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São Mateus
tem incêndios
todos os dias
A grande quantidade de incêndios que está acontecendo quase 
todos os dias no município mateense, está trazendo sérios preju-
ízos ao meio ambiente e colocando em estado de alerta o Corpo 
de Bombeiros.

GURIRI RESPIRA FOLIA: É
CARNAVAL ATÉ QUARTA-FEIRA
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A prefeitura de São Mate-
us através de suas secretari-
as deniu várias ações que 
estão sendo desenvolvidas 
como forma de garantir o 
sucesso do Carnaval 2019, e 
a segurança de turistas, vera-
nistas e moradores do muni-
cípio.

SÃO MATEUS – Um 
Carnaval diferenciado. É 
assim a folia em Guriri que 
começou nesta quinta-feira 
e vai até às 3 horas da ma-
drugada da Quarta-feira de 
Cinzas. Durante estes 6 dias 
da folia um forte esquema de 
segurança foi montado pela 
Polícia Militar que reúne 
dezenas de policiais dos bata-
lhões da região norte e noro-
este do Estado.

Seis trios elétricos vão 
circular pelo Corredor da 
Folia que este ano ganhou 
uma estrutura jamais vista 
em Guriri. Por ele deslarão 
os trios e as bandas e artistas 
dos diversos tipos de ríti-
mos, do Axé ao Pop.

O Ministério Público reu-

Guriri respira
folia: É Carnaval
até Quarta-Feira

Seis trios elétricos vão circular pelo Corredor da Folia que este ano ganhou uma estrutura jamais vista em Guriri. Por ele desfilarão os trios e as bandas e artistas dos diver-
sos tipos de rítimos, do Axé ao Pop.

A praia de águas mornas sempre atrai multidões que lotam o balneário nessa época 
do ano.

SEGURANÇA

niu nesta quarta-feira a Pre-
feitura, entidades ligadas ao 
evento e as forças de segu-
rança: Polícia Civil, Militar 
e Corpo de Bombeiros para 
formalização de um Termo 
de Ajuste de Conduta que 
estabelece as normas.

Ficou determinado que a 
folia só pode ocorrer até as 3 
horas da madrugada. Este 
horário é o limite para funci-
onamento de música nos 
bares e restaurantes do bal-
neário.

O tenente-coronel Mene-
gatti explicou a importância 
do documento. “Nossa preo-
cupação era compartilhar 
responsabilidades com os 
demais órgãos, porque segu-
rança pública não depende 
apenas da PM. Dessa forma, 
todo mundo se comprome-
teu a fazer algo e cou deli-
mitado o que será permitido 
durante o Carnaval”, disse.

Para dar conta dos 200 
mil foliões esperados em 

Guriri, a PM contará com o 
reforço do batalhão de ou-
tras três cidades (Colatina, 
Barra de São Francisco e 
Nova Venécia); além da 
Companhia de Missões 
Especiais, da Polícia Monta-
da e da Companhia de Ope-
rações com Cães. Apesar de 
não relevar o efetivo empre-
gado, Menegatti acredita 
que será o suciente para um 
carnaval tranquilo.

Por meio de nota, a Prefe-
itura de São Mateus infor-
mou que, além do reforço no 
policiamento com a Opera-
ção Verão da Polícia Militar, 
o município conta com a 
vigilância da central de vide-
omonitoramento e com 180 
homens para atuarem diaria-
mente na segurança, dividi-
dos entre 120 guardas muni-
cipais e 60 seguranças parti-
culares.

MUNICÍPIO 
PARTICIPA DO TAC É 
GARANTE ATENDER 

NORMAS
Representantes da Prefei-

tura de São Mateus, Polícia 
Militar, Corpo de Bombei-
ros, Associação de Vendedo-
res Ambulantes do Municí-
p i o  d e  S ã o  M a t e u s 
(ABAVAM) e demais institu-
ições da sociedade civil orga-
nizada estiveram reunidos 
nesta quarta-feira (27), no 
Ministério Público Estadual 
– Promotoria de Justiça Cível 
de São Mateus – para partici-
par da assinatura do Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC) 

O Termo tem por objetivo 

referente ao Carnaval Guriri 
2019, que ocorre de 28 de 
fevereiro a 05 de março.

o cumprimento de diversas 
determinações a serem ado-
tadas durante o Carnaval 
Guriri 2019, visando salva-
guardar moradores, turistas 
e pessoas que trabalharão 
em Guriri durante a folia.

