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Lotes em até 36x
sem entrada, juros
e correção

Ladrões levam
mais de 3 mil reais
de feirante

PETROCITY: ASSINATURA DE
CONTRATOS SERÁ FEITA NO
PALÁCIO ANCHIETA, DIA 17

A primeira etapa da ferrovia será de São Mateus a Governador Valadares, segundo o 
presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, com extensão de 260 km.



Diretor Geral: Wendel Nardoto- CRA-ES 8389
comercial@folhaacademica.com.br

Diagramação: Willian Karl
Departamento Comercial em São Mateus:

(27) 99900-2100

Redação, Administração: R. Gen. Osório, 194 - SI. 101
bairro Sernamby - São Mateus - ES - Cep: 29.930-590

Telefone / Recepção:  [27] 99900-2100
Redação: [27] 99900-2100

E-mail: jornal@folhaacademica.com.br

Publicação:
WR Editora e publicidade LTDA ME

CNPJ: 07.248.075/0001-35 
Impressão: Gráfica Pinheiros

Home page: www.folhaacademica.com.br
Circulação: São Mateus, Pinheiros, Jaguaré, Pedro Canário,

Conceição da Barra, Nova Venécia, Linhares e Grande Vitória.

EXPEDIENTE

Obs.: As matérias assinadas são de 
responsabilidade de seus autores, não 

expressando necessariamente a opinião 
da Folha Acadêmica.

www.fanoticias.com.brGeral2 Sábado, 12 de janeiro de 2019

Fonte: Climatempo

Acesse: www.fanoticias.com.br

babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

BINGO DA CDL HOJE

LIVRARIA
A Livraria Sebo & Arte, localizada no segundo piso do Mer-
cado Municipal, oferece uma lista interminável de clássicos, 
a preços de banana, que também são vendidas na feira do Mer-
cado. Além de livros, lá você encontrará discos de vinil e obje-
tos antigos. Apareça para pesquisar, e aproveite para bater um 
bom papo com Ana Maria, que tem uma boa vibe. Ao terminar 
as compras, aproveite para apreciar as bancas de bejus e uten-
sílios interessantes da cultura mateense.

“Tenho um amor fresco, com gosto de chuvas, raios, e urgên-
cias. Tenho um amor que me veio pronto, assim, água que 
caiu de repente, nuvem que não passa” (Caio Fernando 
Abreu).

O PODER DA LUA

LUA CRESCENTE
A Crescente é a fase ideal para a realização de rituais. É quan-
do também aparecem os obstáculos a serem enfrentados. 
Excelente para iniciar novos trabalhos, aquisição e compra de 
imóveis, abrir poupança, cobrar dívidas, receber promoções, 
iniciar relacionamentos. Entretanto, nas relações estáveis é 
necessário ter cuidado, pois poderão surgir conitos; não faça 
cirurgias nem regimes, pois poderá ocorrer problemas; bom 
para cortar cabelos para crescerem cheios, além de ser um 
ótimo momento para eliminar o cigarro.

Cada fase da lua entrega uma energia diferente no nosso pla-
neta. Conhecer as características de cada uma delas nos aju-
dará a interagir com essa energia e a nos beneciar com isso, 
pois está mais do que comprovado que tais fases inuenciam 
diretamente em nossas emoções. Na próxima terça-feira, às 
04:46 nasce a primeira Lua Crescente de 2019. Apesar de ca-
da fase ter a sua dose de misticismo, a crescente pode ser con-
siderada uma das mais místicas.

ARTE DA GENTE NESTE DOMINGO

Acompanhe a programação de hoje: Wi Ralph (animação - 
classicação livre) às 15hn e 19h; Dragon Ball Super: Broly 
(ação - classicação 10 anos) às 17h e 21h10min. Mais infor-
mações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-
feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias). 

Moda, arte, gastronomia, ores & plantas, artesanato em 
geral, tatuagem, música ao vivo, brinquedos infantis, vasos 
de cimento e de barro, decoração e outros temas serão expos-
tos na Feira de Artesanato e Multicoisas Arte da Gente, que 
acontecerá amanhã, dia 13 das 11 às 19h no Paiol Casa de Fes-
tas em Guriri (entrar 800m sentido Meleira). A entrada custa-
rá a doação de 1kg de alimento não-perecível ou material de 
limpeza.

A Câmara dos Diretores Lojistas de São Mateus realiza hoje o 
bingo de um carro zero km e uma TV, nalizando a promoção 
realizada para o natal. O evento será realizado na Praça de 
Guriri. Leve seu bingo e participe da festa. Boa sorte!!

