
Expectativa dos comerciantes é de crescimento de até 70% das vendas.
Lojas já reforçaram o estoque e contrataram funcionários extras.

SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO SÁBADO, �� DE �EVEREIRO DE ���� ANO XV � N� ���� ,R 

NOTCIAS

Página 5

Câmara

Projeto

Fim do horário
de Verão:

Economia

Polícia

Cidade

Carlos Alberto 
solicita 
prestação de 
contas do 
Verão e 
Carnaval Enivaldo quer 

indenização 
para policiais 
vitimados em 
operações

Saiba adaptar seu 
corpo para a 
mudança!

Petrobras investe 
R$ 340 milhões 
no Norte do ES

Bandidagem 
toma conta de 
São Mateus e 
não escolhe 
horário para 
agir

Câmara aprova 
91 temporários 
na saúde e 
convênio com 
hospital 
Maternidade

Página 2

Página 6

Página 3 Página 5

Página 2

Página 4

Página 3
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Petrocity:
Urussuquara
vê no porto, sua
salvação econômica 
Líderes comunitários de Urussuquara manifestaram ansie-
dade pelo início das obras do Centro Portuário da Petrocity 
em reunião realizada na última semana, com o diretor de 
Sustentabilidade da empresa, Lucas Coser, e a secretária 
municipal de Meio Ambiente, Christiani Rampinelli Rosa 
Zuliani.

COMÉRCIO DE GURIRI ESTÁ
PREPARADO PARA CARNAVAL
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Aplausos
Baby Bonomo

Conforme anunciado na semana passada, foi inaugurada em 
Guriri a perfumaria Bella Cosméticos, sob a direção da compe-
tente Norma Athayde e o auxiliar Mateus. As promoções conti-
nuam! A dica de hoje é o botox “Mulher Vaidosa”, um redutor 
de volume hidratante desenvolvido com nanotecnologia capi-
lar que age em todas as camadas do o proporcionando aumen-
to da massa e realinhamento capilar. A Bella Cosméticos ofere-
ce outros produtos para o seu embelezamento, como xampus, 
cremes, alisantes, maquiagens, etc. A loja se localiza no Centro 
de Guriri, em frente ao ponto de táxi.

PITTBULL DO NORTE

Como acontece todo ano, desde 2014, a grande romaria com 
destino ao Santuário Nossa Senhora da Saúde, localizado em 
Ibiraçu já está com data marcada: dia 14 de julho. O coordena-
dor da viagem, Jaiminho está somente aguardando o horário da 
missa para denir os últimos detalhes da viagem. Ele adiantou 
que o valor da passagem custará 50 reais, com almoço incluso. 
O Santuário Nossa Senhora da Saúde é a maior manifestação 
de fé Mariana do Norte do Espírito Santo, sendo muito procu-
rado por éis de todo o Brasil devido à sua importância históri-
ca na região e aos inúmeros milagres que ocorrem. Para mais 
informações ligue 99773-5046 e fale com Jaiminho.

“Não há nada mais perigoso do que alguém que quer tornar o 
mundo um lugar melhor” (Banksy).

ROMARIA EM JULHO

BELLA COSMÉTICOS

A Associação Atlética São Mateus, conhecida por Pitbull do 
Norte, e que de pitbull não tem nada, está em campanha para 
arrecadar fundos para alavancar o time. O Torcedor Contribu-
inte ganhará um boné, terá 10% de desconto na compra da cami-
sa e terá acesso livre para assistir aos jogos da primeira fase do 
campeonato capixaba série B 2019, quando o time for o man-
dante dos jogos. Para mais informações ligue 99802-4107 e 
99906-6059.

VIPA CONTRATA
O VIPA - Voluntários Independentes Pelo Amigo, abriu edital 
para contratação de zeladores. Os requisitos são: possuir ani-
dade com animais, ser proativo, não ter restrições para lidar 
com resíduos, ter concluído o ensino fundamental. A carga 
horária é de 4h por dia, de 08 às 12, de segunda à sábado. Os 
interessados deverão enviar currículo para o email voluntari-
ospeloamigo@gmail.com.

CINE SÃO MATEUS 
Acompanhe a programação de hoje: Como Treinar Seu Dra-
gão 3 (animação - classicação livre) às 15h; Homem-Aranha 
no Aranhaverso (animação - classicação livre) às 19h15min; 
Vidro (suspense - classicação 14 anos) às 17h e 21h30min. 
Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às 
quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados 
ou pré-estreias). 

CHUPA ESSA MANGA!
“Parece, Meu Caro ..., que as cabeças dos homens mais notá-
veis minguam quando se reúnem, e que onde há mais sábios, 
há também menos sabedoria. Os grandes grupos, prendem-se 
tanto aos momentos e aos vãos costumes, que o essencial não 
vem senão depois” (Barão de Montesquieu).

ACEITA AJUDA

Vem aí Titãs!!

Bom dia pra quem é de bom dia!
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Especialista em Medici-
na do Sono, a médica Jéssi-
ca Polese explica que esses 
sintomas são comuns e pro-
vocados pela alteração no 
relógio biológico, que vai 
precisar se readequar. Para 
enfrentar essa mudança 
sem muito sofrimento é re-
comendado começar a pre-

SÃO MATEUS – À me-
ia-noite de hoje chega ao m 
mais um horário de verão. O 
relógio será atrasado em 
uma hora e, com isso, muita 
gente já se prepara para dias 
ou semanas de cansaço, di-
culdade para dormir e acor-
dar, e até falta de apetite.

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de São Mateus apro-
vou última sessão, o requeri-
mento 006/2019 de autoria 
do vereador Carlos Alberto 
Gomes (PSB), solicitando 
que o prefeito Daniel Santa-
na envie ao Poder Legislati-
vo, no máximo 15 dias  após 
o carnaval, a prestação de 
contas das receitas e despe-
sas realizadas com o verão 
Guriri 2018/2019.

No relatório a ser enviado 
pelo prefeito à Câmara, deve-
rão constar todas as ativida-
des desenvolvidas no Réve-
illon e no carnaval conforme 
os seguintes itens: cópia do 
Projeto apresentado ao muni-
cípio para a realização da 
festa; cópias dos extratos 
bancários da conta especí-
ca movimentada, cópias das 
notas scais ou cupons s-
cais, acompanhadas dos res-
pectivos recibos correspon-

Saiba adaptar seu
corpo para a mudança!