Este também é o horário 
limite para o encerramento 

Dentre as determinações 
do TAC cou estabelecido 
que o horário de encerra-
mento da programação do 
Carnaval Guriri 2019 não 
poderá ultrapassar as 3h00 
(três da manhã). A decisão 
está em conformidade ao 
horário estabelecido pela 
Prefeitura de São Mateus, 
por meio do Decreto nº 
10533 de 7 de fevereiro de 
2019.

Ele também determina 
que os carros de som pode-
rão funcionar somente em 
espaço próprio, já estabele-
cido pelo Município. A área 
reservada ca localizada em 
frente à Arena Ao Mar.

O TAC prevê que a Prefe-
itura de São Mateus, por me-
io do setor de Fiscalização 
de Posturas da Secretaria 
Municipal de Obras, Infra-
estrutura e Transporte seja 
responsável em promover as 
medidas cabíveis e necessá-
rias para prevenir e evitar o 
uso de garrafas de vidro du-
rante o evento, aplicando as 
sanções adequadas.

de eventuais atrações musi-
cais e sonorização nos resta-
urantes e barracas.

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
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SÃO MATEUS – A 
grande quantidade de in-
cêndios que está acontecen-
do quase todos os dias no 
município mateense, está 
trazendo sérios prejuízos ao 
meio ambiente e colocando 
em estado de alerta o Corpo 
de Bombeiros. Até aqui não 
ocorreram mortes em de-
corrência dos incêndios em 
vegetações, mas há um 
grande risco de o fenômeno 
atingir as regiões de tufas 
onde a matéria organiza 
potencializa as queimadas, 
como alerta o comando do 
Corpo de Bombeiros de 
São Mateus. E a região vul-
nerável compreende a faixa 
de litoral como Nativo, 
Urussuquara, Barra Nova, e 
até o Pontal do Ipiranga, em 
Linhares.

De acordo com o major 
Sartório, comandante do 
Corpo de Bombeiros de 
São Mateus há dois meses 
começaram a se intensi-
car as queimadas no muni-
cípio e áreas como o aero-
porto e esta semana próxi-
mo ao Atacadista Minei-
rão às margens da rodovia 
Othovarino Duarte San-
tos, que liga São Mateus a 
Guriri, forma as mais pre-
judicadas.

O major chama a aten-
ção da população no senti-
do de se conscientizar do 
perigo que estes incêndios 
produzem para a saúde 
dos humanos, sem contar 

São Mateus
tem incêndios
todos os dias

da destruição do meio am-
biente. “A população pre-
cisa nos ajudar para desco-
brir a origem destes incên-
dios”, conclamou o co-
mandante, revelando que 
os bombeiros atendem em 
média cinco chamados de 
incêndio por dia.

“A longa estiagem é 
apontada como principal 
causa dos incêndios, por 
isso, precisamos da cons-
cientização da população, 
lembrando que a fumaça 
produzida pelos incêndios 
é prejudicial à saúde”.

Sartório também está 
preocupado na repetição 
de incêndios em tufas co-
mo aconteceram em gran-
de proporção em Sooreta-
ma, em 2016 e Itaúnas, em 
2015. “A tufa é matéria 
orgânica de fácil combus-
tão difícil de ser controla-
da”, lembrou.

De acordo com o major 
Sartório, há dois meses 
começaram a se intensi-
ficar as queimadas no 
município.

O aeroporto e a área próximo ao Atacadista Mineirão às 
margens da rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga 
São Mateus a Guriri, forma as mais prejudicadas esta 
semana.

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de São Mateus recebeu 
o secretário municipal de 
Educação, José Adilson, 
convocado a explicar sobre 
o transporte escolar, meren-
da e  processo de contrata-
ção de funcionários em de-
signação temporária, na se-
cretaria de educação do mu-
nicípio. “Uma da razões da 
convocação foi tirar dúvidas 
sobre denúncias de que o 
ano letivo começou sem 
transporte e de que veículos 
sem condições estavam cir-
culando, colocando em risco 
a segurança das crianças. A 
precariedade do transporte 
escolar em 2018 era um ab-
surdo”, disse o vereador Car-
los Alberto Gomes, autor do 
requerimento.

PROBLEMAS

O Secretário armou 
também que noventa e duas 
linhas atendem todos os dias 
quase dez mil alunos e que 
nenhuma delas tem proble-
ma este ano. “Tudo que po-
dia fazer para prevenir nós 
zemos”, concluiu.

MERENDA
Questionado sobre a falta 

de produtos na merenda, o 
secretário garantiu que a 
alimentação oferecida aos 
alunos é de boa qualidade, 
com o cardápio preparado 
por nutricionistas.