CINE SÃO MATEUS 

“Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive” 
(Ricardo Reis).

POESIA É BOM E EU GOSTO

À NOITE EM GURIRI

Bom dia pra quem é de bom dia!

BRASÍLIA – O Ministé-
rio da Educação (MEC) di-
vulgou  o edital do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) para o primeiro se-
mestre de 2019. As inscri-
ções para o Fies 2019 come-
çam no dia 5 de fevereiro e 
vão até o dia 12 do mesmo 
mês. As informações foram 
publicadas no Diário Ocial 
da União.

Para concorrer a um -
nanciamento, o candidato 
precisa ter feito uma das edi-
ções do Exame Nacional do 
Ensino Médio ( Enem ) a 
partir de 2010, com média 
igual ou superior a 450 pon-
tos, e obtido nota maior que 
zero na redação.

Os estudantes interessa-
dos em concorrer a uma das 
vagas oferecidas devem efe-
tuar a inscrição no site oci-
al do programa. O resultado 
do processo seletivo do pri-
meiro semestre do Fies 2019 
será divulgado no dia 18 de 
fevereiro.

Neste ano, o programa 
deverá ofertar 100 mil vagas 
nanciadas pelo governo . O 
número de vagas do Fies 
está em resolução publicada 
no último dia 23 de novem-

Inscrições do Fies
começam em 5 de fevereiro

O novo Fies foi anuncia-
do em 2017. O programa 
passou a ter uma modalida-
de nanciada diretamente 
pela União, voltada para 
estudantes com renda fami-

A decisão foi tomada pelo 
Comitê Gestor do Fundo de 
Financiamento Estudantil e 
consta no Plano Trienal do 
programa para o período de 
2019 a 2021.

bro no Diário Ocial da 
União. A oferta está condici-
onada à disponibilidade de 
R$ 500 milhões provenien-
tes do orçamento do Minis-
tério da Educação .

liar per capita mensal de até 
três salários mínimos, ou 
seja R$ 2.862, nos valores 
de 2018. 

As outras duas modalida-
des incluídas no P-Fies são 
nanciadas com recursos de 
fundos constitucionais regio-
nais e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES). O ris-
co de crédito é assumido pe-
los bancos. Foram disponibi-
lizadas, em 2018, 210 mil 
vagas. A partir deste ano, o P-
Fies não terá um número de-
nido de vagas, a oferta será 
condicionada à demanda.

Outras mudanças no pro-
grama inclui ainda o m do 
prazo de carência de 18 me-
ses, após a conclusão do cur-
so, para que o estudante co-
mece pagar o nanciamen-
to. O estudante deverá inici-
ar o pagamento no mês se-
guinte ao término do curso, 
desde que esteja empregado. 
O prazo máximo para paga-
mento será de 14 anos.

Caso o estudante não te-
nha renda, o saldo devedor 
poderá ser quitado em pres-
tações mensais equivalentes 
ao pagamento mínimo do 
nanciamento. O mesmo 
critério será utilizado para o 
estudante que perder o em-
prego e para quem desistir 
do curso nanciado. 

O dinheiro será desconta-
do diretamente do salário do 
trabalhador que tiver empre-
go formal, por meio do eSo-
cial, sistema já utilizado atu-
almente pelas empresas para 
pagar contribuições e pres-
tar informações ao governo. 

O MEC também ampliou 
o teto do programa e voltou 
a atender cursos com mensa-
lidade de até R$ 7 mil . Para 
o  Fies 2019 , a quantia -
nanciável será de R$ 42.983.

Para concorrer a um financiamento, o candidato preci-
sa ter feito uma das edições do Exame Nacional do Ensi-
no Médio ( Enem ) a partir de 2010.

Pedreiro tem carro roubado
enquanto trabalhava

SÃO MATEUS – A faci-
lidade com que os bandi-
dos agem no centro de São 
Mateus ultrapassa os limi-
tes de tolerância. Nem mes-
mo o carro fechado é obs-
táculo para os puxadores.

E foi assim que, em 40 
minutos que deixou o seu 
Fiat Uno placa BJR-7893 
em frente a uma residência 
onde trabalhava como pe-
dreiro, no bairro Fátima, 

rua Arlindo Sodré, o pe-
dreiro teve o veículo rou-
bado;

Isso aconteceu na ma-
nhã desta quinta-feira e foi 
comunicado à Polícia Mili-
tar que realizou buscas em 
toda a cidade, mas não con-
seguiu êxito na localiza-
ção do carro. O dono disse 
que o carro estava todo 
fechado, mas nem isso im-
pediu a ação dos ladrões.
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SÃO MATEUS – A Pe-
trocity Portos S.A. conr-
mou que a reunião técnica 
de assinatura de contratos 
para construção do Centro 
Portuário de São Mateus, 
que somente depende de 
licença ambiental do Esta-
do para ter seu início, será 
r ea l i zada  no  Pa l ác io 
Anchieta, sede do Governo 
do Estado, com a participa-
ção do governador Renato 
Casagrande (PSB), no pró-
ximo dia 17 de janeiro, às 
14 horas. 