HORÁRIO DE VERÃO ESTÁ CHEGANDO AO FIM!

parar o organismo para o 
novo horário ao menos uma 
semana antes. "Se você dor-

mia às 23h no horário de 
verão, agora será preciso 
dormir às 22h. O melhor 

para o corpo é fazer essa 
alteração de forma gradual, 
indo se deitar e acordando 
15 minutos mais cedo diari-
amente”, ensina.

A médica aconselha tam-
bém a investir na chamada 
higiene do sono, que pode 
ajudar durante essa fase tran-
sitória. "Cerca de 30 minu-
tos antes de dormir procure 
fazer alguma atividade rela-
xante. Evite conteúdo de 
televisão agressivos, pois 
eles podem afetar a qualida-
de do seu sono. Tome um 
banho morno, esteja num 
ambiente arejado e limpo. 
Isso pode ajudar”.

Carlos Alberto solicita prestação
de contas do Verão e Carnaval

dentes às despesas realiza-
das; cópias das notas scais 
avulsas ou dos recibos de 
prestação de serviços; infor-
mar detalhadamente os valo-
res das despesas com os se-
guintes itens: Sistema de 
segurança; divulgação de 
publicidade na mídia; con-
tratação de todos os shows; 
infraestrutura; folha de paga-
mento e recibos de salários, 
se houve relação trabalhista; 
comprovante de recolhi-
mento de tributos;  informa-
ção detalhada sobre as recei-
tas oriundas dos patrocínios; 
locação de espaços e taxas 
cobradas do vendedores; 
informar qual o aporte da 
prefeitura e cópia dos repas-
ses efetuados à empresa 
Estrela Show e à ABAVAM.

De acordo com o autor do 
requerimento, vereador Car-
los Alberto, relata que busca 
informações detalhadas so-

bre o assunto signica zelar 
pela transparência. “Como 
legítimo representante do 
povo, cumprindo uma das 
prerrogativas do vereador, 
que é a scalização dos atos 
do Poder Executivo, é nosso 
papel estar atento à aplica-
ção correta do dinheiro pú-
blico e esclarecer qualquer 
dúvida, explicou.

o requerimento 006/2019 de au-
toria do vereador Carlos Alberto 
Gomes (PSB), solicitando que o 
prefeito Daniel Santana envie 
ao Poder Legislativo, no máxi-
mo 15 dias  após o carnaval, a 
prestação de contas das receitas 
e despesas
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Uma das principais preo-
cupações manifestadas pela 
comunidade, segundo Lu-
cas, é em relação á recupera-
ção econômica da região, 
fortemente afetada pela la-
ma de rejeitos despejada no 
rio Doce pelo rompimento 
da barragem de Fundão, em 
Mariana, em 2015, e que 
hoje está presente no leito do 
rio Ipiranga.

Nos próximos dias, a área 
de marketing da Petrocity 
vai distribuir cartazes, pan-
etos e formulários em 
pontos comerciais e de aces-
so do público divulgando os 
canais. Os contatos tanto 
podem ser feito pelo email 
o u v i d o-
ria@petrocityportos.com 
quanto pelo telefone 0800-
008-6331.

“Os comerciantes locais 
nos relataram que, quando a 
maré baixa, o leito do rio 
Ipiranga ca exposto e a 
lama é fétida. Isso, segundo 
eles, afastou muito os turis-
tas. Alguns comerciantes 
nos disseram que contrata-
vam mais de dez emprega-
dos no verão, mas que nesta 
temporada muitos deles tra-
balharam somente o casal no 
atendimento a quem ainda 
se aventurou a ir ao balneá-
rio”, disse Lucas.

Segundo o diretor de sus-
tentabilidade, um dos princi-
pais objetivos de sua visita e 
da maior aproximação com a 
comunidade é no sentido de 
acalmar as pessoas, que es-
tão muito ansiosas pelo iní-

SÃO MATEUS – Líde-
res comunitários de Urussu-
quara manifestaram ansie-
dade pelo início das obras do 
Centro Portuário da Petro-
city em reunião realizada na 
última segunda-feira (11) 
com o diretor de Sustentabi-
lidade da empresa, Lucas 
Coser, e a secretária munici-
pal de Meio Ambiente, 
Christiani Rampinelli Rosa 
Zuliani.

TURISMO

O encontro visou esclare-
cer algum ruído de comuni-
cação provocado por infor-
mações desencontradas e 
divulgar os canais da Ouvi-
doria da Petrocity para rela-
ção direta com a comunida-
de, segundo Lucas Coser. 
“Nossa preocupação é que, 
diante de alguma dúvida, a 
comunidade fale diretamen-
te conosco e evite buscar 
informações que podem ma-
is desorientar que orientar”, 
disse o diretor. 

Petrocity: Urussuquara
vê no porto, sua
salvação econômica 

Lama da Samarco no leito do rio Ipiranga afastou tu-
ristas e a comunidade sonha com a instalação do Cen-
tro Portuário no balneário.

CONCEIÇÃO DA 
BARRA

cio dos trabalhos não apenas 
de construção, mas de opera-
ção do porto. “Para eles, o 
porto será a salvação de Urus-
suquara, até porque nosso 
projeto é totalmente susten-
tável e vai gerar muita renda 
na região”, disse Lucas.

A reunião foi também 
comentada pelo presidente 
da Petrocity Portos, José 
Roberto Barbosa da Silva: 
“Nunca houve um momento 
dessa dimensão sobre um 
projeto de infraestrutura de 
transporte no País. O porto 
passou a ser mais do que um 
projeto empresarial, para ser 
um projeto social pelo im-
pacto positivo que trará para 
a comunidade”.

No município vizinho de 
Conceição da Barra, a ex-
pectativa também é grande, 
conforme manifestou o pro-
curador do município, Vítor 
Vicente Guanandi, que re-
presentou o prefeito no últi-
mo dia 17 de janeiro, no Palá-
cio Anchieta, quando houve 
a assinatura do memorando 
de entendimento entre a Pe-

Outra novidade apontada 
pelo Procurador do municí-
pio é a possibilidade da ins-
talação de outros empreen-
dimentos, como uma fábrica 
de lâmpadas de Led, que terá 
como contrapartida a altera-
ção de toda a iluminação 

Guanandi acrescentou 
que “são empresas que estão 
fora da nossa região, mas 
que precisam usar o porto 
para exportação de suas car-
gas. Por isso, já devem bus-
car parcerias para virem pa-
ra cá e se instalarem já nos 
próximos dois anos, ar-
mou”.

trocity e o Governo do Esta-
do, bem como os contratos 
com os parceiros do projeto.  

