
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Soci-
al, houve uma redução de 31% em relação ao ano passado, quando foram 

registrados 22 homicídios durante o feriadão.
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Creches e Escolas
de São Mateus
em estado precário
Para evitar o risco de acidentes e tragédias como a que matou 10 jogadores das 
categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu, o vereador Jerri Pereira tra-
balha para ampliar as medidas de precaução nas escolas da rede municipal e 
CEIMs.

ESTADO TEM MENOR ÍNDICE DE
HOMICÍDIOS NO CARNAVAL
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SOMENTE 100

17º GURIRI ROAD FEST

O Instituto Gnosis Brasil convida você a participar do ciclo de 
palestras em São Mateus. O início será amanhã, dia 10/03 com 
o tema “Ufologia”; no dia 17/10, “Meditação e Autoconheci-
mento”; no dia 24/03, “Os 7 médicos da natureza”. As palestras 
são gratuitas e os temas são de fato muito interessantes. Os 
eventos ocorrerão sempre às 19h, no endereço da sede, locali-
zada à Rua 8, nº 541, lado Sul, Guriri.

CINE SÃO MATEUS

A Belas Artes Projetos Culturais traz para o mês de março o 
espetáculo “Desabafo'' - um solo de Marcelo Oliveira. O espe-
táculo é de dança contemporânea e tem classicação livre. A 
proposta surgiu a partir da pesquisa sobre ansiedade e suas con-
sequências na vida social. A estreia acontecerá hoje, dia 9 às 
20h na sede da Belas Artes no bairro Jaqueline. A entrada será 
feita com nome na lista no valor de R$10,00 (valor referente a 
meia entrada) + 1kg de alimento não perecível. O espetáculo 
contará com apenas 100 espectadores, no entanto, os no-
mes/ingressos são limitados.

Carnaval é sempre uma festa polêmica, e parece que neste ano 
o disparate foi mais visível. Pode ter sido efeito do calor, como 
pode ter sido pela necessidade de alguns em se manifestar de 
forma mais abusada, como forma de afrontar a repressão cultu-
ral atualmente existente no país. Mas pode não ser nada disso. 
Conheço um sem número de pessoas que deu a mínima para a 
festa momesca, e preferiu car em casa vendo lme. É a 
diversidade. Será?

CARNAVAL 

Agora falemos de coisa boa: Dentro de dois meses terá início o 
maior encontro de motociclistas do Espírito Santo, o 17º Guriri 
Road Fest, o evento mais organizado de Guriri. Nesta festa 
reúnem-se motociclistas de todo o Brasil para uma grande con-
fraternização. A programação está sendo preparada com muito 
carinho pela equipe Águias do Norte. Rock and roll e boi no 
rolete está garantido! 

AULAS DE TEATRO
A Escola de Teatro Improarte abriu inscrições para formação 
de turmas em artes cênicas. O curso terá duração de 3 meses 
(50 horas), e atenderá crianças a partir de 6 anos, adolescentes, 
jovens, adultos e melhor idade. As aulas ocorrerão toda terça e 
sexta nos horários de 8h às 9h e 15h às 16h na sede do Grupo 
Improarte, localizado à Rua Theda Figueiredo, 207, bairro de 
Fátima. As inscrições poderão ser feitas no local ou via e-mail 
(improarte.teatro@gmail.com), ou pelo whatsapp (99806 
1340). Na conclusão do curso, o aluno será diplomado, e parti-
cipará da encenação de uma peça teatral, além de poder ingres-
sar como membro ao Grupo Improarte.

GNOSIS BRASIL:
PALESTRAS GRATUITAS

Acompanhe a programação de hoje: Capitã Marvel (ação - 
classicação 12 anos) às 14h10min, 16h30min, 19h e 
21h30min. Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lem-
brando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto 
em feriados ou pré-estreias). 

DA VERDADE
Mesmo que tente distorcer a verdade, certamente chegará o 
momento em que ela será provada, ou melhor, devemos com-
prová-la a todo custo. Da mesma forma, mesmo que o mal seja 
camuado por todos os meios, ele será um dia desmascarado 
para então encontrar a sua ruína e desaparecer (Daisaku Ike-
da).

Bom dia pra quem é de bom dia!
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Carta aberta.
Prezada Ministra:

Para surpresa nossa, no 
j u l g a m e n t o  d o  d i a 
04/12/2018, nos causou 
grande susto quando Vossa 
Excelência lembrou voto 
divergente no julgamento 

Em todas as nossas an-
danças pelo TSE e, em espe-
cial em nossa visita ao Vice 
Procurador eleitoral Dr. 
Humberto, camos encanta-
dos com tudo aquilo que pre-
gava sobre o pensamento 
que passaria a nortear a admi-
nistração de Vossa Excelên-
cia enquanto Presidente, que 
é rompimento total com a 
I N D U S T R I A  D E 
LIMINARES  que sistema-
ticamente vêm mantendo 
maus políticos em seus car-
gos em que pese processo já 
denido.