De acordo com as infor-
mações divulgadas pela 
empresa, nessa reunião téc-
nica a Petrocity assinará o 
Memorando de Entendi-
mento com o Governo bem 
como os contratos de obras 
com os representantes das 
empresas responsáveis pe-
la implantação do CPSM - 
Centro Portuário São Mate-
us e com operadores que 
estarão envolvidos no de-
senvolvimento das ativida-
des e movimentação de 
cargas e comércio exterior 
no citado porto, além da 
apresentação da Estrada de 
Ferro Minas Espírito Santo 
- EFMES.

Lideranças empresariais 
e políticas do Norte e Noro-
este do Espírito Santo estão 
se mobilizando para parti-
cipar do encontro. “São 
dois empreendimentos que 
vão mudar, denitivamen-
te, a geograa de nossa 
região, despertando a eco-
nomia com um novo corre-
dor logístico. Será o tercei-
ro ciclo do nosso desenvol-
vimento, que começou em 
meados do século passado 
com a cultura do café, am-
pliou-se com as rochas or-
namentais e agora terá um 
novo impulso”, disse o de-
putado estadual Enivaldo 
dos Anjos (PSD), defensor 
dos dois projetos.

MINAS
Em Minas Gerais, come-

çou uma ampla mobiliza-
ção de prefeitos, presiden-
tes de Câmaras e deputados 
estaduais e federais da re-
gião de inuência da ferro-
via, que ligará o complexo 
portuário de São Mateus a 
Sete Lagoas, na região me-
tropolitana de Belo Hori-
zonte, numa extensão de 
560 km. 

Ao longo de seu curso, a 
ferrovia terá Unidades de 
Transbordo e Armazena-
gem de Cargas (UTACs) 
em Barra de São Francisco, 
Governador Valadares, 
Santa Rita do Itabira, Aero-
porto de Conns (para 

Petrocity: assinatura de
contratos será feita no
Palácio Anchieta, dia 17

mercadorias de alto valor 
agregado) e em Sete Lago-
as. A primeira etapa da fer-
rovia será de São Mateus a 
Governador Valadares, se-
gundo o presidente da Pe-
trocity, José Roberto Bar-
bosa da Silva, com exten-
são de 260 km.

O Centro Portuário de 
São Mateus implicará em 
investimentos de R$ 3,2 
bilhões, sendo que o princi-
pal contrato será destinado 
à Construtora Odebrecht, 
previsto em R$ 2,1 bilhões. 
Será a primeira grande 
obra da empresa desde que 
começaram as investiga-
ções da Operação Lava Ja-

“Estamos projetando a 
maior plataforma logística 
do Brasil e a Odebrecht é 
nossa parceira nesse em-
preendimento. É a empre-
sa brasileira mais bem pre-
parada para esse tipo de 
obra. Já construiu 52 por-
tos no mundo e 19 no Bra-
sil. Nessa reunião técnica, 
todos conhecerão nossos 
parceiros no investimen-
to. Assim que sair a licen-
ça ambiental, começamos 
a contratar imediatamente 
para iniciar as obras, que 
no porto vão durar em tor-
no de três anos”, disse José 

to, que atingiu seus princi-
pais executivos.

O impacto do complexo 
portuário, o único da re-
gião Sudeste na área da 
Sudene, ocorrerá sobre a 
economia tanto do Norte e 
Noroeste do Espírito San-
to, quanto do Sul da Bahia 
e do Leste de Minas, dire-
tamente, mas existe uma 
grande expectativa ao lon-
go de todo o trecho previs-
to para a nova ferrovia, es-
pecialmente na região de 
Conns e Sete Lagoas, 
pois cargas do Brasil Cen-
tral e do Centro-Oeste po-
derão ser transportadas até 
as UTACs dessas duas cida-
des e embarcadas direto 
para São Mateus.

Roberto.
Durante a fase de cons-

trução civil, as obras do 
CPSM gerarão 2.500 em-
pregos diretos e, quando 
entrar em operação, serão 
2.000 empregos diretos e 
expectativa de outros 6 mil 
indiretos. O porto terá capa-
cidade inicial de movimen-
tar 1,4 milhão de toneladas 
anuais de cargas diversas, 
comportando navios dos 
maiores portes que nave-
gam nos oceanos do mun-
do, pois seu calado passará 
de 16 metros.