“O que me chamou a aten-
ção foi o impacto que esse 
porto vai gerar, não somente 
para São Mateus ou Concei-
ção da Barra, mas sim, para 
toda a região norte do estado. 
E esse impacto será sentido 
por causa do volume de em-
presas que estarão interessa-
das em se instalarem nos mu-
nicípios vizinhos, incluindo, 
claro, Conceição da Barra, 
pela maior proximidade com 
São Mateus”, disse. 

Uma das ferramentas cha-
ves e que, segundo o procu-
rador, vai favorecer a insta-
lação de empresas de grande 
porte em Conceição da Bar-
ra é a Lei de Incentivos Fis-
cais, sancionada em dezem-
bro do ano passado.

pública do município. “A 
cidade tem um projeto de 
iluminação inteligente, com 
automação dos serviços. 
Mas essa empresa não quer 
o público só daqui, mas sim, 
quer expandir para outros 
municípios”, enfatizou.

Guanandi fez questão de 
enfatizar que esses benefíci-
os não serão aplicados em 
empreendimentos aventure-
iros. “Queremos empresas 
com perl inovador, com 
solidez. Isso, para demons-
trar que Conceição da Barra 
vai sim, viver um novo mo-
mento, tanto na geração de 
emprego e renda, quanto na 
visibilidade do município 
para os demais setores pú-
blicos, como uma cidade 
que não está apenas voltada 
para o turismo, mas que tam-
bém é uma cidade com po-
tencial de desenvolvimento 
forte, na geração de empre-
go. Essa é a nossa expectati-
va, que vai além do plano de 
sonho. É real”, armou.

“Historicamente, Concei-
ção da Barra não tinha um 
planejamento voltado para 
grandes indústrias. Mas hoje 
estamos numa situação dife-
rente, porque conseguimos 
um êxito muito grande, com 
a aprovação da lei de incen-
tivos scais, que estabelece 
diversas condições, tanto 
para instalação de novos 
empreendimentos, quanto 
para ampliação de empreen-
dimentos já existentes no 
município”, comemorou 
Guanandi.

Uma dessas áreas perten-
ce à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômi-
co, na entrada para o municí-
pio. “Nós queremos essas 
áreas para instalação de in-
dústrias e já vamos conver-
sar com os proprietários ou 
responsáveis, na busca de 
uma parceria e um acordo”, 
disse.

Com a lei de incentivo 
scal, de acordo com o pro-
curador, as empresas podem 
conquistar a isenção de im-
postos, doação de áreas e 
capacitação de mão de obra. 
Para isso, o Poder Executivo 
está analisando diversas áre-
as particulares ou da União, 
às margens da BR, mas que 
não estão sendo utilizadas.

Segundo o diretor de sustentabilidade, um dos princi-
pais objetivos de sua visita e da maior aproximação 
com a comunidade é no sentido de acalmar as pessoas.

Bandidagem toma
conta de São Mateus
e não escolhe
horário para agir

Pelo menos é o que de-
nuncia o advogado Paulo 
Fundão, morador do Bairro 
Boa Vista, um dos mais per-
tos do centro da cidade que 
agrou um ladrão dentro do 
seu quintal e, para sua sur-
presa, em dias seguidos da 
semana, este mesmo bandi-
do foi visto por ele peram-
bulando, como uma pessoa 
comum. “A sociedade está 
à mercê dos bandidos”, des-
taca o advogado.

SÃO MATEUS - Uma 
sociedade à mercê da ban-
didagem que não escolhe 
hora e nem teme os obstá-
culos colocados pelos do-
nos de imóveis, como cer-
ca elétrica, por exemplo. É 
assim o cotidiano de quem 
mora entre o Bairro Boa 
Vista ou trabalha no centro 
da cidade. Alheios à ação 
da Polícia Militar, a quem 
compete o policiamento 
ostensivo, os bandidos 
agem conantes na impu-
nidade.

De acordo com a Polícia 
Militar patrulhamentos nos 
bairros e ruas do centro da 
cidade são realizados peri-
odicamente, mas adverte 

O plataformista Wel-
lington Souza Santos reve-
lou que os ladrões não se 
sentem intimidados e agem 
como estivessem certos da 
impunidade. Segundo ele, 
lojas do centro da cidade 
tem sido visitada por la-
drões durante a noite e ma-
drugada.

as pessoas a procurar regis-
trar qualquer roubo que 
vier a ser vítima. “É com 
base nestes registros que 
centramos nossas ativida-
des para chegar aos bandi-
dos”, lembrou o capitão 
Felipe, do 13º Batalhão da 
polícia Militar.

Ainda de acordo com o 
policial, somente nos dois 
primeiros meses de 2019 
foram registrados 48 furtos 
e assaltos em São Mateus e 
outros 28 apenas no bal-
neário de Guriri. “Estamos 
fazendo um trabalho em 
parceria com a Polícia Ci-
vil a quem compete pedir a 
prisão preventiva dos ban-
didos que atuam na cidade, 
pois só assim teremos a 
garantia de que carão 
presos”, explicou o capi-
tão.

Ladrão flagrado, por duas vezes, pulando o muro da 
mesma casa no bairro Boa Vista.

Incêndios criminosos
destroem plantação
de cana da Alcon

Na última quinta-feira 
um supervisor da empresa 
da família Dalla Bernardina 
procurou a 2ª Companhia 
do 3º Batalhão pra informar 
que os ataques à plantações 
de cana do grupo Alcon co-
meçaram no dia 5 de janeiro 
quando elementos não iden-
ticados atearam fogo no 
plantio na fazenda Projeto 
35, por volta das 11 horas. 
Na ocasião foram queima-

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A destilaria 
Alcon, em Braço do Rio, 
Conceição da Barra foi, pe-
la terceira vez, este ano, 
alvo de incêndio em suas 
plantações de cana de açú-
car, matéria prima para a 
fabricação de álcool e açú-
car. Em três ocasiões ele-
mentos não identicados 
atearam fogo sem serem 
descobertos e visto por tes-
temunhas. O caso foi regis-
trado na Polícia Militar.

das aproximadamente 15 
toneladas de cana.

