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EDSON SODRÉ

Ferrovia do Noroeste
e porto da Petrocity
ganham força política

Jorginho Cabeção prega
harmonia entre poderes

FALTA DE MANUTENÇÃO
ATRAPALHA OPERAÇÃO

DO AEROPORTO
Em alguns locais, o mato no entorno da pista já chega a dois metros de altura e as luzes 

do sistema de balizamento noturno não funcionam. 
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VITÓRIA – Restam ape-
nas duas semanas para os 
interessados em cursar de 
graça uma faculdade se ins-
creverem no Programa Nos-
sa Bolsa 2019. São 1.686 
vagas em instituições priva-
das em todo o Estado oferta-
das pelo edital da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Ino-
vação do Espírito Santo (Fa-
pes).

Podem concorrer a uma 
vaga quem já concluiu o ní-
vel médio em escolas públi-
cas, ou com bolsa integral 
em escolas particulares, e 
fez o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) em 
2018. Basta se cadastrar no 
www.nossabolsa.es.gov.br 
até o dia 17 de janeiro.

O programa oferta, nesta 

Nossa Bolsa 2019: 1,6
mil vagas gratuitas
em faculdades do ES

Em média, os capixabas 
consomem 151.42 litros de 
água por dia. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
considera que 110 litros de 

VITÓRIA – Os capixabas 
cam em quinto lugar no 
consumo de água no Brasil, 
de acordo com o Sistema CFA 
de Governança, Planejamento 
e Gestão Estratégicas de Ser-
viços Municipais de Água e 
Esgotos (CFA-Gesae).

VITÓRIA – O ano letivo 
de 2019 só tem início no pró-
ximo mês, mas os candida-
tos que buscam uma vaga 
para trabalhar em institui-
ções de ensino no Estado já 
podem aproveitar as vagas 
abertas. Há chances para dar 
aulas do ensino infantil ao 
superior, com salários que 
chegam a R$ 9.600.

Em Aracruz, a prefeitura 
está com inscrições abertas 
para um concurso com 84 
vagas para diversas especia-
lidades. Os prossionais 
aprovados serão efetivos na 
cidade.

chamada pública, bolsas de 
graduação em 34 institui-
ções privadas de ensino supe-
rior do Estado. Os candida-
tos devem car atentos às 
regras do programa, inclusi-
ve em relação à obrigatorie-
dade de utilizar o número do 

É preciso tirar, pelo me-
nos, 450 pontos na redação e 
500 pontos na média das 
provas objetivas do Enem. 
Porém, a ordem de classi-
cação é denida somente 

Enem para concorrer às bol-
sas.

• Oferta de bolsas em 34 fa-
culdades particulares de 16 
municípios espalhados por 
todo o Estado.

• Oferta de vagas em 2019: 
1.686 oportunidades em ma-
is de 60 cursos, sendo os ma-
is demandados: Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Direito, Enfermagem, Psi-
cologia, Pedagogia, Enge-
nharias e Sistema de Infor-
mação.

• Recursos nanceiros para 
o edital aberto de R$ 58 mi-
lhões.

NOSSA BOLSA 2019

pela média aritmética das 
provas objetivas.

• Orçamento do programa 
em 2019 previsto em R$ 
24,3 milhões.

Podem concorrer a uma vaga quem já concluiu o nível médio 
em escolas públicas, ou com bolsa integral em escolas par-
ticulares, e fez o Enem em 2018.

Seleções para professor
com salário de até R$ 9,6 mil

São chances para o cargo 
de professor de educação 
infantil, professor de ensino 
fundamental para os anos 
iniciais, professor de supor-
te pedagógico, além de pro-
fessor nas disciplinas de Ma-
temática, Língua Portugue-
sa, Língua Inglesa, História 
e Ciências.

As inscrições podem ser 
realizada até o próximo do-
mingo, pelo site ibade-
.org.br. A taxa de inscrição é 
de R$ 81,50.

Em Piúma, as chances 
também são para trabalhar 
com educação infantil. Há 

O edital foi reticado e 
agora as inscrições podem 
ser feitas a partir de hoje e 
seguem até o dia 14 deste 
mês, pelo site controladori-
a.piuma.es.gov.br.

Já para quem prefere dar 
aula para alunos mais ve-
lhos, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Espírito Santo (Ifes) 
anunciou a abertura de um 
processo seletivo simplica-
do com uma vaga para o car-
go de professor substituto 
para dar aulas na área de Me-
talurgia. Os salários variam 

vagas temporárias para pro-
fessor para base nacional 
comum, professor pedago-
go, além de professor para as 
disciplinas de Educação Físi-
ca, Geograa, História, 
Inglês, Língua Portuguesa e 
Matemática. Os salários che-
gam a R$ 3.307,74.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 18 deste mês, 
no Departamento de Ciênci-
as Fisiológicas, Química e 
Física, em Alegre e em Maru-
ípe.

No ensino universitário, a 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) conti-
nua com inscrições abertas 
para duas vagas de professor 
do magistério superior efeti-
vo na área de Ciências Bio-
lógicas/Fisiologia e Bioquí-
mica. Os salários chegam a 
R$ 9.600,92.