A primeira etapa da ferrovia será de São Mateus a Governador Valadares, segundo o 
presidente da Petrocity, José Roberto Barbosa da Silva, com extensão de 260 km.

• Prestação
de Serviços
• Portarias

• Recepções
• Limpeza e

Conservação de
Prédios e

Condomínios.

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

 Na solenidade, que acontece no Palácio Anchieta às 15h, 
com a presença do governador Renato Casagrande, a Petro-
city também assinará contratos de obras com empresas inte-
ressadas em construir o empreendimento, além de operado-
res de cargas e comércio exterior.

No verão, aumenta
o número de
escorpiões: saiba
como evitar acidentes

Como evitar que esse ani-
mal frequente às residên-
cias?

VITÓRIA – No verão, é 
preciso estar alerta para 
alguns animais peçonhen-
tos que, por causa do calor, 
começam a aparecer em 
áreas urbanas, principal-
mente nas residências. O 
escorpião, mais comum 
nesta época, se alimenta 
principalmente de baratas, 
outro inseto muito presente 
dentro das casas.

Ainda no ano passado 
foram registrados oito ca-
sos de picada de escorpião 
em Vila Velha. Na tentativa 
de evitar novas ocorrênci-
as, a Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), por me-
io da Unidade de Vigilân-
cia de Zoonoses, dá uma 
série de orientações:

No ano de 2018, a Vigi-
lância de Zoonoses de Vila 
Velha capturou quatro es-
corpiões no município. 
Uma das espécies mais 
perigosas e que causa aci-
dentes graves é o escorpião 
amarelo (Tityus serrula-
tus), encontrado com mais 
frequência na Região Su-
deste e, consequentemen-
te, no Espírito Santo.

– Ligar para a Ouvidoria 
162, e solicitar vistoria ou 
captura. Caso o morador 

O que fazer se encontrar 
o escorpião dentro de ca-
sa?

– Manter limpa as casas, 
quintais e terrenos baldios; 
evitar acúmulo de lixo e 
entulhos; vedar acessos 
pelas frestas de portas e 
janelas; eliminar insetos 
que são presas como ara-
nhas, baratas e grilos; man-
ter caixa de esgoto e ralos 
vedados; examinar toalhas, 
roupas, sapatos e roupas de 
cama antes de usar.

consiga capturar o animal, 
é necessário enviá-lo à Uni-
dade de Vigilância de Zoo-
noses, localizada na Aveni-
da Carlos Lindemberg. 
Telefone: 3226-9499.

O que fazer em casos de 
acidentes?
– Lavar a área picada com 
água e sabão, aplicar com-
pressa morna no local e 
procurar socorro imediato 
nos seguintes locais, que 
possuem soro antiescor-
piônico: Pronto Atendi-
mento de Cobilândia (ape-
nas adultos), rua Fluviópo-
lis, Cobilândia, atendimen-
to 24 horas. Telefones: 
3369-7511 / 3326-6176. 
Hospital Estadual Infantil e 
Maternidade Alzir Bernar-
dino Alves – Heimaba – 
(apenas crianças). Avenida 
Ministro Salgado Filho, 
Cristóvão Colombo. Aten-
dimento 24 horas. Telefo-
ne: 3636-3164. Centro de 
Atendimento Toxicológico 
(TOXCEN), adultos e cri-
anças. Alameda Mary Ubi-
rajara, Santa Lúcia, Vitó-
ria. Atendimento 24 horas. 
Telefone: 0800 283 99 04.

– Não dar bebidas alcoóli-
cas ao acidentado, ou ou-
tros líquidos como álcool, 
gasolina ou querosene, po-
is não têm efeito contra o 
veneno e podem agravar o 
quadro.

– Não cortar, perfurar ou 
queimar o local da picada;

O que NÃO fazer em caso 
de acidente escorpiônico?
– Não amarrar ou fazer tor-
niquete;
– Não aplicar qualquer tipo 
de substância sobre o local 
da picada (fezes, álcool, 
querosene, fumo, ervas, 
urina), nem fazer curativos 
que fechem o local, pois 
isso pode favorecer a ocor-
rência de infecções;

FOTOS: DIVULGAÇÃO



www.fanoticias.com.brCidade4 Sábado, 12 de janeiro de 2019

FOTOS: DIVULGAÇÃO

(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

www. radiokairos.com.br

(27) 3767-2000

Inédita, a campanha da 
loteadora Soma Urbanismo 
é válida para residenciais 
localizados em São Mateus 
e também em Colatina, no 
Noroeste do Estado. Os inte-
ressados poderão adquirir 
lotes nos residenciais da em-
presa em 36 parcelas sem 
entrada, sem juros e sem cor-
reção até o próximo dia 31 
de janeiro.