Já no dia quatro de feve-
reiro deste mês por volta 
das 17h45 mais uma vez 
elementos não identica-
dos atearam fogo no plan-
tio de cana-de-açúcar na 
Fazenda Córrego do Macu-
co, ocasião em que foram 
queimadas aproximada-
mente oito toneladas e no 
dia quatro por volta das 
18h30 novamente elemen-
tos não identicados atea-
ram fogo no plantio de ca-
na-de-açúcar na fazenda 
Sweta, vindo a queimar 
aproximadamente 12 tone-
ladas de cana. Do mesmo 
modo, no dia cinco deste 
mês por volta das 14 horas 
novamente homens não 
identicados atearam fogo 
no plantio na fazenda Pro-
jeto 35, vindo a queimar 
quantidade ainda não con-
tabilizada de cana.
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Portões, grades,
churrasqueiras,
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geral em estruturas
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CARDOSO

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

TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES
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graficaboroto@hotmail.com
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Av. Monsenhor Guilherme Schmitz,
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SÃO MATEUS – Dando 
continuidade ao Plano de 
Verão Contra o Sarampo, a 
Prefeitura de São Mateus, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, disponibili-
za hoje, sábado (16), das 8h 
às 12h, um posto de vacina-
ção contra o sarampo no 
Shopping São Mateus, no 
centro da cidade. A ação visa 
o controle da disseminação 
da doença no Município no 
período do verão e conta 
com o apoio do Shopping 
São Mateus em sua realiza-
ção.

A vacinação no centro 
tem como grupos prioritári-
os a população de até 49 
anos, incluindo turistas, mo-
radores, trabalhadores do 
comércio que atuam no en-
torno, funcionários das rodo-
viárias e de estabelecimen-
tos comerciais. Todos de-
vem levar seu cartão de vaci-

SÃO MATEUS - O novo 
secretário de Saúde de São 
Mateus Henrique Luis Fola-
dor elogiou a Câmara de 
Vereadores de São Mateus 
na sessão da última terça-
feira quando foi sabatinado 
no plenário pelos vereado-
res, ocasião que foi votado o 
Projeto de Lei nº 006/2019 
que autoriza o Executivo 
formalizar convênio de coo-
peração nanceira com o 
Estado, por intermédio do 
Fundo Municipal de Saúde 
e o Hospital Maternidade 
(Casa Nossa Senhora Apa-
recida).

O convênio vai possibili-
tar a realização de cirurgias 
laqueaduras de trompas e 
vazequitomia em dezenas 
de homens e mulheres que 
estão na la de espera há 
meses. O secretário aprove-
itou para informar aos vere-
adores que outras ações es-
tão sendo concretizadas pe-
lo município para melhorar 
a qualidade de atendimento 
da população. Atualmente 

Mutirão de vacinação
contra sarampo acontece
no Shopping São Mateus

nação. Porém, quem não 
possui o cartão, também po-
de ser vacinado. Em caso de 
comprovação da vacinação, 
conforme preconizado para 
sua faixa etária, a pessoa não 
precisa ser imunizada nova-
mente, sendo importante 
levar o cartão de vacina para 

Desde o mês de dezem-
bro, a Secretaria Municipal 
de Saúde está realizando o 
Plano de verão contra o Sa-
rampo, no qual, além das 
atividades de rotina no horá-
rio de funcionamento das 

avaliação da equipe de saú-
de do Município. SERVIÇO:

Data: 16 de fevereiro (hoje)

unidades municipais de saú-
de, vêm realizando ações 
para a vacinação da popula-
ção com estratégias especí-
cas, iniciando com a vacina-
ção da população privada de 
liberdade e agentes prisiona-
is, implementando a atual 
fase de vacinação nos bair-
ros.

 

Local: Shopping São Mate-
us - Avenida José Tozzi, 
1500 - Centro

Horário: 8h às 12h

Em janeiro, já ocorreram 
ações de vacinação nos bair-
ros Sernanby, Cohab, Ponte, 
Porto, Vila Nova e Pedra 
D`água. As demais localida-
des do Município também 
receberão ações ao longo do 
verão.

Campanha Plano de Verão 
Contra o Sarampo - Centro

A vacinação no centro tem como grupos prioritários a popu-
lação de até 49 anos, incluindo turistas, moradores, traba-
lhadores do comércio que atuam no entorno, funcionários 
das rodoviárias e de estabelecimentos comerciais.

Secretário de Saúde
agradece esforço da
Câmara para votar projetos

aguardam a cirurgia 42 mu-
lheres e 60 homens, mas 
segundo o secretário, com a 
aprovação do projeto o mu-
nicípio vai disponibilizar 60 

Luzi Henrique aprovei-
tou a ocasião para agradecer 
o empenho do presidente da 
Câmara Jorge Recla de Je-
sus, o Jorginho Cabeção 
que demonstra neste início 
da legislatura preocupação 
com a saúde da população 
de São Mateus, colocando 
em votação dois projetos de 
grande importância para a 
área como a contratação de 
médicos, enfermeiros e ou-
tros prossionais da área, e 
a gora o que possibilita o 
município rmar convênio 
para as cirurgias em homens 
e mulheres.

laqueaduras e 100 cirurgias 
de vazequitomia.

O presidente do Legisla-
tivo aproveitou a oportuni-
dade para lembrar que a 
Câmara até então tem vota-
do todos os projetos que 
venham de encontro à me-
lhoria da qualidade de vida 
da população e desenvolvi-
mento da cidade. “Só não 
aprovamos projetos incon-
sistentes que chegam a esta 
casa sem justicativa plau-
sível, de onde serão apre-
sentados os recursos plei-
teados, como no caso do 
pedido do Executivo para 
contrair empréstimo de R$ 
100 milhões, rejeitado no 
nal do ano de 2018”, justi-
cou.

Luzi Henrique aproveitou a ocasião para agradecer o empenho do presidente da Câ-
mara Jorge Recla de Jesus, o Jorginho Cabeção que demonstra neste início da legis-
latura preocupação com a saúde da população de São Mateus.