As inscrições já estão 
abertas e podem ser realiza-
das até o dia 18 deste mês, de 
forma presencial, na Coor-
denadoria de Seleção e De-
senvolvimento de Pessoas 
do Instituto Federal do Espí-
rito Santo, no campus do 
Ifes de Vitória.

de R$ 3.121,76 a R$ 4.241.

Governador visita
feira interestadual
de artesanato
em Guarapari

VITÓRIA – Em sua 
primeira agenda pública 
depois da posse, o governa-
dor do Estado, Renato Casa-
grande, visitou a 17ª edição 
da Feira Interestadual de 
Negócios e Artesanato de 
Guarapari (Feinartg). O 
evento foi escolhido pelo 
governador pela sua impor-
tância no calendário da cul-
tura capixaba. Ele foi acom-
panhado pela primeira-
dama do Estado, Maria Vir-
gínia, e pelo subsecretário 
estadual de Turismo, Ged-
son Merízio.

Casagrande ressaltou 
que a Agência de Desenvol-
vimento das Micro e Pe-
quenas Empresas e do 
Empreendedorismo (Ade-
res) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae) vão 
trabalhar juntos em seu 
mandato para garantir me-
lhorias para o artesanato. 
“Essa raiz que esta brotan-
do é forte igual está sendo o 

Durante a visita, Casa-
grande recebeu o carinho 
de artesãos e visitantes do 
evento. “A feira aqui em 
Guarapari já virou uma tra-
dição para os artesãos não 
apenas do município, mas 
de todo o Espírito Santo e 
também do Brasil. Tenho 
uma cultura de sempre estar 
aqui participando e mos-
trando a importância de 
cada vez mais valorizarmos 
o trabalho maravilhoso des-
ses artesãos”, armou.

trabalho do nosso Gover-
no", armou ao ser presen-
teado pelo artesão Edvan 
com uma escultura feita de 
raízes.

O subsecretário Gedson 
Merízio ressaltou a impor-
tância do artesanato para a 
economia. “Estou muito 
alegre por fazer parte de um 
movimento importante, que 
é a economia do artesanato. 
O artesanato engloba mais 
de 18 mil famílias em todo 
Estado. Somente esta feira 
movimenta cerca de R$ 1 
milhão”, destacou.

A vice-presidente da 
Confederação Nacional dos 
Artesãos, Maria das Graças 
Reis, que preside a federa-
ção local, elogiou a atuação 
do governador junto ao se-
tor em sua ultima gestão. 
“O senhor deu uma alavan-
cada no artesanato capixa-
ba e sabemos que esses pró-
ximos quatro anos serão 
ainda melhores para o setor. 
Estamos honrados que sua 
primeira agenda seja aqui”, 
armou.

Segundo ela, muitos arte-
sãos locais chegaram a pas-
sar diculdades, inclusive, 
passando fome, mas a pers-
pectiva é de que dias me-
lhores estão chegando.

A Feinartg segue até o 
próximo dia 27 de janeiro 
no Siribeira Iate Clube, em 
Guarapari. O horário de 
funcionamento é das 17h às 
23h, todos os dias da sema-
na. A entrada é gratuita.

Tenho uma cultura de sempre estar aqui participando e 
mostrando a importância de cada vez mais valorizar-
mos o trabalho maravilhoso desses artesãos”, afirmou 
o Governador.

Espírito Santo é o quinto
Estado do Brasil com maior
consumo de água

água são sucientes para o 
consumo diário, por pessoa. 

O administrador do Con-
selho de Administração do 
Espírito Santo (CRA-ES), 
Hércules Falcão, arma que 
“Precisamos cada vez mais 
buscar a eciência da gestão 
dos recursos hídricos, bem 
como, conscientizar a popu-
lação e a indústria para con-
sumir a água de forma sus-
tentável".
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De acordo com o opera-
dor de abastecimento da 
LVM Aviation, empresa que 
opera dentro do aeroporto, 
Gabriel Caiuby, o número 
de pousos e decolagens nes-
ta época do ano aumenta, 
por conta do uxo de aero-
naves particulares seguindo 
em direção às praias da re-
gião e da Bahia. Entre o nal 
de novembro e 31 de dezem-
bro de 2018 foram 210 pou-
sos e decolagens.

SÃO MATEUS – Com 
média de 180 pousos e deco-
lagens por mês, o Aeroporto 
de São Mateus, o Ernesto 
Bonomo, é um dos mais mo-
vimentados no interior do 
Espírito Santo, mas a falta 
de manutenção está pondo 
em risco as operações do 
terminal. A falta de reparo 
do balizamento noturno e 
manutenção do entorno da 
pista são alguns dos proble-
mas.

Gabriel salienta que São 
Mateus é o único ponto de 
abastecimento do Norte do 
Estado, por isso muitas aero-
naves de pequeno porte pou-
sam no Ernesto Bonomo 
para abastecer antes de se-
guir viagem. “Esse movi-
mento de passagem é cres-
cente nesta época, e precisa-
mos de total segurança den-
tro e no entorno do aeropor-
to, mas estamos enfrentando 
muitos problemas”, ressalta.