SÃO MATEUS – Com o 
início do ano, as empresas se 
preparam para lançar novos 
produtos e promovem diver-
sas promoções e condições 
especiais para a queima de 
estoque do ano anterior. Em 
São Mateus, no Norte capi-
xaba, por exemplo, clientes 
podem começar a realizar o 
sonho da casa própria e apro-
veitar descontos e parcela-
mentos de terrenos em até 
36 vezes.

Os residenciais conta-
rão com playground para 
as crianças, ciclovia e pis-
ta de caminhada, além de 
infraestrutura completa 
com pavimentação em pi-
so intertravado, meio-o 

SÃO MATEUS – O Ser-
viço Social do Transporte e 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transpor-
te (SEST SENAT) - Unidade 
C123 - realiza no dia 23 de 
fevereiro de 2019, a 1ª Cami-
nhada Ecológica "Guriri 
Plástico Zero", com o apoio 
de empresas, ONG's, grupos 
organizados, entidades sem 
ns lucrativos, governo 
municipal e imprensa.

A proposta do SEST 
SENAT é promover a pre-
servação do meio ambiente 
por meio da educação ambi-
ental e a multiplicação de 
boa conduta. O cenário es-
colhido para a execução da 
campanha é a praia de Guri-
ri, balneário de São Mateus. 
Integrantes da campanha 
farão a coleta de lixo ao lon-
g o  d o  p e r c u r s o  ( p r é -
estabelecido), com aborda-
gens rápidas e objetivas de 
orientação. Com a campa-
nha, o SEST SENAT entre-
gará ao município uma pra-

Lotes em até 36x sem
entrada, juros e correção

"É a oportunidade que 
quem estava receoso em 
investir em imóveis no ano 
passado estava esperando. 
Agora é a hora de aprovei-
tar, porque a campanha é 
por tempo limitado", co-
menta a diretora comercial 

extrusado, i luminação, 
rede de água e esgoto, en-
tre outros.

da loteadora, Danielli Si-
mões.

Nome: Residencial Jacuí II

Residencial

Diferenciais: playground 
para as crianças, ciclovia, 
pista de caminhada, pavi-

Localização: Aviação, São 
Mateus

Jacuí II (São Mateus)

mentação com piso intertra-
vado e meio-o extrusado, 
iluminação, rede de água e 
esgoto, drenagem e terrapla-
nagem.

Realização: Soma Urbanis-
mo
Telefone: 27 99782-1719

Preço: a partir de 74.990,00 
em até 36x sem entrada, sem 
juros e sem correções

Os residenciais contarão com playground para as crianças, ciclovia e pista de caminhada, 
além de infraestrutura completa com pavimentação em piso intertravado, meio-fio extrusa-
do, iluminação, rede de água e esgoto, entre outros.

Sest Senat realiza caminhada
ecológica “Guriri plástico zero”

ia limpa e apropriada para 
receber os turistas que fre-
quentarão o balneário du-
rante o carnaval 2019.

Ao todo, serão percorri-

dos cinco quilômetros, divi-
didos entre dois pontos de 
largada: o Projeto Tamar e o 
Bosque da Praia, ambas equi-
pes em direção ao centro de 

O evento passará a inte-
grar o calendário anual do 
SEST SENAT, unidade São 
Mateus.

Guriri.

A proposta do SEST SENAT é promover a preservação do meio ambiente por meio da 
educação ambiental e a multiplicação de boa conduta.

Motorista deverá
ser indenizado em
R$ 12 mil após
boi atingir carro

SÃO MATEUS – Um 
homem deverá receber 
uma indenização de R$ 12 
mil após sofrer um aciden-
te. O motorista acabou 
batendo em um boi quan-
do passava no norte do 
Espírito Santo. 

De acordo com infor-
mações publicadas no site 
do Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES), o 
motorista contou que che-
gou a reduzir a velocidade 
do carro para tentar evitar 
o acidente, mas um dos 
bois que estavam na via 
correu em direção ao veí-
culo e atingiu o capô. O 
homem informou que ten-
tou negociar amigavel-
mente com o dono dos ani-
mais, mas que teve que 
arcar com todas as despe-
sas do conserto. 