Petrobras investe
R$ 340 milhões
no Norte do ES

As obras para a implanta-
ção do sistema tiveram início 
no mês passado, com o início 
da construção das primeiras 
bases dos poços a serem per-
furados e a construção de es-
truturas para o escoamento 
dos uidos. A previsão, se-
gundo informou a Petrobras, 
é que as perfurações come-
cem em abril.

“Não é possível dizer ao 
certo quantos empregos vão 
ser gerados, mas, geralmente, 
a Petrobras contrata empresas 
terceirizadas para fazer esse 
tipo de trabalho. Assim, são 
gerados empregos indiretos e 
toda a economia do municí-
pio se benecia. Certamente é 
uma notícia muito boa para o 
município e para o Estado”, 
analisou o professor.

JAGUARÉ – A Petrobras 
vai investir cerca de R$ 340 
milhões para aumentar a pro-
dução de petróleo onshore 
(em terra) na região Norte do 
Estado. O recuso vai ser utili-
zado para a perfuração de 45 
poços de exploração e produ-
ção no campo de Fazenda 
Alegre, localizado no municí-
pio de Jaguaré. Com o inves-
timento, a empresa espera 
aumentar em 57% a produção 
de óleo na região.

De acordo com o professor 
Fernando Fontes Barcelos, 
coordenador do curso de 
Engenharia de Petróleo da 
UVV, esse tipo de investi-
mento tende a ser muito posi-
tivo para a geração de empre-
gos no município diante da 
movimentação da cadeia de 
fornecedores do setor.

Fernando ainda explicou 
que o investimento para pro-
longar a vida útil dos campos 
se faz necessário para que a 
curva de queda da produção 
seja revertida ou estabilizada, 
além de renovar os equipa-
mentos utilizados na explora-
ção, como os injetores a va-
por. “A gente diz que os poços 
em terra vão cando madu-
ros. Com isso, a produção vai 
diminuindo lentamente. Por 
isso é preciso fazer essas in-
tervenções para que os poços 
voltem a produzir na quanti-
dade esperada pela empresa”, 
comentou.

“A produção por meio des-
tes novos poços é esperada 
para junho deste ano. No pico 
de produção do projeto, em 
2023, a previsão é aumentar a 
produção do campo em cerca 
de 57% sobre a média de 
2018, que foi de aproximada-
mente 3,5 mil barris de petró-
leo por dia”, informou a esta-
tal por meio de nota.

POTENCIAL
O campo terrestre de Fa-

zenda Alegre, em Jaguaré, 
ainda tem um grande potenci-

Com a retomada que vem 
sendo ensaiada no setor de 
óleo e gás, a Petrobras também 
prepara outros investimentos 
para o Estado. De acordo com 
a empresa, o principal deles é o 
projeto Integrado Parque das 
Baleias, que consistirá na ins-
talação de uma plataforma 
offshore (em mar) no Litoral 
Sul capixaba, que terá capaci-
dade de processamento diário 
de 100 mil barris de petróleo e 
5 milhões de metros cúbicos 
de gás, para produzir e proces-
sar óleo do pré-sal. 

al, segundo avaliou o profes-
sor Fernando Fontes Barce-
los. “A Petrobras tem a con-
cessão dessa área até 2052. É 
muito tempo de exploração 
numa área que tem grande 
potencial. É uma área com um 
volume muito grande a ser 
explorado e num local de fácil 
acesso”, completou.

De acordo com informa-
ções da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), em 21 anos 
de exploração do campo, fo-
ram retirados 8,23 milhões de 
metros cúbicos de óleo. A 
estimativa é que ainda restam 
39,38 milhões de metros cúbi-
cos de petróleo a serem extra-
ídos no campo.

SAIBA MAIS
Área
O campo de produção onsho-
re na Fazenda Alegre tem 
16,36 quilômetros quadrados. 
São 54 poços produtores e 13 
injetores, utilizados para me-
lhorar a extração de petróleo
Revitalização

Capacidade

Dos 45 poços que vão ser per-
furados, 35 serão produtores e 
10 de injetores de vapor.

Segundo a ANP, ainda exis-
tem 39,38 milhões de metros 
cúbicos de óleo para serem 
extraídos no local. Em 21 
anos de exploração foram 
retirados 8,23 milhões de me-
tros cúbicos de óleo.

Produção

O projeto para a região Sul 
contempla ainda a interliga-
ção de cerca de 25 poços que 
produzirão para a nova plata-
forma e para outras que estão 
em operação no Parque das 
Baleias. O investimento pre-
visto para o projeto é de cerca 
de R$ 5,6 bilhões e a platafor-
ma deve entrar em operação 
em 2022

A Petrobras tem até 2052 para 
explorar o campo de Fazenda 
Alegre. A previsão é que em 
2023 a produção do campo 
aumente em cerca de 57% 
sobre a média de 2018, que foi 
de aproximadamente 3,5 mil 
barris de petróleo por dia.
(*Com informações do Gaze-
ta on line)

A previsão é que em 2023 a produção do campo aumente 
em cerca de 57% sobre a média de 2018.
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Os preços dos itens para o 
folião também estão acessí-
veis. A gerente da loja Argu-
mentos Presentes, Joana 
Rolim, 54, separou alguns 
produtos para mostrar que 
entrar no clima da festa pode 
car mais barato do que as 
pessoas imaginam.

Conforme Joana, as Saias 
de Tuli, muito procuradas 
pelas mulheres e homens 
que curtem o tradicional 
“Bloco das Piranhas”, cus-
tam R$ 20 e R$ 22 a opção 
com brilho. Já as Asas de 
Borboleta variam de R$ 11 a 
R$ 15. O Topper Havaiano é 
vendido por R$ 6. “Pronto, 
com esses três itens o folião 
já está pronto para entrar no 
bloquinho, gastando só R$ 
37”.

A proprietária da loja Prai-
ana, Marinete Bassetti, 60, 
espera aumento de 70% das 
vendas durante os 6 dias de 
festa, em comparação com o 
período de inverno. A loja já 
dispõe de máscaras, espu-
ma, plumas, tintas para o 
cabelo, adesivos para ma-
quiagem, arcos e várias op-
ções de adereços coloridos 
com muito glitter. “Neste 
ano, em vez de comprarmos 
fantasias prontas, a gente 
preferiu investir nos adere-
ços separados, assim o cli-
ente pode montar a própria 
fantasia do jeito que quiser”, 
explica.