Em alguns locais, o mato 
no entorno da pista já chega 
a dois metros de altura e as 
luzes do sistema de baliza-
mento noturno não funcio-
nam. Outros problemas são 
a falta de iluminação no pá-
tio das aeronaves, a falta de 
segurança patrimonial - o 
que deixa as aeronaves e 
equipamentos do aeroporto 
desprotegidos - e constru-
ções irregulares que inva-
dem o terreno do aeroporto 

Falta de manutenção
atrapalha operação
do aeroporto 

- Aeronaves de instituições do governo (policial e saúde);
- Aeronaves de empresas privadas;

- Aeronaves particulares de pequeno e médio porte;
- UTI Móvel;

- Táxi aéreo;
- Aeronaves militares.

Mato alto no pátio das aeronaves. Local também 
está sem iluminação e não há funcionário de vigi-
lância para segurança das aeronaves.

Torres de iluminação não recebem manutenção e 
estão sem funcionar. Balizamento noturno tam-
bém têm lâmpadas queimadas.

Prédio abandonado está deteriorando com o tem-
po. Local tem sala para embarque, sala de descan-
so dos pilotos e sala administrativa.

Recado na porta de um dos prédios, nas dependen-
cias do aeroporto, mostra que no local já funcionou 
a Secretaria de Defesa Social. Hoje, imóvel está 
abandonado.

Mato toma conta do entorno do aeroporto. Em al-
guns locais, o mato chega a dois metros de altura.

ALGUNS PROBLEMAS...

QUEM UTILIZA O AEROPORTO?

“Uma situação que tam-
bém tem preocupado bas-
tante é a questão do trans-
porte de orgãos e até mesmo 
transferência de pacientes 
entre hospitais. Semanal-
mente a gente tem deixado 
de receber aeronaves para 
esses ns por conta da falta 
de iluminação na pista a noi-
te. É uma situação que colo-
ca em risco vidas humanas”, 
lamenta Gabriel.

próximo a uma das cabecei-
ras da pista.

O jornal Folha Acadêmi-

O QUE DIZ A 
PREFEITURA?

A pista do Aeroporto de 
São Mateus tem 1.350 me-
tros, atualmente é a segunda 
maior do Estado. O aeródro-
mo ainda não opera voos 
comerciais, e recebe apenas 
aeronaves particulares e de 
empresas. Apesar da área 
pertencer a União, o aero-
porto é mantido pela prefei-
tura do município.

ca procurou a prefeitura de 
São Mateus para responder 
sobre os problemas no aero-
porto da cidade. Após várias 
tentativas de contato, o se-
cretário municipal de Obras, 
Infraestrutura e Transportes, 
Valter Luiz Pigati, informou 
que retornaria as ligações, 
mas até o fechamento desta 
edição não tivemos retorno. 
(Atualizado em 03/01/2019)

PROGRAMA DA UNIÃO 
NÃO SAIU DO PAPEL
Um programa da União, 

anunciado em 2013, que 
previa o melhoramento dos 
aeroportos em quatro cida-
des-polo do Estado: São Ma-
teus, Colatina, Cachoeiro de 
Itapemirim e Linhares, ain-
da não saiu do papel. Apenas 
o aeroporto de Linhares teve 
licitação concluída e obras 
iniciadas para construção de 
uma nova pista.

Em São Mateus, a União 
previa um investimento en-
tre R$ 45 milhões e R$ 50 
milhões com obras de acrés-
cimo da pista, construção de 
um hangar e do terminal de 
passageiros e melhorias no 
acesso, na iluminação e no 
cercamento da área. A am-
pliação iria favorecer a ope-
ração de voos comerciais na 
cidade, no entanto a licita-
ção das obras nunca aconte-
ceu e ainda não tem prazo 
para ocorrer.

Em alguns locais, o mato no entorno da pista já chega a dois metros de altura e as 
luzes do sistema de balizamento noturno não funcionam. 

A pista do Aeroporto de São Mateus tem 1.350 metros, atualmente é a segunda maior 
do Estado. O aeródromo ainda não opera voos comerciais, e recebe apenas aerona-
ves particulares e de empresas. Apesar da área pertencer a União, o aeroporto é 
mantido pela prefeitura do município.
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A programação faz parte do 
Plano de Ação para o Verão 2019, 
que consistem em ações supervi-
sionadas pela Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente com o obje-
tivo de orientar e sensibilizar a 
população que frequenta o bal-
neário em questões relacionadas 
à educação ambiental, como des-
tinação do lixo no balneário, ani-
mais na praia, trânsito de veículos 
e conservação da restinga.

SÃO MATEUS – No primeiro 
sábado de janeiro, (05), a Prefei-
tura de São Mateus, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, realizará uma Cami-
nhada Ecológica no balneário de 
Guriri.

A concentração será às 7h da 

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde – setor de 
Vigilância Ambiental di-
vulga o cronograma 2019 
de operações do Carro 
FOG, também conhecido 
como “fumacê” para o 
mês de janeiro. A ação tem 
como objetivo combater a 
proliferação de mosquitos.

Conra abaixo as datas, 
horários e bairros das 
próximas atividades do 
fumacê até o dia 30 de 
janeiro:
Até 11 de janeiro (segunda 
a sexta)
17h30 às 22h30 – Guriri
14 de janeiro (segunda-
feira)
17h30 às 22h30 – Bosque 
da Praia/ Urussuquara
15 de janeiro (terça-feira)
17h30 às 22h30 – Aroeira/ 
Colina/ Morada do lago/ 
Bom Sucesso 1, 2 e 3.