Segundo publicação do 
TJES, o dono dos animais 
apresentou contestação, 
defendendo que o moto-
rista não mencionou que 
havia sinalização exposta 
no dia do acidente, que 
alertava sobre a passagem 
dos animais pela via, e ale-

O juiz da 1° Vara Cível 
de São Mateus entendeu 
que o dono dos animais 
não adotou a cautela ne-
cessária para evitar aci-
dentes de trânsito no lo-
cal. “Embora inexista no 
Código de Trânsito Bra-
sileiro dispositivo de lei 
que regulamente o trânsi-
to de animais em pista de 
rolamento, é certo que as 
normas presentes no Có-
digo se inclinam a de-
monstrar que todos de-
vem contribuir para um 
trânsito seguro, inclusive 
o dono do animal que pre-
tendia realizar a traves-
sia”.

gou que o condutor ultra-
passou o limite indicado 
pela placa de velocidade 
do local.

Após examinar as pro-
vas, o juiz identicou a 
ação de travessia dos ani-
mais como ilícita. Por is-
so, o dono deverá indeni-
zar o motorista em R$ 5 
mil por danos patrimonia-
is e R$ 7 mil a título de in-
denização por danos ex-
trapatrimoniais.

O autor requer indenização por danos patrimoniais 
e extrapatrimoniais devido o prejuízo causado pelo 
acidente.

Acesse: www.fanoticias.com.br
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SÃO MATEUS – Trajan-
do roupas sociais e armados 
de revólveres, dois bandidos 
assaltaram o feirante identi-
cado pelas iniciais E.H. 
que trabalha em várias feiras 
do município. Além de R$ 
3.600,00 os bandidos leva-
ram o aparelho celular da 
vítima.

De acordo com boletim 
de ocorrência da Polícia Mi-
litar eram 11h30 quando a 
vítima se encontrava na Ave-
nida Dom José Dalvit no 
bairro Santo Antônio quan-
do foi abordada pelos bandi-
dos, bem vestidos, trajando 

Ladrões levam mais
de 3 mil reais de feirante

roupas sociais, um de calça 
escura e camisa vermelha, 

de média altura, moreno cla-
ro e o outro de camisa verde 

Depois de tomarem o 
dinheiro e o aparelho celu-
lar da vítima os bandidos 
fugiram em um veículo 
Fiat de cor prata, com um 
adesivo escrito “Arena Ao 
Mar”. Buscas foram reali-
zadas em toda a região, 
mas nenhuma pista foi en-
contrada para prender os 
bandidos, que pelas vesti-
mentas não tinham carac-
terísticas de ladrões, se-
gundo revelou a vítima aos 
policiais.

e calça jeans, moreno e de 
média altura, ambos arma-
dos.

Além de R$ 3.600,00 os bandidos levaram o aparelho 
celular da vítima.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima tinha aca-
bado de chegar em casa, 
após voltar do balneário de 
Guriri, quando foi atropela-
da pelo marido. Segundo 
vizinhos, o acusado chegou 
a invadir a contramão com o 
veículo, um Volkswagen de 
cor vermelha, para atingir a 
mulher.

SÃO MATEUS – Uma 
mulher, que não teve a idade 
informada, foi atropelada 
pelo marido na noite desta 
quinta-feira (10), no bairro 
Morada do Ribeirão. O sus-
peito usou o carro da família 
para cometer o crime. Após 
a tentativa de homicídio, ele 
fugiu.

Homem foge após atropelar a
própria esposa em São Mateus

Acusado usou o carro da família para tentar matar a mulher. Vítima ficou ferida e 
foi levada ao hospital.

Ainda segundo a PM, a 
vítima cou com várias 
escoriações pelo corpo, mas 
não corre risco de morte. Ela 
foi socorrida pelo Corpo de 
Bombeiros e levada ao Hos-
pital Estadual Roberto Sil-
vares. Após o atropelamen-
to, o suspeito fugiu do local. 
Os militares realizaram bus-
cas na região, mas ele não 

Contra o acusado há di-
versas ocorrências da Lei 
Maria da Penha. Vizinhos 
contaram para a reportagem 
que o suspeito já tentou ma-
tar a mulher em outras oca-
siões. A Polícia Civil foi pro-
curada, mas ainda não res-
pondeu se o acusado foi en-
contrado.

foi encontrado.

Acesse: www.fanoticias.com.br

Tio é preso
acusado de
estuprar sobrinha
de 10 anos no
balneário de Guriri

SÃO MATEUS – Meni-
na contou que passou o dia 
na casa do suspeito brin-
cando com uma prima. 
Quando a lha saiu de 
perto para tomar banho, o 
acusado teria se aproveita-
do para violentar a sobri-
nha. A vítima ainda contou 
que já havia sido abusada 
sexualmente por ele quan-
do tinha 4 anos.