José Adilson explicou 
que os alunos começaram o 
ano letivo de 2019 sem 
transporte escolar, por uma 
semana, em virtude de ade-
quação às novas normas do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (CONTRAN), que pre-
vê regras mais rígidas para a 
inspeção veicular a partir de 
2020. “Constatamos que 
mais da metade da frota em 
circulação tinha problemas 
que poderiam causar aci-
dentes. O atraso foi porque 
decidimos nos adequar, ante-
cipadamente, às novas nor-
mas”, revelou.

“30% por cento dos ali-
mentos é adquirido da agri-
cultura familiar. Não há falta 
de merenda, quando falta 
um item é complementado 
por outro, o que aconteceu 

Vereadores ouvem secretário
de educação e convoca
o de finanças para sabatina

no ano passado foi o registro 
de arrombamentos e roubos 
de merenda em várias esco-
las do campo”, explicou.

Indagado sobre supostas 
irregularidades na contrata-
ção temporária na educação, 
como desvio de carga horá-
ria de 25 para 50 horas e cri-
térios de chamada, o secre-
tário disse que desconhece 
este fato. ''Prometo que va-
mos vericar, se houver 
irregularidade vamos desfa-
zer a chamada.

Primeiro a falar na tribuna, 
o ex-secretário de meio ambi-
ente Eduardo Rodrigues da 
Cunha, o Duzinho, sugeriu a 
criação de uma câmara técni-
ca para tratar do uso e ocupa-
ção do solo em Urussuquara. 
Em seguida, o presidente da 
Federação dos Trabalhadores 
Rurais , Agricultores e agri-
cultoras  Familiares  do Espí-
rito Santo – FETAES, Júlio 
César Mendel, criticou o mo-
delo de reforma da previdên-
cia e as mudanças na revisão 
de benefícios.

A Mesa Diretora proce-
deu a leitura de dois projetos 

LEITURA

CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA

TRIBUNA

001/2019 - Dispõe sobre 
a proibição do uso de copos, 
pratos e talheres de materia-
is plásticos em locais especí-
cos para clientes de hotéis, 
bares, restaurantes, padarias 
e demais estabelecimentos 
comerciais.

de lei, ambos do vereador 
Jerri Pereira, 

Projeto 003/2019 – Dis-
põe sobre a denominação da 
Avenida e das ruas da comu-
nidade de Barra Seca, muni-
cípio de São Mateus.

Os vereadores Carlos 
Alberto e Temperinho foram 
designados pelo presidente 
da Câmara Jorginho Cabe-
ção a representar o Poder 
Legislativo na composição 
da Comissão que vai tratar 
do acompanhamento, orga-
nização e seleção dos inscri-
tos no processo seletivo para 
a secretaria de saúde.

CONVOCAÇÃO
Os parlamentares aprova-

r a m  o  R e q u e r i m e n t o 
015/2019 do vereador Car-
los Alberto, solicitando ao 
Presidente da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, a con-
vocação do secretário muni-
cipal de nanças, Francisco 
Pereira Pinto, para a sessão 
ordinária do dia 26 de março 
de 2019, com objetivo de 
prestar esclarecimentos em 

relação aos balancetes nan-
ceiros, referentes aos exercí-
cios de 2017 e 2018, especi-
almente referente ao mês de 
agosto de 2017.

Entre as solicitações apro-
vadas, consta o requerimen-
to 013/2019 do vereador 
Jozail do Bombeiro para que 
o Poder Executivo informe à 
Câmara que ações estão sen-
do tomadas, até o momento, 
no que se refere as obras de 
reforma da Policlínica Muni-
cipal (antiga US-3), locali-
zada no bairro Boa Vista. 
Também passou pelo plená-
rio o Requerimento nº 
014/2019 de Jerri Pereira, 
para que o Poder Executivo 
envie à Casa de Leis, cópias 
dos alvarás de funcionamen-
to dos CEIM's e EMEF's de 
São Mateus, fornecidos pelo 
corpo de bombeiro e a vigi-
lância sanitária.

POLICLÍNICA E 
ALVARÁS 

Em reconhecimento à 
atuação do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
São Mateus, a Câmara con-
feriu à entidade a Moção 
005/2019, recebida pela pre-
sidente Samara Salvador, de 
autoria do vereador Paulo 
Chagas.

MOÇÃO

José Adilson explicou que os alunos começaram o ano letivo de 2019 sem transporte 
escolar, por uma semana, em virtude de adequação às novas normas do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN).