17 de janeiro (quinta-
feira)

17h30 às 22h30 – Santa 

17h30 às 22h30 – Vila No-
va/ Vila Verde/ Alvorada/ 
Boa Vista/ Posto Esso
18 de janeiro (sexta-feira)

16 de janeiro (quarta-
feira)
17h30 às 22h30 – Ayrton 
Sena / Vitória/ Santo Antô-
nio/ Novo Horizonte

A Sessão Especíca de 
Posse da Nova Mesa Direto-
ra para o biênio 2019-2020 
aconteceu no Plenário Lize-
te Conde Rios. 

SÃO MATEUS – Numa 
cerimônia marcada pela 
emoção, por momentos de 
fé, ambiente familiar e dis-
cursos de apoio foi empos-
sado na quarta-feira (02), o 
presidente da Câmara de 
São Mateus Jorge Recla, o 
Jorginho Cabeção (PTB).

Vereador de quinto man-
dato e encerrando seu ciclo 
no comando do legislativo 
mateense, Carlos Alberto 
fez um balanço de sua ges-
tão no discurso de despedida 
da presidência.

“Todos os compromissos 
foram cumpridos, principal-
mente com o povo de São 
Mateus. Tivemos vitórias 
importantíssimas neste par-
lamento”. Esse grupo de 
vereadores fez com que a 
gente conduzisse com sabe-
doria esses dois anos de man-
dato, destacando entre elas 
as emendas de R$ 15 mi-
lhões inseridas no Orçamen-
to Municipal 2019 para: 
construção das galerias plu-
viais de Guriri e do Mercado 
Municipal, aquisição de ma-
quinário para a Patrulha Me-
canizada e substituição de 
lâmpadas comuns das ilumi-

Compuseram as cadeiras 
de honra o vereador de Vila 
Pavão e presbítero Edivaldo 
Santos Bafaela, a pastora 
Elane Santos Rosa, a família 
de Jorginho: esposa Adriana 
Carvalho Recla; lhos Ma-
ria Luiza, Maria Eduarda e 
Vitor dos Reis; sua mãe do-
na Maria Recla de Jesus, 
além de familiares do ex-
presidente, Carlos Alberto 
Gomes (PSB), esposa - Ana 
Lúcia Bittencourt  Alves e a 
mãe dele, dona Ignez Go-
mes Alves.

NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA:

Jorginho Cabeção prega
harmonia entre poderes

“Preciso agradecer ao 
nosso sempre presidente 
Carlos Alberto, que em todo 
momento me motivou na 
vereança. A partir de agora, 
temos um novo líder, tão 
corajoso e inteligente quan-
to o que deixa hoje a presi-
dência”, destacou Jerri Pere-
ira (PRTB).

“Meus votos de boas vin-
das à nova mesa diretora, 

Aquiles Moreira (PMN), 
que nesta nova composição 
ocupa a 2ª secretaria, enfati-
zou a importância da conti-
nuidade do trabalho da ges-
tão anterior. Esperamos que 
a nova mesa seja igual a pas-
sada, transparente. Que te-
nha o intuito de trabalhar em 
prol do município, voltada 
ao trabalho de scalização e, 
ao mesmo tempo, atuando 
em harmonia com executi-
vo”, declarou.

nação pública por LED.

“Quero parabenizar o vi-
ce-presidente Carlos Alber-
to pelo decorrer do biênio 
2017-2018, a sua bravura, 
sua honestidade. Também 
quero desejar muita sorte ao 
presidente eleito Jorge Re-
cla. Que possa conduzir esta 
cadeira com muita sabedo-
ria”, destacou o vereador 
pavoense Edivaldo Santos 
Bafaela.

que possa fazer um excelen-
te trabalho” pontuou o ex-
primeiro secretário da mesa 
Ajalírio Caldeira (PHS).

Último a falar, Jorginho 
Cabeção, que ocupa o cargo 
de presidente pela segunda 

A vaga de Ajalírio passa a 
ser ocupada por Jozail do 
Bombeiro (PTB). “Vamos 
tocar em frente, tem muita 
coisa por fazer e a gente vai 
dar continuidade ao belíssi-
mo trabalho que vinha sendo 
feito. Disse Jozail” 

Quebrando o protocolo a 
pedido da mesa, o vereador 
convidado, Edivaldo Santos 
Bafaela, encerrou a cerimô-
nia, cantando hinos religio-
sos em versão à capela acom-
panhado da plateia. Um de-
les dizia: "vai dar tudo cer-
to", em uma alusão ao futuro 
da Câmara com a nova ges-
tão.

“Como presidente da Câ-
mara trabalharei de forma 
diligente para defender os 
interesses dos onze vereado-
res que compõem esta Casa 
de Leis, buscarei atender a 
todos sem distinção. 

Nossa cidade clama por 
dias melhores e os nossos 
munícipes necessitam de 
nossa atenção. 

MOMENTO DE 
EMOÇÃO

COMPOSIÇÃO

vez em sua carreira política 
no parlamento, defendeu a 
harmonia entre  poderes e 
uma gestão democrática.

O Legislativo e Executi-
vo são Poderes distintos, 
mas que podem e devem 
trabalhar harmonicamente e 
é isso que o povo espera de 
nós. Finalizo, convidando o 
Prefeito e Secretariado Mu-
nicipal para caminharmos 
juntos em prol do Municí-
pio, tratando nossos muníci-
pes como iguais sem distin-
ção”, armou.