Um homem de 33 anos 
foi preso acusado de abu-
sar sexualmente da sobri-
nha de 10 anos no balneá-
rio de Guriri. O crime 
aconteceu na tarde desta 
quinta-feira (10). Ele é 
casado com uma tia da 
vítima e a menina teria 
passado o dia na casa do 
suspeito, para brincar 
com uma prima. Quando 
a lha saiu de perto para 
tomar banho, o homem 
teria se aproveitado da 
situação para estuprar a 
sobrinha.

Segundo a Polícia Mili-
tar, a mãe da vítima contou 
que, ao chegar em casa por 
volta de 19h30, a lha se 
queixou que teria sido abu-
sada pelo próprio tio. Inda-
gado, o suspeito negou o 
crime. A menina conver-
sou com os militares. Mui-
to assustada e em prantos, 
ela conrmou que foi 

De acordo com a víti-
ma, ela passou o dia na 
casa dos tios brincando 
com uma prima. Em certo 
momento, a parente saiu 
de perto e foi tomar banho 
na parte externa da resi-
dência. Foi quando o acu-
sado estuprou a sobrinha. 
A menina ainda contou 
que já havia sido abusada 
sexualmente pelo suspeito 
quando tinha 4 anos, mas 
não contou para ninguém 
na época com medo do 
homem fazer algo contra 
ela.

Conselho Tutelar foi 
acionado e acompanhou a 
criança para atendimento 
médico no Hospital Esta-
dual Roberto Silvares. Ela 
foi atendida por um cirur-
gião e uma pediatra de 
plantão. A menina foi diag-
nosticada, submetida a 
exames e medicada pela 
equipe médica, informou 
a PM

Já o homem foi detido 
pelos policiais. Ele foi con-
duzido para a 18ª Delega-
cia Regional de São Mate-
us e apresentado ao dele-
gado de plantão. A Polícia 
Civil foi procurada pela 
reportagem, mas ainda 
não respondeu se o acusa-
do foi autuado e preso.

violentada

O homem foi detido pelos policiais, conduzido para 
a 18ª Delegacia Regional de São Mateus e apresen-
tado ao delegado de plantão.
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VITÓRIA – Ainda na 
sala de parto, os pais de Ma-
ria Clara de Carvalho rece-
beram a notícia de que a -
lha tinha um “problema”. 
De acordo com os médicos, 
tratava-se de uma limitação 
que iria tirar dela qualquer 
possibilidade de indepen-
dência, privando-a de uma 
vida normal: a síndrome de 
down.

“Desde criança sonho em 
dirigir. Quando estou ao vo-
lante, é uma emoção muito 

Passados 22 anos, Maria 
Clara hoje é chef de cozinha, 
está casada, faz aula de tea-
tro, dança e está se preparan-
do para mais um novo desa-
o: vai tirar sua carteira de 
motorista. A família, que 
consultou instituições de 
todo o País, garante que ela 
será a primeira brasileira 
com síndrome down a con-
seguir a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

BOA ESPERANÇA – O 
município de Boa Esperança 
na região Norte do Estado, 
passa por uma grave crise na 
segurança pública. Nos últi-
mos meses, as ocorrências 
de furto, roubo e tráco de 
drogas aumentaram consi-
deravelmente. A pequena 
cidade do interior, com ape-
nas 16 mil habitantes, agora 
vive com medo pelo cres-
cente índice de criminalida-
de.

Na última quinta-feira 
(10), o prefeito Lauro Vieira 
divulgou um ofício, endere-
çado ao novo secretário de 
Estado da Segurança Públi-
ca (Sesp), Roberto Sá, pe-
dindo o aumento do efetivo 
policial. No documento, ele 
arma que a cidade tem 
apenas 16 policiais militares 

Capixaba é a primeira
com síndrome de down
a tirar carteira no País

Portadora de síndrome de down, Maria Clara de Car-
valho é chef de cozinha e, segundo a família, será a pri-
meira no País a ter CNH.

grande, tenho uma sensação 
de liberdade, algo sensacio-
nal”, conta a futura motoris-
ta, que mora em Jardim Cam-
buri, Vitória.

