas 

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Engenharia 
Agronômica, Engenharia 
Florestal ou Engenharia 
Ambiental) - 2 vagas;

ou Biomedicina) - 10 vagas;

Para nível médio, as vagas 
são para o cargo Auxiliar 
Perícia Médico - Legal (20 
vagas).

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Medicina Ve-
terinária) - 2 vagas;
- Perito Ocial Criminal 
(formação em Ciências Eco-
nômicas, Direito ou Psicolo-
gia) - 15 vagas;

- Perito Ocial Criminal 
(formação em Odontologia) 
- 2 vagas;

Agências bancárias
não abrem no dia 31

do poderão ser pagos sem 
acréscimo no dia útil seguin-
te. Normalmente, os tributos 
já estão com as datas ajusta-
das ao calendário de feria-
dos, sejam federais, estadua-

Os clientes também po-
dem agendar os pagamentos 
das contas de consumo ou 
pagá-las (as que têm código 
de barras) nos próprios caixas 

is ou municipais. automáticos. Já os boletos 
bancários de clientes cadas-
trados como sacados eletrô-
nicos poderão ser agendados 
ou pagos por meio do DDA 
(Débito Direto Autorizado).

A população poderá utilizar os canais alternativos, como mobile e internet banking, 
caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações fi-
nanceiras.

Ex-assessor de
Camata tem
prisão preventiva
decretada até 2038

VITÓRIA – Marcos 
Vinícius Moreira Andra-
de, 66 anos, ex-assessor 
do ex-governador Gerson 
Camata teve o pedido de 
liberdade negado pela juí-
za Raquel de Almeida Vali-
nho, em audiência de Cus-
tódia, realizada na quinta-
feira (27). Além disso, ele 
teve a prisão preventiva 
decretada até 25 de de-
zembro de 2038, data em 
que o crime prescreverá.

A defesa pediu liberda-
de provisória por Andrade 
ser réu primário, possuir 
residência xa no bairro 
onde reside a mais de 40 
anos e que possui proble-
mas de saúde que podem 
ser agravados em uma uni-
dade prisional.

“No caso presente, en-
tendo por indeferir (negar) 
o pedido de liberdade for-
mulado pela defesa, eis 
que a periculosidade do 
autuado evidenciada pelas 
circunstâncias em que o 
crime foi cometido basta, 
por si só, para embasar a 

Andrade foi preso logo 
após o assassinato do ex-
governador Gerson Cama-
ta, ocorrido na tarde de 
quarta-feira (26), na Praia 
do Canto, em Vitória. Se-
gundo a polícia, em depoi-
mento informal, Andrade 
confessou ter atirado con-
tra o ex-governador após 
ser ofendido por ele.

Em coletiva, realizada 
na quinta-feira, a Secreta-
ria de Segurança Pública 
(Sesp) armou que o in-
quérito deve ser concluído 
até a próxima semana, pa-
ra ser encaminhado para a 
Justiça. O corpo de Ger-
son Camata foi enterrado 
em um cemitério da Serra.

custódia cautelar”, escre-
ve a juíza na decisão.

No documento, ela tam-
bém salienta a “ousadia da 
ação criminosa por parte 
do autuado, que praticou o 
crime em plena luz do dia 
e em local de grande uxo 
de pedestres e veículos, 
com total desconsideração 
pela vida humana”.

Andrade foi preso logo após o assassinato do ex-
governador Gerson Camata, ocorrido na tarde de 
quarta-feira (26), na Praia do Canto, em Vitória.
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VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

com 9,5 alqueire de terra. 
Contato: 99813-3138.

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
randa e bem localizado. 

Tratar: 99900-2100

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-
drados. Tratar: 99900-

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 

Petrobrás.

2100

Casa com 3 quartos, sendo 
um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro social, garagem pa-

ra 3 carros.

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

Apartamento com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, 
cozinha, área de serviço. 

Valor R$ 450.000,00

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à 
Praça São Mateus. Valor 

R$ 400.000,00

VENDE-SE 2 LOTES EM 
GURIRI, na rua Horácio Bar-
bosa, lado sul, todo mura-

do, sol da manhã, escritura-
dos, 720M² de área. Valor 

R$ 500 mil

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de cons-
trução. Valor R$ 

830.000,00

Vendo uma chacara na me-
leira,area 65 mil quadra-

ALUGA-SE 
APARTAMENTOS NO 

EDIFÍCIO CARLETO, NO 
BAIRRO UNIVERSITÁRIO, 

com 1 quarto, sala e cozi-
nha conjugada, banheiro 
social, área de serviço e 

garagem. R$ 500,00

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

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

O POSTO INOVE LTDA - 
EPP, torna público que 
OBTEVE  da SEMMA, atra-
v é s  d o  p r o c e s s o  n ° 
016646/2017, Licença 
Ambiental Operação nº 
027/2018 , para Comércio 
varejista de combustíveis 
para veículos automotores, 
localizado na Rod Othovari-
no Duarte Santos   nº97,km 
01 Carapina no município 
de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO

VENDO lote no Residenci-
al Jacui, na Quadra G, 

escriturado. Telefone: (27) 
99900-21

do, com casa energia 
,água um palmar. Divido 
em lotes ou chacara de 3 

mil metros quadrados celu-
lar- 27 99986-3494

VENDO barato um alquei-
ro com casa 6 mil pé de 

café, 2 mil pe de pimenta 
de 300 a 350 pes de co-
co tudo em produção e 

água celular- 27 99986-
3494

VENDE-SE O EDIFÍCIO 
FEITOSA, NO BAIRRO 

PARQUE WASHINGTON, 
com 6 apartamentos, 3 
pontos comerciais. Valor 

R$ 1.500.000,00

VENDE-SE LOTE, NO 
BAIRRO UNIVERSITÁRIO, 
com 300 M², a 100 me-

tros da Rodovia São Mate-
us a Guriri. Valor R$ 

300.000,00

ALUGA-SE 
APARTAMENTOS, na BR 
101, com 1 quarto, sala, 
cozinha conjugada, área 
de serviço, banheiro e al-

guns tem varandas. R$ 
450,00 E com 2 quartos 

no Valor R$ 550,00
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NOTCIAS
C r e d i b i l i d a d e  e  I m p a r c i a l i d a d e

O FA Notícias
deseja a todos os leitores,

internautas e amigos
um excelente Ano Novo.

E neste ano que chega,
continuaremos sempre com nosso

compromisso com a verdade, a ética
e a imparcialidade.

Boas Festas