Convidado para a soleni-
dade, o prefeito Daniel San-
tana não compareceu e não 
justicou a ausência.

A Nova Mesa Diretora da 
Câmara de São Mateus cou 
assim constituída: Jorge Re-
cla, presidente; Carlos 
Alberto Gomes,  vice-
presidente; Jozail Fugulin, 
1° secretário e Aquiles More-
ira, 2° secretário.

“Finalizo, convidando o Prefeito e Secretariado Muni-
cipal para caminharmos juntos em prol do Município, 
tratando nossos munícipes como iguais sem distin-
ção”, afirmou Jorginho.

Caminhada Ecológica acontece
neste sábado em Guriri

SERVIÇO:

Data: 05 de janeiro (sábado)
Horário: 07h da Manhã

Caminhada Ecológica

Concentração: Avenida Oceano 
Atlântico, esquina com Rua Ja-
guaré (próximo ao nal do calça-
dão e do ponto nal de ônibus)

manhã, na Avenida Oceano 
Atlântico, esquina com Rua Ja-
guaré, próximo ao nal do calça-
dão, no ponto nal de ônibus. De 
lá, a caminhada seguirá pela praia 
em direção ao Guriri Beach, re-
tornando em direção à Capelinha 
de Guriri, na Praça Wilson Go-
mes, onde os participantes serão 
recepcionados com uma mesa de 
frutas para lanche.

O objetivo é orientar e sensibilizar a popula-
ção em questões relacionadas à educação 
ambiental, como destinação do lixo no bal-
neário, animais na praia, trânsito de veículos 
e conservação da restinga.

Secretaria de
Saúde divulga
cronograma do
carro fumacê

29 de janeiro (terça-feira)

17h30 às 22h30 – Nova 
São Mateus./ São Pedro/ 
Porto / Maruim

30 de janeiro (quarta-
feira)

17h30 às 22h30 – KM 35/ 
Matinha/ Santa Maria / 
Dilo Barbosa

17h30 às 22h30 – Paulista/ 
KM 41/ Aguirre

23 de janeiro (quarta-
feira)
17h30 às 22h30 – Lago do 
Cisne / Inocoop/ Morada 
do Ribeirão / Ribeirão

Tereza/Bela vista/Cacique 
/Beira rio/ Jaqueline /Bom 
Gosto Universitário

25 de janeiro (sexta-feira)

21 de janeiro (segunda-
feira)

22 de janeiro (terça-feira)

24 de janeiro (quinta-
feira)

17h30 às 22h30 – Jacuí/ 
Buritis/ Aviação/ Blokos/ 
Ideal/ Centro

17h30 às 22h30 – Liberda-
de/ Rio Preto/ Litorâneo/ 
Village/ Jambeiro

17h30 às 22h30 – Nova 
Era / Seac / São Benedito/ 
Pedra D Água/ Areinha,/ 
Eldorado.

28 de janeiro (segunda-
feira)

17h30 às 22h30 – Cohab/ 
Parque Washington/ San 
Remo/ Sernamby/ Carapi-
na

 A ação tem como objetivo combater a proliferação 
de mosquitos.
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SÃO MATEUS – Deputado 
federal mais novo do Espírito 
Santo, eleito com 84.405 votos, 
surpreendendo o mercado polí-
tico como segundo mais votado 
do Estado, Felipe Rigoni, 27 
anos, vai abraçar em Brasília a 
defesa política dos projetos do 
Complexo Portuário de São 
Mateus (CPSM) e da nova fer-
rovia Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo (EFMES) por 
entender que são projetos sus-
tentáveis “que vão representar a 
grande virada da economia 
brasileira”.

PRODUTIVIDADE

A existência da UTACs 
(Unidade de Transbordo e 
Armazagem de Cargas) em 
Sete Lagoas, Aeroporto de 
Conns (para cargas de alto 

Exagero? Não. O jovem 
deputado enxerga, sim, a revo-
lução do desenvolvimento das 
regiões Norte e Noroeste do 
Espírito Santo, mas vai muito 
além: “Será um forte impacto 
sobre o Norte do Espírito San-
to, Leste de Minas e Sul da 
Bahia, que estão com a econo-
mia estagnada, mas a ferrovia 
ligando o porto a Sete Lagoas, 
em Minas, vai mudar a rota das 
exportações de grãos de parte 
do Cerrado e do Mato Grosso, 
que hoje saem com diculdade 
por Santos e Rio, e virão para o 
Espírito Santo”.

O parlamentar enfatiza que, 
dos vários fatores para o suces-
so e o desenvolvimento econô-
mico, três se destacam: o equi-
líbrio scal, a qualidade dos 
serviços públicos e o ambiente 
de negócios favorável, “e isso 
implica em infraestrutura, que 
será criada por esses dois pro-
jetos, o porto e a ferrovia”.

Para Rigoni, se o País quer 
melhorar sua produtividade 
tem que melhorar a qualidade 
da infraestrutura: “O estoque 
brasileiro de infraestrutura é 
de 36% em relação ao PIB, 
quando a média da OCDE 
(Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico) é de 70% a 80% de 
estoque em infraestrutura. É 
isso que repercute na diferença 
de produtividade que temos no 
Brasil em relação a outros paí-
ses desenvolvidos do mundo”.