Focada, Maria Clara estu-
da todos os dias o livro com 
as informações teóricas e as 

regras de trânsito, além de já 
ter feito simulados disponí-
veis na internet. Ela também 
já realiza aulas práticas com 
o pai e está prestes a ter a 
primeira aula na autoescola. 
Antes disso, no entanto, pre-
cisa passar por avaliações 

Para o pai, o empresário 
Aldeci Carvalho, o teste só 
deve indicar o que ele já acre-
dita há anos: “Ela é total-
mente capaz. Todos nós te-
mos limitações, mas o obje-
tivo que ela quer alcançar é 
possível. A notícia de que ela 
tinha um 'problema' foi dada 
por uma equipe médica des-
preparada e com pouca in-
formação. O grande proble-
ma, infelizmente, é o pre-
conceito”, arma o pai.

psicológicas para compro-
var sua capacidade psíquica.

A vontade de Maria Clara 
em assumir a direção é tanta 
que todos os envolvidos no 
processo se sentem motiva-
dos. Um exemplo é o dono 
da autoescola, que fez ques-
tão de dar as aulas pessoal-
mente. “Gosto de desaos, 
então darei as aulas eu mes-
mo. Quero muito ajudar e 
participar desse momento”, 
disse Thiago Gavazza.

Com explosão de violência,
prefeito pede ajuda ao governo

mas, por conta de férias, des-
locados para a Operação 
Verão e folgas, apenas três 
cam de plantão (dois na 
viatura e um para atender 
ligações).

O problema também en-
volve a Polícia Civil no muni-
cípio. Viera arma que a 

delegacia conta com um nú-
mero reduzido de policiais e 
não tem escrivão para car 
responsável pelos inquéritos. 
Na conclusão do ofício, o 
prefeito pede a sensibilidade 
das autoridades para adotar 
as providências necessárias, 
com o aumento do efetivo de 

policiais civis e militares.
De acordo com Vieira, o 

documento também será 
encaminhado para o coman-
dante geral da PMES, co-
mandante do 2º Batalhão da 
PMES e comandante da PM 
de Boa Esperança, além do 
chefe da Polícia Civil.

Nos últimos meses, as ocorrências de furto, roubo e tráfico de drogas aumentaram 
consideravelmente.

“Estamos nas mãos 
dos bandidos. A quantida-
de de assaltos tem subido 
muito”, disse o presidente 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas da cidade, Rena-
to Pereira.

De acordo com a popu-
lação, geralmente os cri-
minosos chegam de moto 
e, sem tirar os capacetes, 
anunciam o assalto e le-
vam o dinheiro do caixa. 
Muitos deles mostram 
armas.

PINHEIROS – Duas 
papelarias do município, 
no Norte do Espírito San-
to, foram assaltadas em 
um intervalo de menos de 
cinco minutos, nesta quar-
ta-feira (9). Moradores e 
comerciantes relatam que 
a violência tem se tornado 
rotina na região e pedem 
mais policiamento e segu-
rança.

De acordo com ele, no 
mês passado, em um úni-
co dia, foram registrados 
oito assaltos ao comércio. 
Por causa da recorrência 
dos assaltos, as pessoas, 
além de não registrarem 
os casos na polícia, têm 
medo de falar sobre o as-
sunto.

Só uma farmácia no 
centro da cidade foi assal-
tada três vezes desde outu-
bro. “Eles entram, a maio-
ria na parte da tarde, anun-
ciam o assalto, vão pro 

Moradores
reclamam de
assaltos e pedem
mais segurança
em Pinheiros

Moradores e comerciantes relatam que a violência 
tem se tornado rotina na região e pedem mais poli-
ciamento e segurança.

Lojistas dizem que a 
polícia está nas ruas, mas 
que isso não tem surtido 
efeito. “Eles estão afron-
tando a polícia”, disse o 
presidente da CDL.

caixa, fazem entregar to-
do o dinheiro. Nas duas 
primeiras não mostraram 
arma, mas ameaçaram. 
Na terceira vez , foi a mão 
armada”, contou a balco-
nista Sandra Moura.

“Fazendo comparativo 
com o ano anterior, houve 
aumento de cerca de 40% 
nas operações realizadas 
nessa área de atuação. 
Aumentamos em cerca de 
13% a apreensão de meno-
res infratores, cerca de 
250 pessoas detidas e 
136% de apreensões de 
armas de fogo. Isso de-
monstra que o trabalho da 
PM é incessante”, disse o 
major Herivelton Amaral.

O subcomandante do 
2º Batalhão da PM disse 
que a polícia aumentou o 
número de operações na 
cidade, além das prisões e 
das apreensões de armas e 
de menores.

Ainda de acordo com a 
polícia, uma das ações 
realizadas é a implanta-
ção de uma base móvel 
comunitária que tem a 
permanência de policiais 
na praça perto da região 
onde mais tem ocorrido 
assaltos.
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