SÃO MATEUS – Uma 
mulher identicada apenas 
por Márcia Marciano, foi 
assassinada a pedradas na 
noite desta quarta-feira 
(27), por volta das 22 horas, 
no pátio do Posto Esso, na 
região conhecida como Ma-
ria Amélia, às margens da 
BR-101, no Bairro Boa Vis-
ta, em São Mateus.

Mulher é assassinada
com pedrada na cabeça

O corpo da mulher foi 
encontrado por um homem 
que passava pelo local e 
viu quando outros dois ho-
mens deixavam o local. A 
mulher estava caída entre 
dois caminhões. A morte 
foi constatada com a che-
gada da perícia e do Corpo 
de Bombeiros.

A testemunha que foi 

ouvida no local pelos poli-
ciais militares, informou 
que percebeu quando dois 
homens se afastaram do 
local onde a mulher foi as-
sassinada e um comentou 
com o outro: "Você tem co-
ragem mesmos matou na 
pedrada".

Os dois homens foram 
vistos atravessando o can-

teiro central da rodovia no 
sentido do Supermercados 
Extrabom. 

A Polícia Civil está in-
vestigando o caso. A pedra 
usada para matar a mulher 
estava ao lado do corpo e 
foi recolhida para ser exa-
minada. Através do exame 
a polícia espera encontrar 
digitais do assassino.
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DOR ABDOMINAL É 
ALERTA

Mas o Ministério destaca 
a volta do tipo 2 da doença, 
que pode apresentar mani-
festações mais graves. "São 
quatro tipos de dengue. Os 
quatro cam em circulação 
no Brasil. Em determinados 
momentos, há uma altera-
ção. Em todos os quatro, os 
pacientes apresentam febre, 
dor de cabeça, dor no corpo, 
náusea e vômito. O que cha-
ma a atenção no vírus 2 é 
que o paciente pode apre-
sentar manifestações mais 
graves comparadas com os 
demais", disse o coordena-
dor.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo está em alerta por con-
ta do aumento de 435,9% no 
número de noticações de 
dengue  entre os dias 30 de 
dezembro de 2018 a 02 de 
fevereiro de 2019. O Estado 
noticou 2.460 casos da 
doença nesse período. No 
mesmo intervalo no ano pas-
sado, foram 459 casos de 
dengue, de acordo com da-
dos do Ministério da Saúde. 
Para o órgão, apesar do au-
mento, ainda não se pode 
falar em surto ou epidemia 
no Estado

Quando a gente acompa-
nha a série histórica, não 
posso dizer em surto ou epi-
demia", armou o coordena-
dor do Departamento de 
Dengue do Ministério da 
Saúde, Rodrigo Said, em 
coletiva à imprensa nesta 
terça-feira (26).

Questionado sobre quais 
seriam essas complicações, 
Said explicou: "Normal-
mente, todo paciente apre-
senta até o terceiro ou quarto 

Dengue avança no Estado:
fique atento se a dor forte
abdominal aparecer

O Ministério da Saúde divulgou números do Estado e 
faz alerta para o tipo 2 da doença.

Perguntado sobre a inci-
dência desse vírus no Espíri-
to Santo, o Said respondeu 
que o vírus tipo 2 não circu-
lava predominantemente 
desde 2008 no país. Assim, 
muitas pessoas, principal-
mente menores de 15 anos, 
não tiveram contato com o 
vírus. Além disso, o período 
do ano favorece todas as con-
dições para a proliferação do 
mosquito, com chuvas e for-
te calor.

dia de quadro inespecíco 
febre, dor de cabeça, dor 
pelo corpo e náusea. A partir 
do 3º ou 4º dia, a febre cai e a 
pessoa pode apresentar dor 
abdominal muito intensa, 
sensação de tontura e sono-
lência, que podem identi-
car uma forma grave da do-
ença". Com esses sintomas, 
o coordenador indica voltar 
à unidade de saúde.

AÇÕES
Com esse aumento de 

casos, o Ministério da Saúde 
iniciou contato com todas as 
secretarias estaduais de Saú-

O Ministério da Saúde 
informa que o número de 
casos prováveis de dengue 
no Brasil, em janeiro deste 
ano, mais que dobrou em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2018. Até o dia 02 
de fevereiro, registrou-se 
aumento de 149%, passando 
de 21.992 para 54.777 casos 
prováveis da doença.

RANKING NACIONAL
O Espírito Santo está em 

sexto lugar no ranking naci-
onal de aumento de casos de 
dengue em comparação ao 
mesmo período de 2018. A 
ordem de crescimento é: 
Tocantins, São Paulo, Para-
ná, Santa Catarina e Minas 
Gerais, respectivamente.