O porto, sozinho, já terá 
grande repercussão, na avalia-
ção de Felipe Rigoni, mas “a 
construção da ferrovia acopla-
da ao projeto do porto fará des-
te o maior complexo logístico 
do Brasil, destravando a eco-
nomia de uma grande área do 
País, não apenas com o que já é 
produzido, mas criando capa-
cidade de se produzir mais 
coisas e coisas melhores, que 
hoje não são produzidas nessa 
região por diculdade de 
escoamento”.  

E volta na questão do Cen-
tro-Oeste: “O complexo logís-
tico, que será multimodal, vai 
alavancar o desenvolvimento 
reprimido do Centro-Oeste, 
que hoje escoa produção por 
rodovias e passará a contar 
com uma ferrovia, onde os 
custos de transporte são mais 
baratos e ecientes”.

Ferrovia do Noroeste e porto
da Petrocity em São Mateus
ganham força política

E um fator que entusiasma 
o deputado Felipe Rigoni é 
que os dois projetos são total-
mente privados. “Além disso, 
estaremos no Sudeste, mas 
dentro da área da Sudene, na 
verdade, o único complexo 
dessa natureza com essa carac-
terística, com potencial para 
crescente atividade exportado-
ra, mas também para o merca-
do interno, através do trans-
porte de cabotagem (navega-
ção de curso menor, entre dife-
rentes pontos do litoral brasile-
iro, que tem mais de 7 mil qui-
lômetros)”.

DESAFIOS

valor agregado), Santa Rita do 
Itabira, Governador Valadares 
e Barra de São Francisco “vai 
promover o desenvolvimento 
descentralizado do País, que 
precisa conectar as regiões 
com produção econômica e 
qualidade de vida para a popu-
lação”. 

“Isso atrai mais gente para a 
região pela oferta de empregos 
e pelo aumento da atividade 
econômica, mas as cidades 
não estão preparadas. Não têm 
oferta de escolas públicas, saú-
de e segurança, que já é um 
problema, porque os batalhões 
da Polícia Militar já trabalham 

Mas restam desaos tam-
bém com projetos dessa gran-
deza. O primeiro deles, segun-
do Felipe, relaciona-se ao po-
der público, porque somente 
em São Mateus serão gerados 
10 mil empregos entre diretos 
e indiretos.

Felipe Rigoni vê grande virada para a economia não 
apenas do Norte-Noroeste, mas também para produ-
tores de grãos do Centro-Oeste, com o complexo logís-
tico da Petrocity.

abaixo do que é necessário. 
Com o aumento da demanda, 
isso tende a se agravar. Essa 
será uma preocupação minha 
como deputado federal, me-
lhorar a infraestrutura dos mu-
nicípios”, disse Rigoni.

A qualidade dos gestores 
públicos nos municípios, tanto 
no Executivo quanto no Legis-
lativo, é outro aspecto que o 
deputado federal acredita que 
precisar ser enfrentado imedi-
atamente: “Esta é uma missão 
do Renova Brasil. Vamos for-
mar novos líderes, de forma 
plural e diversa. Precisamos 
atacar todas as frentes de uma 
única vez. Há muita coisa para 
ser feita, e ser feita logo”.

Natural de Linhares, onde 
obteve 35% dos votos de depu-
tado federal (25.721 votos), 
Felipe Rigoni prevê um impac-
to positivo e até modicador da 
produção econômica do muni-
cípio com o complexo logísti-
co de São Mateus. Ele acredita 
que Linhares, que já tem um 
crescimento acima da média, 
com a instalação de novas in-
dústrias e diversicação da 
produção tanto agrícola quanto 
industrial, tenderá a aumentar 
sua participação da pauta de 
exportações do Estado. 

O desenvolvimento econô-
mico presente, no entanto, 
segundo avalia Felipe Rigoni, 
não pode comprometer o futu-
ro, “isto é desenvolvimento 
sustentável, respeitando a capa-
cidade do planeta”. Neste que-
sito, Felipe defende a existên-
cia das agências reguladoras, 
mas com regras bem denidas. 

“A questão ambiental é usa-
da hoje pelos governantes para 
travar projetos que não são de 
seu interesse. É conduzida não 
só somente de maneira a bene-

ciar a economia e o meio-
ambiente, mas a interesses 
muitas vezes pessoais e de gru-
pos. Não podemos mais convi-
ver com um sistema que enga-
veta processos de pedido de 
licenciamento. O sim e o não 
precisam sair com celeridade. 
Não tem problema dizer não, 
tem problema é levar três anos 
para fazer isso”, alertou.

O deputado federal eleito 
Felipe Rigoni, que é o primei-
ro parlamentar cego eleito no 
Brasil, disse que as urnas de-
ram um recado claro de que a 
política precisa ser feita mais 
próxima das pessoas: “Meu 
mandato terá um aplicativo 
para o cidadão interagir, co-
nhecer o que está sendo feito, 
sugerir projetos de leis, deba-
tes. Ninguém vai precisar en-
contrar-se comigo para fazer 
isso. Estaremos o tempo intei-
ro junto ao eleitor”. 