SÃO MATEUS – Faltan-
do duas semanas para o iní-
cio do Carnaval 2019, o co-
mércio da Ilha de Guriri, 
principal balneário do Norte 
do Estado, já está com os 
estoques e promoções pre-
parados para as festividades 
da maior festa popular do 
Brasil. Os adereços e fanta-
sias começam a ganhar des-
taque nas lojas, e os bares e 
restaurantes já se aprontam 
com funcionários extras e 
estoque de bebidas.

A expectativa dos comer-
ciantes é de que as vendas 
deste ano superem as do últi-
mo Carnaval, já que a Prefe-
itura de São Mateus promete 
realizar o melhor Carnaval 
do Estado, que começa no 
dia 28 de fevereiro e vai até 5 
de março, com cinco trios 
elétricos, sendo dois dos 
maiores trios elétricos do 
Brasil, mais de 30 bandas e 
10 blocos de rua.

Já para as pessoas que não 
curtem se fantasiar, e prefe-
rem passar a folia com esti-

Comercio de Guriri está
preparado para Carnaval

O Aquarius Lounge vai 
funcionar com 20 funcioná-
rios durante o Carnaval, sen-
do 8 temporários. O proprie-
tário Giovane Ferri arma 
que o faturamento dobra 
neste período, mas é preciso 
se organizar com antecedên-
cia para não ter imprevistos 
durante os dias de folia.

“Já reforçamos o estoque 
e vamos estender o horário 
de atendimento do restau-
rante. O Aquarius é uma es-
pécie de camarote para os 
trios elétricos, e por isso a 
concorrência e rotatividade 
das mesas é grande, a gente 
precisa se organizar para 
atender bem os clientes”, 
ressalta.

A sócia da loja Sal da Ter-
ra, Larisa Padilha, também 
reforçou o estoque, mas pre-
feriu ser mais ponderada. “É 
preciso ter cautela para não 
ter prejuízo, porque o Car-
naval é muito imprevisível. 
Apesar da expectativa ser de 
grande público em Guriri, a 
gente preferiu trabalhar com 
o mesmo volume de merca-
doria do ano passado, para 
não correr o risco de car 
com material estocado depo-
is”, explica.

“Estamos com uma carte-
la muito grande de bebidas, 
que vai desde os drinks mais 
variados até cachaças e cer-
vejas em geral. Estamos pre-
parados para atender o volu-
me de vendas, que mais que 
dobra nesta época”, arma 
um dos sócios da casa, Del-
cio Melgaço de Almeida.

BARES E 
RESTAURANTES

Os empresários da área de 
comidas e bebidas estão cor-
rendo contra o tempo para 
deixar os estabelecimentos 
prontos para atender o públi-
co durante os 6 dias de festa 
em Guriri. O Mineirão Ste-
akhouse, por exemplo, au-
mentou o número de funcio-
nários de 14 para 22 desde o 
início do verão, e está refor-
çando o estoque de bebidas.

lo, a gerente oferece a opção 
dos Chapéus de Palha, que 
viraram moda neste verão. 
Os chapéus tradicionais cus-
tam R$ 35, já os chapéus 
decorados e bordados são 
vendidos a R$ 45. “Eles são 
modinha e estamos venden-
do muito”, diz Joana, que 
garante também que a loja 
ainda vai receber muitas no-
vidades até o dia 28.

Fantasia com Saia de Tuli e adereço havaiano sai por 
R$ 26, segundo gerente da Argumentos Presentes, Joa-
na Rolim.

Chapéus de Palha viraram moda nesse verão, e são op-
ção para passar o carnaval em alto estilo.

Marinete Bassetti, dona da Praiana, espera aumento 
de 70% das vendas durante os 6 dias de festa.

Lojas em Guriri já reforçaram o estoque com fantasias 
e adereços para o Carnaval.

Expectativa dos comerciantes é de crescimento de até 70% das vendas. Lojas já reforçaram o estoque e contrata-
ram funcionários extras.

FOTOS DE EDSON SODRÉ

Câmara aprova 91
temporários na saúde
e convênio com
hospital Maternidade

Na parte sobre a comissão 
a ser formada para acompa-
nhamento, organização e 
seleção dos inscritos, o Le-
gislativo alterou de cinco 
para sete o número de inte-
grantes, incluindo na lista 
dois vereadores, que serão 
escolhidos pelo Presidente 
da Câmara, Jorginho Cabe-
ção.

Após aprovação das emen-
das por unanimidade, foi 
convocada uma sessão ex-
traordinária para aprovação 
da redação nal do PL 
005/2019.

CONVÊNIO

SÃO MATEUS – Numa 
demonstração de celeridade 
na apreciação de matérias de 
interesse da sociedade, a 
Câmara de São Mateus apro-
vou dois projetos de lei do 
Executivo voltados à saúde 
pública municipal.

Os parlamentares aprova-
ram em turno único, por una-
nimidade, o Projeto de Lei 
005/2019, que dispõe sobre 
a contratação temporária de 
médicos, enfermeiros e ou-
tros prossionais da área, 
com abertura de noventa e 
uma vagas.

EMENDAS
A matéria sofreu duas 

emendas, supressiva e modi-
cativa, na Casa de Leis, 
autorizando o Chefe do Po-
der Executivo a realizar a 
contratação temporária pelo 
período de doze meses e a 
renovação passará pelo crivo 
da Câmara.

“No texto enviado pelo 
prefeito, caríamos de fora 
do processo de scalização. 
Entendemos que a presença 
de vereadores nesta comis-
são é muito importante para 
dar mais transparência ao 
processo seletivo”, disse 
Jorginho.

EXTRAORDINÁRIA

A pedido do vereador Jo-
zail do Bombeiro, a presi-
dência da Câmara incluiu na 
pauta de votação da terça-
feira  o Projeto de Lei 
006/2019 também de autoria 
do Poder Executivo, que 
autoriza a prefeitura a cele-
brar convênio de cooperação 
nanceira, em 2019, com a 
Casa Nossa Senhora Apare-
cida, entidade mantenedora 
do Hospital Maternidade, 

por intermédio do Fundo 
Municipal de Saúde. O valor 
global da subvenção social 
p a r a  e s t e  a n o  é  d e 
R$643.905,20

PLANEJAMENTO 
FAMILIAR

A convite do vereador 
líder do prefeito, Francisco 
Amaro de Alencar, o secretá-
rio municipal de saúde Hen-
rique Luiz Follador, usou a 
tribuna popular para explicar 
os objetivos do projeto. “O 
convênio é feito anualmente. 
E no plano de ação da secre-
taria de saúde estão os proce-
dimentos de vasectomia e 
laqueadura, para casais que 
não querem mais ter lhos. 
Já temos na lista de espera 
quarenta e duas mulheres e 
sessenta homens”, explicou.