DADOS NACIONAIS

Quando vericada a inci-
dência, em 2019, os casos 

de, por meio de uma video-
conferência. "Já discutimos 
a possibilidade de uma agen-
da em conjunto após o car-
naval para o Espírito Santo", 
adiantou.

- Dor abdominal intensa e 
contínua, ou dor à palpação 
do abdome.

- Manter os quintais bem 
varridos, eliminando recipi-
entes que possam acumular 
água, como tampinha de 
garrafa, folhas e sacolas plás-
ticas;
- Escovar bem as bordas dos 
recipientes (vasilha de água 
e comida de animais, pratos 
de plantas, tonéis e caixas 
d'água) e mantê-los sempre 
limpos.

- Limpar o quintal, jogando 
fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de 
plantas;

PREVENÇÃO

Fonte: Sesa e Ministério da Saúde

- Queda abrupta das plaque-
tas.

ALGUNS SINAIS DE 
ALARME

- Vômitos persistentes.

- Colocar garrafas vazias de 
cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos 
de água, caixas d'água e qual-
quer tipo de recipiente que 
possa reservar água;

No Espírito Santo, não há 
registro de mortes em 2019.

chegam a 26,3 por 100 mil 
habitantes. Em relação ao 
número de óbitos, o país re-
gistrou, até o momento, cin-
co mortes, sendo: Tocantins 
(1), São Paulo (1), Goiás (2) 
e Distrito Federal (1). Em 
2018 foram noticados 23 
óbitos.

- Faça uma lista de checa-
gem na sua casa antes de via-
jar para o carnaval, que se 
aproxima.

- Sangramento de mucosa 
ou outra hemorragia.

Famílias que
vivenciam conflitos
participam de
oficina de
parentalidade

A Comarca de São Ma-
teus, em parceria com a 
Faculdade Vale do Cricaré 
(FVC), chegou à 4ª edição 
da ocina de parentalida-
de, projeto que visa pro-
porcionar às famílias que 
vivenciam conitos judi-
ciais um espaço de ree-
xão sobre o exercício da 
paternidade e maternida-
de. Ao todo, 41 pessoas 
em processo de divórcio 
ou dissolução de união 
estável com lhos partici-
param do encontro, que 
aconteceu na última sema-
na.

SÃO MATEUS – O 
projeto pretende consci-
entizar os pais da impor-
tância da presença de am-
bos na vida dos lhos e 
dos malefícios que a perda 
parental lhes ocasiona.

O projeto foi criado 
com o intuito de apoiar 
essas famílias, ajudando-
as a entenderem o que 
ocorre com crianças e ado-
lescentes após a separação 
e, a partir disso, se organi-
zarem para colocarem em 
prática mudanças ecien-

A ocina também pre-
tende prevenir a alienação 
parental, na medida em 
que procura conscientizar 
os participantes dos danos 
advindos de tal prática. 
Por m, o projeto pretende 
conscientizar os pais da 
importância da presença 
de ambos na vida dos -
lhos e dos malefícios que a 
perda parental lhes ocasio-
na.

Os temas tratados na 
ocina foram abordados 
pela juíza Aline Moreira 
Souza Tinôco; com a par-
ticipação das servidoras 
Bruna Barbiellini Costa, 
Telma Aparecida Otoni de 
Campos e Yara Nascimen-
to de Aguiar; e das facilita-
doras voluntárias: Joselita 
Assis de Lima, advogada, 
e Carolina Dadalto, coor-
denadora em exercício do 
Curso de Psicologia da 
FVC; além de quatro esta-
giários da mesma institui-
ção de ensino.

tes para o bom entendi-
mento familiar, buscando 
o menor dano emocional 
aos envolvidos.

Ao todo, 41 pessoas em processo de divórcio ou dis-
solução de união estável com filhos participaram 
do encontro, que aconteceu na última semana.

JAGUARÉ – Por volta das 
9 horas da última quarta-feira 
(27) dois bandidos morenos, 
um alto e outro baixo, usando 
pistolas assaltaram o Super-
mercados Martins, que funcio-
na na rua João Barbosa Altoé, 
na comunidade de Fátima, em 
Jaguaré. Eles chegaram no lo-
cal em uma motocicleta da cor 
prata, 125 cilindradas, na qual 
também fugiram, levando as 
chaves de um Fiat de uma cli-
ente.  