Leitor na Folha

À Ministra do TSE,
Rosa Maria Pires Weber

Esta Corte vem endure-
cendo nas eleições no tocan-
te a Compra de Votos por 
abuso do poder econômico.

aqui no estado. Vossa Exce-
lência conhece a formação 
da corte dos TRE dos Esta-
dos, de onde poderia ter saí-
do tal voto qualicado, 
porem não foi este o caso, 
foi voto político de enco-
menda.

Pegando um gancho no 
voto divergente, podería-
mos até entendermos que a 
crise hídrica pela qual pas-
sou a cidade de São Mate-
us/ES, teria que passar por 
um salvador da Pátria,  e 
que  nas torneiras passas-
sem a jorrar Água Mineral 
d a  m e l h o r  q u a l i d a d e 
(AÇAI), tudo genial, não 
fosse (aí entra o si) a estru-
tura montada para sua dis-

Prevalecendo este enten-
dimento, vai sim, restabele-
cer novamente possibilida-
des de, com o uso da criativi-
dade peculiar dos políticos 
brasileiros, se utilizarem do 

tribuição a uma população 
de 130 mil habitantes. Pois 
bem, muito relevante esta 
estrutura composta de 10 
Caminhões Pipas, traba-
lhando cerca de 20 (vinte 
horas) dia os quais, traba-
lharam 20 (vinte) meses 
seguidos anteriores às elei-
ções. Colocado este peque-
no contraponto para onde 
vai o voto divergente quan-
do estamos falando de valo-
res acima de 20 (vinte) mi-
lhões de reais? Verdadeiro 
processo de compra de vo-
tos onde o poder econômi-
co imperou no aliciamento 
dos eleitores.

sistema para ludibriar os 
Tribunais, ai sim, ampara-
dos por jurisprudência que o 
próprio TSE rmará.

Assim colocado, roga-
mos a Vossa Excelência que 
coloque em Pauta este  jul-
gamento tão logo termine o 
recesso, para que tenhamos 
um inicio de ano um pouco 
melhor que os anteriores.
 

Agradecemos a atenção
Frente SOS São Mateus

Por estas razões, ainda 
estamos a acreditar que as 
futuras decisões desta ínclita 
Magistrada sejam no senti-
do de por um m a este jul-
gamento que já vai se arras-
tando e cujo ultimo capitulo 
deixou a população mateen-
se bastante desiludida por 
que não falarmos decepcio-
nada.

VITÓRIA – O Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria Estadual de Educa-
ção (Sedu), enviará mais R$ 
4.968.000,00 aos Conselhos 
de Escola da Rede Estadual, 
por meio do Programa Esta-
dual Dinheiro Direto nas 
Escolas (PEDDE). O recur-
so soma-se aos R$ 8 milhões 
já anunciados em fevereiro.

De acordo com o subse-
cretário de Administração e 
Finanças da Sedu, Josivaldo 
Barreto de Andrade, o recur-
so viabilizará a aquisição, 
instalação e conserto de ven-
tiladores e instalação e con-
serto de aparelhos de ar con-
dicionado das escolas.

“Todas as escolas estão 

Secretaria de Educação destina mais
R$ 4,9 milhões aos Conselhos de Escola

Segundo Josivaldo, os 
presidentes de Conselho 
deverão elaborar um Plano 
de Aplicação e enviar à Sedu 
até 31 de março. “Os Planos 
poderão ser enviados inici-
almente por e-mail, para 
agilizar o processo”, disse o 
subsecretário. Após valida-
do pela equipe da secretaria, 
o recurso é liberado em até 
três dias úteis. A previsão de 
que isso ocorra ainda até 
início de abril.

sendo contempladas com o 
recurso. É um complemento 
ao valor já repassado no iní-
cio do ano e cada unidade 
fará a aplicação de acordo 
com suas demandas”, escla-
receu.

O recurso soma-se aos R$ 8 milhões já anunciados em 
fevereiro.
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SÃO MATEUS – Au-
mentou o número de mortes 
registradas em rodovias do 
Espírito Santo durante o car-
naval. De acordo com bole-
tim divulgado pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
foram contabilizadas cinco 
mortes, número que repre-
senta mais que o dobro das 
ocorrências no mesmo pe-
ríodo de 2018.