Rigoni tem bem claro quais 
são as grandes pautas que se 
apresentam para seu mandato: 
“Em primeiro lugar, as gran-
des reformas. A começar pela 
Previdência, a reforma tributá-
ria, com um novo pacto fede-
rativo. Se a maioria das políti-
cas públicas competem aos 
Estados e municípios, temos 
que descentralizar os recursos 
arrecadados por impostos”.

RECADO DAS URNAS

Outro desao, segundo 
Rigoni, está na qualidade do 
serviço público: “Precisamos 
de uma reforma do Estado, 
mudando o formato da gestão 
de pessoas atual. A estabilida-
de do servidor público tem que 
estar baseada em resultados, 
na produtividade do servidor. 
É assim que acontece nas maio-
res economias do mundo”.

São Mateus recebe
Acampamento
Estadual da
Juventude Negra

SÃO MATEUS – “O 
ano de 2019 será de muitos 
desaos e de muita luta. 
Precisamos estar mais jun-
tos, denir estratégias 
coletivamente e colocá-las 
em práticas”,  explica 
Winny Rocha, coordena-
dor do Círculo Palmarino, 
entidade que organiza de 
25 a 27 de janeiro o Acam-
pamento Estadual da Ju-
ventude Negra, que acon-
tece em São Mateus, no 
território tradicional de 
resistência negra do Sapê 
do Norte.

Entre as atividades pre-
vistas para acontecer no 
Sítio Histórico de São Ma-
teus estão rodas de conver-
sa sobre história, relações 
raciais e enfrentamento ao 
racismo, momentos de la-
zer e interação, interven-
ções culturais e visitas a 
pontos do território. O en-

Podem participar jovens 
negros e negras de qual-
quer município do Estado. 
A participação é gratuita e 
a organização está reali-
zando uma vaquinha onli-
ne para garantir a infraes-
trutura necessária como 
transporte, alimentação e 
material a ser usado nas 
atividades. A meta é arre-
cadar R$ 2,2 mil para po-
der receber 40 jovens de 
todo Espírito Santo.

 As inscrições devem ser 
feitas por um formulário 
digital. O comitê organiza-
dor fará a seleção buscando 
abranger a maior diversi-
dade possível, sendo que o 
resultado será divulgado 
no dia 10 de janeiro na pági-
na do Círculo Palmarino 
ES no Facebook.

cerramento será com uma 
atividade em um dos qui-
lombos da região. “Com 
essa iniciativa o Círculo 
Palmarino pretende forta-
lecer e articular uma série 
de ações desenvolvidas por 
jovens negros e negras em 
diversas comunidades do 
Estado”, explica Winny.

O chamado do evento 
ressalta a busca por resga-
tar a ancestralidade, forta-
lecer a resistência e criar 
formas coletiva de lutar 
contra o racismo no próxi-
mo período. Daí a proposta 
de construir uma rede para 
fortalecer as ações em cada 
localidade em que os parti-
cipantes estejam inseridos, 
buscando também apoiar a 
organização da II Jornada 
Estadual Contra o Extermí-
nio da Juventude Negra. 
Tudo isso para resgatar a 
ancestralidade, fortalecer a 
resistência e criar formas 
coletivas de luta contra o 
racismo no próximo perío-
do.

Podem participar jovens negros e negras de qual-
quer município do Estado. 

Crime contra o
Patrimônio do Araçá

SÃO MATEUS – O 
Centro Cultural Araçá, por 
meio de sua diretoria e 
toda a sua equipe de cola-
boradores ainda conster-
nados diante do furto ao 
patrimônio da instituição, 
solicita o apoio da popula-
ção de São Mateus e re-
gião norte do Espírito San-
to para que tais crimes não 
quem impunes. Rouba-
ram equipamentos de Co-
municação destinados às 

ocinas e registro das 
atividades da instituição: 
câmeras Fotográcas 
prossionais, HDs de foto 
e vídeo, Notebook e CPU - 
Matróx. O caso já está sen-
do apurado pelo serviço de 
inteligência de polícia Cí-
vil. Pedimos que compar-
tilhem a imagem divulga-
ção e qualquer informação 
que possa ser útil poderá 
ser passada pelo Disque 
Denúncia 181.

“Será um forte impacto 
sobre o Norte do Espírito 
Santo, Leste de Minas e 
Sul da Bahia, que estão 
com a economia estagna-
da”, disse Felipe Rigoni.
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• Prestação
de Serviços
• Portarias

• Recepções
• Limpeza e

Conservação de
Prédios e

Condomínios.

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

SÃO MATEUS – No 
Verão, é comum as pessoas 
aproveitarem o sol para reu-
nir os amigos na praia, em 
rios e piscinas e lagoas. Po-
rém, essa atividade, que pa-
rece simples, pode causar 
danos graves, se não houver 
cuidado.

A hora do mergulho re-
quer grande atenção, alerta 
o ortopedista Lourimar Tolê-
do. Ele explica que, se o sal-
to for feito de uma altura 
grande e, ao cair na água, o 
indivíduo não encontrar es-
paço suciente para mergu-
lhar, há forte probabilidade 
de ele chocar a cabeça con-
tra o fundo ou contra algu-
ma barreira inesperada. O 
risco é o mesmo, indepen-
dentemente do local, alerta 
o médico, membro da Soci-
edade Brasileira de Coluna.