De acordo com o secretá-
rio, até o m do ano a estima-
tiva é cadastrar mais sessenta 
mulheres e cem homens para 
as cirurgias.

CELERIDADE
O projeto que autoriza o 

convênio estava presente na 
pauta da sessão ordinária pa-
ra leitura. “Pedimos para in-
clui-lo na ordem do dia para 
que o votasse ainda hoje, por 
entender que é de grande rele-
vância para o nosso municí-
pio”, justicou Jozail. 

Após acatar o pedido de 
apreciação em regime de 
urgência urgentíssima, a me-
sa diretora suspendeu tem-
porariamente a sessão para 
aguardar os pareceres das 
comissões da casa, retoman-
do os trabalhos em seguida 
para votação, sendo então 
aprovado por unanimidade.

A presidência da Câmara 
destacou a celeridade do Le-
gislativo. “Hoje, demos a 
demonstração de que tudo 
for enviado a esta casa para o 
bem dos munícipes, que for 
importante, tem o nosso aval 
e a nossa disposição para 
votar o mais rápido possí-
vel”, armou Jorginho.

 “O que eu tenho é só a 
agradecer aos vereadores 
pelo nobre esforço e pela 
oportunidade. A saúde do 
município já começou, 
abrindo os trabalhos da casa, 
com o processo seletivo, o 
processo cirúrgico”, elogiou 
o secretário, referindo-se às 
matérias de sua pasta apro-
vadas em plenário.

Após aprovação das emendas por unanimidade, foi 
convocada uma sessão extraordinária para aprovação 
da redação final do PL 005/2019.
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Os interessados devem 
preencher o formulário dire-

VITÓRIA – Os capixa-
bas descendentes de italia-
nos agora vão poder tirar no 
Espírito Santo. O Consulado 
Geral da Itália do Rio de Ja-
neiro disponibilizou um no-
vo sistema para a coleta dos 
dados biométricos necessá-
rios para a emissão de passa-
porte italiano e Estado Civil 
para os residentes no Esta-
do. Com o novo sistema, não 
será mais necessário se des-
locar até o Rio de Janeiro 
para adquirir os documen-
tos.

Dentre os modelos de au-
tomóveis leiloados estão 
Ford Fiesta, Fiat Uno, Che-
vrolet Corsa, Ford Ecosport, 
Fiat Doblò, Volkswagen Pa-
rati, Ford Transit e Fiat Duca-
to. O lote de veículo com 
menor lance inicial é o de nº 

VITÓRIA – Os interes-
sados em comprar veículos 
com preços mais baixos ou 
de sucatas, para aproveita-
mento de peças e materiais, 
terão oportunidade no dia 23 
de fevereiro. A Secretaria de 
Estado de Gestão e Recursos 
Humanos (Seger) vai pro-
mover nesta data, um leilão 
de veículos, sucatas e bens 
inservíveis. Ele será realiza-
do às 9 horas, no auditório 
do Edifício Fábio Ruschi, no 
Centro de Vitória.

Ao todo, serão ofertados 
pela secretaria 170 lotes, 
sendo 96 de carros, 16 de 
sucatas de veículos e 58 de 
bens inservíveis como com-
putadores, geladeiras, cade-
iras, bebedouros, armários 
de aço e outros.

Leilão oferece veículos
com lance a partir
de R$ 2 mil no Estado

A secretária de Gestão e 
Recursos Humanos, Lenise 
Loureiro, destaca que “a 
promoção de leilões faz par-
te da política de gestão de 
patrimônio do Estado e visa 
desocupar áreas dos órgãos, 
bem como dar nalidade aos 

108, composto por um Fiat 
Brava no valor de R$2 mil. 
Já o com maior preço inicial 
é o de nº 133, com um Ford 
Ranger a R$22,5 mil.

bens que não têm mais utili-
dade à Administração. Além 
disso, o montante arrecada-
do retorna aos cofres públi-
cos, para ser utilizado em 
ações e projetos voltados à 
população”.

Podem participar do lei-
lão pessoas jurídicas e físi-
cas, com exceção dos paren-
tes do leiloeiro e da Comis-
são de Leilão. Os lances são 
realizados de forma presen-

cial (na data do evento) ou 
online, pelo site www.gesta-
odeleiloes.com.br. O cadas-
tro dos lances virtuais já está 
liberado.

Os bens móveis e veícu-
los poderão ser visitados e 
examinados entre os dias 18 
e 22 de fevereiro, das 9h às 
15h, nos locais onde se en-
contram. A lista com os ende-
reços está disponível no site 
do leiloeiro. 

Ao todo, serão ofertados pela secretaria 170 lotes, sendo 96 de carros, 16 de sucatas 
de veículos e 58 de bens inservíveis como computadores, geladeiras, cadeiras, bebe-
douros, armários de aço e outros.

Capixabas com cidadania italiana
vão poder tirar passaporte no ES

tamente no site do Consula-
do Geral, escolher o tipo de 
serviço e enviar. A resposta 
será automática com núme-
ro de protocolo em ordem 
cronológica. Pelo site dos 
consulados, tanto do Rio de 
Janeiro quanto o de Vitória, 
vericar o tempo médio de 
espera. Entretanto, o Consu-
lado Honorário da Itália em 
Vitória entrará em contato 
por e-mail para agendar a 
data da biometria, pagamen-
to e a entrega de documen-
tos, que ocorrerão sempre 
em Vitória.

No site www.italiaes.-
com.br, o capixaba encontra 
todas as informações sobre 
os documento necessários 
pra fazer o pedido do passa-
porte italiano.

Com o novo sistema, não será mais necessário se des-
locar até o Rio de Janeiro

Enivaldo quer
indenização para
policiais vitimados
em operações

VITÓRIA - Indeniza-
ção aos dependentes de 
militar ou de policial civil, 
na hipótese de morte ou 
invalidez permanente, em 
ação operacional. É isto o 
que prevê o Projeto de Lei 
de autoria do deputado 
estadual Enivaldo dos 
Anjos (PSD) protocolado 
na Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo.