Do proprietário do estabele-
cimento, Josemar Martins foi 

De acordo com informa-
ções contidas no boletim de 
ocorrências da Polícia Militar, 
os bandidos inicialmente ren-
deram a cliente Luzia de Paula 
Maiole de quem levaram um 
celular da marca Motorola de 
cor preto e com capa de prote-
ção dourada, um relógio folea-
do a ouro da cor dourada e a 
chave do seu veículo Fiat Pa-
lio.

Bandidos de pistola assaltam
supermercado em Jaguaré

roubada uma aliança de ouro, 
que no interior dela está escrito 
o nome de sua esposa "Lilia", 
um cordão de ouro com um 
pingente de crucixo e um 
relógio com pulseira de couro 

de cor preta, além do dinheiro 
do caixa do supermercado no 
montante no valor de aproxi-
madamente R$ 1.100,00.

Depois de pegarem os per-
tences das vítimas os bandidos 

subiram na moto e fugiram em 
direção ao Beco do Machado, 
região bastante conhecida por 
tratar-se de refúgio de tracan-
tes de drogas, assaltantes e sus-
peitos de assassinatos.
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As entregas aconteceram 
no Centro de Convivência 
do Idoso 'Vereador Moacyr 
Sélia Filho'. Cada kit conta 
com vários itens essenciais 
para os primeiros dias de 
vida do bebê: banheira, rou-
pas, fraldas descartáveis, 
roupas de cama, travessei-
ros, meias, luvas, toalha de 
banho, entre outros.

Segundo a secretária de 
Ação Social, Márcia Santos, 
outra entrega de enxovais 

NOVA VENÉCIA – A 
Secretaria Municipal de 
Ação Social entregou kits de 
enxoval para 22 gestantes de 
Nova Venécia que partici-
pam do Sistema de Vigilân-
cia Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) e são acompa-
nhadas pelos programas de 
Planejamento Familiar, des-
de o início da gravidez.

O prefeito do município, 
Lubiana Barrigueira, parti-
cipou das entregas e falou da 
prioridade que tem dado ao 
serviço. "Fico muito feliz 
em poder colaborar para que 
essas mães possam ofertar 
mais conforto e carinho para 
seus lhos, principalmente 
nessa fase inicial da vida. 
Onde tem uma ação em bene-
fício das nossas crianças, 
tem o nosso apoio. Estamos 
trabalhando para garantir o 
bem-estar social, saúde e 
qualidade de vida para to-
dos", arma o prefeito.

A dona de casa, Ingridi 
Alves Gregório, foi uma das 
beneciadas. "Sou muito 
grata por ter sido contempla-
da com esse kit bebê. Não 
são apenas os itens, mas to-
do o acompanhamento pelas 
equipes da Saúde e da Ação 
Social, que nos orientam 
sobre a gestação e os primei-
ros dias de vida dos nossos 
lhos. É muito importante 
para nós. Só tenho a agrade-
cer", comemora.

Gestantes venecianas
recebem kits enxoval

será feita nos próximos me-
ses para mais dezenas de 
mães. "A Secretaria realiza a 
entrega desse benefício du-
rante todo o ano para mães 
que mais necessitam. É um 
trabalho em conjunto, visto 
que todas essas famílias tam-
bém recebem atendimentos 
pela Secretaria de Saúde e de 
lá são encaminhadas à Ação 
Social que por sua vez traba-
lha o lado social. Outra tur-

As futuras mamães são 
beneciadas com atendi-
mentos voltados para o for-
talecimento de vínculos fa-
miliares individual ou cole-
tivo, feitos por prossionais 
das áreas da saúde e social. 
Além disso, elas recebem 
orientações socioeducativas 

ma de mães grávidas já está 
recebendo o acompanha-
mento para posteriormente 
contar com o benefício", diz.

sobre como cuidar do bebê e 
ter uma gestação saudável, 
dentro dos padrões de saúde, 
que uma gestante necessita.

De acordo com a assisten-
te social, Márcia Scheppa, 
coordenadora do programa, 
a entrega dos kits é apenas 
uma etapa do benefício. 
"Estas mulheres participam 
de palestras e recebem ori-
entações para uma gestação 
saudável e tranquila. Os kits 
enxoval que estão receben-
do são para garantir o aten-
dimento quando o bebê nas-
ce", arma Scheppa.

Durante as entregas dos 
enxovais, as mães também 
assistiram a uma palestra 
feita pela enfermeira da Ca-
sa do Vovô, Mariana, com o 
tema "A Importância do Ali-
mento Materno".

É importante que as mães 
continuem participando dos 
programas de acompanha-
mento pelas equipes da Pre-
feitura. O kit enxoval é um 
benefício oferecido pelo 
município, em parceria com 
o Governo do Estado.