“Com o impacto, o pes-
coço é dobrado, mas o resto 
do corpo continua a se me-

Ontem, a cidade de Presi-
dente Kennedy, no Sul, re-
gistrou o maior índice de 
calor em todo o Estado: 
45ºC. Na Grande Vitória, o 
índice chegou a 41ºC em 
Vitória.

Além destas cidades, a 
sensação térmica passou dos 
4 0 º C  e m  E c o p o r a n g a 

VITÓRIA – A primeira 
quinta-feira do ano registrou 
altas temperaturas em dife-
rentes regiões do Espírito 
Santo. O índice de calor (po-
pularmente chamado de sen-
sação térmica) atingiu índi-
ce superior a 40ºC em pelo 
menos seis cidades do Esta-
do. A informação foi divul-
gada pelo Instituto Capixa-
ba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Incaper).

Erro ao mergulhar pode
lesionar a coluna e deixar
pessoas paraplégicas

Saltar em águas rasas pode causar acidentes graves e 
levar à incapacidade motora.

Lourimar Tolêdo separou 
seis dicas para prevenir que 
o problema aconteça. 

 Segundo o ortopedista, 
crianças e jovens de até 30 
anos de idade são mais sus-
cetíveis a esse tipo de trau-
ma. “O melhor é entrar na 
água andando para conhecer 
o local antes de mergulhar, e 
respeitar as placas de sinali-
zação, se houver. Assim, 
reduz-se a probabilidade de 
ser surpreendido por pedras, 
bancos de areia ou até mes-
mo por baixa profundida-
de”, arma o médico.

JOVENS

xer, provocando a fratura de 
uma ou de mais vértebras, 
que comprimem a medula 
espinhal. Isso pode causar a 
perda total ou parcial da sen-
sibilidade e dos movimentos 
dos braços e das pernas. Tu-
do de maneira muito rápi-
da”, explica.

- Respeite as placas infor-
mativas;
- Evite brincadeiras com 

Seis dicas para se prevenir
- Entre na água andando an-
tes de mergulhar, para co-
nhecer a profundidade e se 
há pedras, bancos de areia e 
outros perigos no fundo;

CONFIRA: empurrões para dentro da 
água;
- Dê preferência às águas cuja 
profundidade tenha, no míni-
mo, o dobro da sua altura;
- Proteja a cabeça mergu-
lhando com os braços esten-
didos ou o faça de pé;
- Não ingira álcool ou outras 
drogas antes de nadar.

Município capixaba registra
sensação térmica de 45°C

(43ºC), Alfredo Chaves 
(42ºC), Marilândia (41ºC) e 
São Mateus (40ºC). Apesar 
de ter registrado a maior tem-

peratura do dia (37,9ºC), 
Cachoeiro registrou sensa-
ção térmica de 37ºC.

O índice de calor é a tem-

peratura sentida devido à 
combinação entre a tempe-
ratura aparente do ar e a umi-
dade relativa do ar.

Produtores rurais
constroem quase
350 barragens com
apoio do Bandes

VITÓRIA – Produto-
res rurais do interior do 
Espírito Santo contam 
com quase R$ 20 milhões 
liberados em nancia-
mentos pelo Banco de De-
senvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes). Desde 
2012, as linhas de crédito 
do banco capixaba já aju-
daram a construir 339 bar-
ragens pelo Estado. 

Comparativamente, os 
números tiveram cresci-
mento considerável: em 
2012 foram impulsiona-
dos oito projetos, totali-
zando mais de R$ 200 mil 
investidos pelo Bandes. 
Em 2018, 103 construções 
foram aprovadas, resul-
tando na movimentação 
de aproximadamente R$ 
7,5 milhões.

Os produtores de Iúna, 
no Sul do Estado, são os 
protagonistas em número 
de projetos aprovados pe-

O apoio dado aos pro-
dutores envolve outras 
áreas do Governo que con-
tribuem para a assistência 
técnica e licenciamento 
para as construções. O pro-
grama deriva de uma par-
ceria rmada entre o Ban-
des e o Governo do Estado 
do Espírito Santo, media-
da pela Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Abaste-
cimento, Aquicultura e 
Pesca (SEAG), o Instituto 
Capixaba de Pesquisa, 
Assistência e Extensão 
Rural (Incaper) e o Institu-
to de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito San-
to (IDAF).

lo programa, com 14 cons-
truções. Em relação a valo-
res liberados, o município 
que se destaca é Marechal 
Floriano, também no Sul, 
com mais de R$ 1,2 mi-
lhão desde a implantação 
do programa.

Os produtores de Iúna, no Sul do Estado, são os pro-
tagonistas em número de projetos aprovados pelo 
programa, com 14 construções.
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ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-
drados. Tratar: 99900-

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

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

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

Valor R$ 450.000,00

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

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

R$ 400.000,00

2100

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

Petrobrás.

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

ra 3 carros.

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

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

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

830.000,00

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

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

R$ 500 mil

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

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

COMUNICADO
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.

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

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

mil metros quadrados celu-
lar- 27 99986-3494

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

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

escriturado. Telefone: (27) 
99900-21
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NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

www.fanoticias.com.br

Acesse:
 e fique www.fanoticias.com.br

ligado nas principais notícias de 
São Mateus e de todo o Estado. 