De acordo com a pro-
posta, o militar que sofrer 
invalidez incapacitante 
para o trabalho fará jus a 
indenização de 20.000 
VRTEs (Valor Reajustá-
vel do Tesouro Estadual), 
o equivalente, em 2019, a 
aproximadamente R$ 68,4 
mil. No caso de morte, 
seus dependentes recebe-
rão 40 mil VRTEs, em tor-
no de R$ 136,8 mil.

O projeto prevê que as 
despesas decorrentes da 
Lei sairão dos recursos do 
Fundo Especial de Ree-
quipamento da Polícia 
Militar (Funrepom), do 
Fundo Especial de Ree-
quipamento do Corpo de 
Bombeiros Militar (Fun-
rebom) ou do Fundo Espe-
cial de Reequipamento da 
Polícia Civil (Funrepoci), 
dependendo da instituição 
a que o servidor pertencer.

Enivaldo dos Anjos jus-
tica que a medida se 
justica pela necessidade 
de se proteger os militares 
e policiais civis do Espíri-

O parlamentar lembra 
que o art. 7º da lei Federal 
nº 11.473/2007, que dis-
põe sobre a cooperação 
federativa no âmbito da 
segurança pública, prevê 
que “o servidor civil ou 
militar vitimado durante 
as atividades de coopera-
ção federativa de que trata 
esta Lei, bem como o Poli-
cial Federal, o Policial Ro-
doviário Federal, o Polici-
al Civil e o Policial Mili-
tar, em ação operacional 
conjunta com a Força Naci-
onal de Segurança Públi-
ca, farão jus, no caso de 
invalidez incapacitante 
para o trabalho, à indeni-
zação no valor de R$ 100 
mil e, seus dependentes, 
ao mesmo valor, no caso 
de morte”.

”É uma espécie de segu-
ro estatal de proteção à 
atividade dos policiais, 
conferindo relativa salva-
guarda para o próprio agen-
te do Estado e seus depen-
dentes. A medida, embora 
preveja despesas de natu-
reza nanceira, tem baixo 
impacto, haja vista não ser 
uma ocorrência corriquei-
ra no Estado do Espírito 
Santo”, salienta Enivaldo 
dos Anjos.

to Santo, bem como seus 
descendentes, “diante do 
quadro de confrontação 
entre policiais e grupos 
armados, como vericado 
recentemente no Estado”.

Enivaldo dos Anjos justifica que a medida se justifi-
ca pela necessidade de se proteger os militares e po-
liciais civis do Espírito Santo, bem como seus des-
cendentes.



VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, com 
9,5 alqueire de terra. Conta-

to: 99813-3138.

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

Supermercado do Zezé. Comn-
tato: 99529-1118

ALUGO Apartamentos com 2 
quartos, copa, cozinha, sala, 
área de serviço, varanda e 

bem localizado. Tratar: 
99900-2100

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

Ana

ALUGO uma quitinete mobili-
ada com 70 metros quadra-

dos. Tratar: 99900-2100
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

UNO WAY 1.4 2015/16 
VERMELHA

STRADA FIRE 2012/12 
BRANCA

SIENA FIRE 2007/08 CINZA
COBALT  LTZ 1.4 2016/16 
BRANCA
MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA

PRISMA 1.4 LTZ 2014/15 

PRISMA 1.4 LT MT 2013/13 
PRETA

SIENA EL 2009/10 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2017/18 CINZA

STRADA WORKIN CE 1.4 
2011/11 PRATA

UNO WAY 1.0 2015/16 
BRANCA

PALIO ESSENCE 1.6 
2013/13 BRANCA

STRADA FIRE CS BAS 
2011/12 PRETA

TORO VOLCANO AT 2.0 
2018/19 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

BROS 150 BROS ES 
2012/12 PRETA

FOX 1.0 GII 2011/12 
VERMELHA

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
PRATA

HB20 1.6 PREMIUM 
2015/15 BRANCA

SAVEIRO CROSS CD 
2016/17 VERMELHA

COROLLA XEI 2.0 2012/13 
PRATA

FIESTA FLEX 2012/13 
VERMELHA

ETIOS HBX 2015/16 PRATA

BIZ 125 ES 2012/12 ROSA

BROS 160 CROS ESDD 
2014/15 VERMELHA 

UP CROSS MA 2014/15 
VERMELHA

BRANCA
JETTA TL 1.4 TURBO 
2016/16 BRANCA
NOVO FOX TL 2014/15 
BRANCA

VENDO CASA na avenida Homero Zordan, nº 205, a 200 
mts da praia (ao lado da padaria Guriri lado Norte – rua 
pavimentada) com 159 metros, com 1 suíte, 2 quartos, ba-
nheiro social, sala, copa cozinha conjugada, varanda, 
área de serviço, escriturada. Contato: (27) 99916-8942.

DUPLEX NA RUA 16 1° QUADRA DA AV. ESPERA 
FELIZ N° 242 NORTE – VALOR R$ 380 MIL

Contendo:

Construção: 200 m² Lote: 300 m²

Totalmente murada, varanda, janelas e portas com grade 
de inox e portão eletrônico.

Aceita Negociação

2° Pavimento: 3 quartos sendo 1 suíte closet e sacada, 1 
sala de estar, 1 banheiro social.

1° Pavimento: 1 quarto sendo com suíte, sala e cozinha con-
jugada com armários embutidos, 1 banheiro social, 1 área 
de serviço coberta, despensa e vaga de garagem coberta 
para 2 carros.

No evento, será leiloada 
chácara 09 hectares com 
poço artesiano localizada 
em São Mateus. Interessa-
dos podem obter informa-
ções mais detalhadas pelo 
site hdleiloes.com.br ou 
então pelo 0800-707-9272.

SÃO MATEUS – A Jus-
tiça Estadual de São Mate-
us em conjunto com a leilo-
eira ocial Hidirlene Dus-
zeiko, realizam leilão pre-
sencial no dia 20 de feverei-
ro de 2019, a partir das 9 
horas, no Norte Palace Ho-
tel.

Justiça
Estadual
de São Mateus
realiza leilão
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Tecnologia em Análises Clínicas
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