Cada kit conta com vários itens essenciais para os pri-
meiros dias de vida do bebê: banheira, roupas, fraldas 
descartáveis, roupas de cama, travesseiros, meias, 
luvas, toalha de banho, entre outros.

“Fico muito feliz em poder colaborar para que essas mães possam ofertar mais con-
forto e carinho para seus filhos, principalmente nessa fase inicial da vida”, come-
morou Barrigueira.

Boa Esperança
sedia Alegrai-vos
de durante
Carnaval

O evento principal será 
realizado no parque de 
exposições e o Alegrai-
vos Kids será realizado no 
ginásio de esportes 'Edi-
naldo Barros' para garantir 
a participação das crian-
ças. A inscrição para cada 
criança custará o valor de 
R$ 10,00 a ser pago na en-
trada.

As atrações principais 
são os cantores Dunga e 
Tony Allysson, além de 
uma atração surpresa.  O 
Alegrai-vos 2019 ainda 
contará com as presenças 
do Bispo da Diocese de 
São Mateus, Dom Paulo 
Bosi Dal'Bó; da Presiden-
te da RCC Diocese de São 
Mateus, Valdilene Turini 
Alves; do Assessor Ecle-
siástico da RCC São Mate-
us, Pe. Elder Miossi, entre 
outros.

De acordo com o Coor-
denador de Comunicação 
do evento, Jocemar Xavi-
er, os organizadores do 

BOA ESPERANÇA – 
Neste ano o Retiro de Car-
naval denominado Ale-
grai-vos 2019, que é orga-
nizado pela Renovação 
Católica Carismática da 
Diocese de São Mateus 
será realizado em Boa 
Esperança até o dia 05 de 
março.  A Diocese abran-
ge um total de 34 Paróqui-
as em seus respectivos 
municípios na região Nor-
te e Noroeste do Espírito 
Santo. INSCRIÇÕES

O Coordenador de Co-
municação relatou que 
pelo fato do evento ser 
considerado grande, os 
hotéis já estão reservados 
para as referidas datas, as 
escolas do município esta-
rão sendo utilizadas de 
forma organizada pelos 
visitantes, além de inúme-
ras famílias que receberão 
as pessoas em suas casas.

evento tem uma expectati-
va de público de aproxi-
madamente 5 mil pessoas 
durante os quatro dias de 
retiro.  Estão sendo espe-
radas pessoas vindas de 
outros estados circunvizi-
nhos, a exemplo da Bahia 
e Minas Gerais, além dos 
católicos capixabas oriun-
dos de vários municípios 
das regiões, norte, sul e 
região metropolitana.

Os ingressos  para to-
dos os dias estão no valor 
de R$ R$ 70,00 e as inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site: www.inscritosonli-
n e . c o m . b r /  e v e n-
tos/alegraivos2019

Jocemar Xavier, que 
também ocupa o cargo de 
presidente da Câmara, 
argumentou que economi-
camente Boa Esperança 
será beneciada, uma vez 
que o evento propiciará 
sem dúvidas o aumento 
nas vendas dos comércios, 
tanto da sede, quanto do 
interior.

As atrações principais são os cantores Dunga e Tony 
Allysson, além de uma atração surpresa.

(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.fanoticias.com.br8 Cidade Sábado, 23 de fevereiro de 2019

DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – No Espírito 
Santo, o carnaval já come-
çou. E para deixar a folia 
mais segura, o governo do 
estado vai distribuir mais de 
um milhão e meio de preser-
vativos. A ação teve início 
no dia 21 de fevereiro, quan-
do começaram também os 
desles das escolas de sam-
ba da capital. Os preservati-
vos serão distribuídos nos 
desles e grandes blocos da 
cidade, mas estão disponí-
veis também em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
do estado.

O objetivo é conscienti-
zar a população sobre a im-
portância da prevenção ao 
HIV e outras infecções sexu-
almente transmissíveis, as 
IST. A coordenadora do Pro-
grama de Infecções Sexual-
mente Transmissíveis e 
Aids da Secretaria de Saúde 
d o  E s p í r i t o  S a n t o 
(IST/SESA), Sandra Fa-
gundes, ressalta que a me-
lhor forma de se prevenir é 
usando camisinha.

“Continua a discussão de 
que a prevenção é muito 
importante. A camisinha é a 
forma mais fácil e ecaz de 
prevenção. Os foliões po-

Carnaval do ES: mais de
1,5 milhão de preservativos
serão distribuídos

No Brasil, só em 2017, 
fo ram d iagnos t i cados 
42.420 novos casos de HIV 
e 37.791 de aids. Segundo 
dados do Ministério da Saú-
de, setenta e três por cento 
dos novos casos são em ho-
mens. Entre esses um quin-
to está entre os jovens na 

dem brincar seu carnaval, o 
carnaval é muito bom, mas 
sem esquecer os cuidados 
com a saúde, principalmen-
te com o uso da camisinha.”

faixa dos 15 aos 24 anos. 
Era justamente nessa faixa 
etária que se encaixava o 
engenheiro agrônomo Rafa-
el Salvador quando foi diag-
nosticado com HIV, em 
2004. Hoje, aos 36 anos, ele 
chama a atenção para a im-
portância de se proteger e 
cuidar da saúde.

“É importante que se faça 
esses exames e todos os ou-
tros exames, por exemplo, 
de infecções sexualmente 

Pça. Municipal� ���  São Mateus  ES  

43 anos em
São Mateus

Tecnologia em Análises Clínicas

www.labanalisa.com.br

No Espírito Santo, ape-
sar da queda de 10,5% nos 
últimos dez anos, entre ho-
mens houve aumento da 
taxa de detecção de aids 
principalmente entre jo-
vens de 15 a 24 anos, de 
acordo com a Secretaria de 
Saúde do estado.

transmissíveis de seis em 
seis meses pelo menos, ou 
pelo menos uma vez por 
ano. Então, a gente tem que 
estar sempre mantendo es-
se cuidado consigo mesmo, 
cuidado com o próprio cor-
po, porque quando a gente 
se cuida, a gente consegue 
cuidar do outro também. 
Tem muitas doenças que 
são ocultas, silenciosas e 
que só com o teste mesmo 
para saber.”

Em caso de dúvidas, pro-
cure a Unidade de Saúde 
mais próxima. E neste car-
naval, não se esqueça: esco-
lha a melhor maneira para 
se proteger e curta a folia 
com segurança. O impor-
tante é não se descuidar. 
Pare, pense e use camisi-
nha. Para saber mais, aces-
se aids.gov.br. Ministério 
da Saúde. Governo Fede-
ral. Pátria Amada Brasil.

O objetivo é conscientizar a população sobre a impor-
tância da prevenção ao HIV e outras infecções sexual-
mente transmissíveis, as IST.

Casagrande participa
da inauguração do
Contorno de Iconha
na BR-101

“Sempre que nós vamos 

VITÓRIA – O governa-
dor Renato Casagrande 
participou, na manhã desta 
quinta-feira (28), da sole-
nidade de inauguração do 
Contorno de Iconha, na 
BR-101, na região sul do 
Estado. O evento teve a 
presença do ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas. A entrega da obra 
antes do Carnaval foi um 
pedido do governador à 
concessionária que admi-
nistra a via. De acordo com 
a ECO 101, foram investi-
dos R$ 80 milhões na obra 
que irá melhorar o tráfego 
na região.

Para o governador, a 
obra marca um novo perío-
do no Espírito Santo de 
investimentos em infraes-
trutura. Casagrande come-
morou ainda o início da 
renovação da base logísti-
ca do Estado, que data da 
década de 1960. Ele apro-
veitou a vinda do ministro 
para agradecer a atenção 
dada pelo novo Governo 
Federal à bancada capixa-
ba no Congresso Nacional 
e também ao Governo do 
Estado.

à Brasília, o ministro está 
inteiramente à disposi-
ção”, comemorou o gover-
nador, reforçando que to-
das as agendas na Capital 
Federal em busca de inves-
timentos e obras terá a par-
ticipação dos deputados e 
senadores capixabas. So-
bre o novo Contorno de 
Iconha, Casagrande ar-
mou que a obra vai devol-
ver o município aos seus 
moradores e turistas. “A 
BR-101 tomou Iconha dos 
moradores e nós estamos 
devolvendo”, completou.

O ministro Tarcísio Frei-
tas, que veio ao Estado a 
pedido do governador, des-
tacou a parceria com o go-
verno capixaba e o papel da 
bancada na conclusão do 
Contorno de Iconha. “Essa 
obra saiu por causa da co-
missão externa da bancada 
federal que brigou por essa 
obra”, reforçou. Ele tam-
bém citou que o novo tre-
cho rodoviário é muito im-
portante aos moradores 
locais, que viram a cidade 
ser “invadida” pela BR-
101. “Agora estamos apro-
ximando Vitória da região 
sul do Espírito Santo”, dis-
cursou.