SÃO MATEUS – Duran-
te o período de carnaval, o 
Espírito Santo registrou o 
menor número de homicídi-
os desde 2001, sendo conta-
bilizados quinze homicídios 
entre as 18 horas da última 
sexta-feira (1), até as 6h des-
ta quarta-feira (6). Os dados 
foram divulgados pela Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública e Defesa Soci-
al (Sesp), na tarde desta quar-
ta-feira (6).

No sábado (2), foram re-
gistradas três ocorrências, 
sendo em Vitória, Concei-
ção da Barra e na Serra. No 
domingo (3), cinco mortes 
foram registradas uma em 
Colatina, Jaguaré, Vitória e 
duas na Serra - onde uma das 
vítimas foi a jovem Mai-
kelly Rodrigues da Silva, de 
28 anos, que foi amarrada e 
assassinada com cinco tiros 
na cabeça, às margens da 
Rodovia Audifax Barcelos.

De acordo com a Sesp, 
houve uma redução de 31% 
em relação ao ano passado, 
quando foram registrados 
22 homicídios durante o feri-
adão. Na sexta-feira (1) e na 
segunda-feira (4) não foram 
contabilizados nenhum ho-
micídio.

ES tem menor índice
de homicídios
durante Carnaval

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, houve 
uma redução de 31% em relação ao ano passado, quando foram registrados 22 homi-
cídios durante o feriadão.

Na Capital, os amigos 
Carlos Henrique Lima de 
Araújo, de 16 anos, e o auxi-
liar de serviços gerais Jessé 
Teodoro Chaves, de 25 anos, 

Na terça-feira (5) de car-
naval, outras cinco foram 
contabilizadas, sendo duas 
em Vitória e Linhares, além 
de uma na Serra. Na Quarta 
de Cinzas, no período de 0h 
até as 6 horas, a Sesp regis-
trou dois homicídios, sendo 
uma em Linhares e outra em 
São Mateus.

foram mortos a tiros durante 
a madrugada de terça, na 
Rua Wilson Toledo, no bair-
ro São José. O adolescente 
foi atingido por dez dispa-
ros. Já Jessé, com três.

FURTO E ROUBO

Segundo a secretaria, os 
números estão abaixo da 
média histórica do período 
de carnaval, quando são re-
gistrados cinco homicídios 
por dia.

Nos demais tipos de inci-

dentes durante no período de 
folia, a Sesp registrou 278 
ocorrências de furto e roubo 
de celular e 148 a pessoa em 
via pública.

Ao total, foram registra-
dos 124 ocorrências de furto 
e roubo a veículo e dez de 
bicicletas em todo o Estado. 
A Secretaria registrou ainda 
142 incidentes de utilização 
de som automotivo. Nove 
pessoas morreram em aci-
dentes de trânsito no perío-
do.

Os dados são da Operação Carnaval, realizada pela 
Polícia Rodoviária Federal.

Aumenta o número
de mortes durante
folia nas BRs do Estado

A quantidade de conduto-
res agrados desrespeitando 
os limites de velocidade per-
mitida em rodovias federais 
do Espírito Santo também 
registrou acréscimo. Foram 
4.439 motoristas autuados, 
um salto de 13,7% nas esta-
tísticas.

O número de acidentes e 
feridos, porém, reduziu. Du-
rante a Operação Carnaval 
2019, foram registrados 48 
acidenteS, com 65 feridos, 
resultando em uma queda de 
6% para ambos os indicati-
vos se comparados aos re-
gistros da operação do ano 
anterior.

De acordo com bo-
letim divulgado pe-
la PRF, foram con-
tabilizadas cinco 
mortes

Diretora do Roberto
Silvares tem planos
para dinamizar
o Hospital

A nova diretora lem-
brou que cuidar da saúde, 
ensinar, aprender e produ-
zir conhecimento novo em 
uma instituição tão com-
plexa exige o aporte de 
diferentes saberes de pes-
soas que buscam articula-
ção e sintonia. “Como em 
um coral, aqui no Roberto 
Silvares, a beleza e a gran-
deza só são apreendidas 
no coletivo”, disse.

SÃO MATEUS – O 
Hospital Estadual Roberto 
Arnizaut Silvares de São 
Mateus (HERAS) , refe-
rência no atendimento de 
pacientes do Norte do Espi-
rito Santo e Sul da Bahia, 
tem nova diretora. É a mate-
ense Vanete Miguel Timó-
teo que tomou posse na 
semana passada, disposta a 
encarar o desao de tornar 
ainda mais dinâmico o aten-
dimento no seu dia a dia.

Armando que está 
“consciente do desao de 
encarar as adversidades 
em administrar a unidade 
hospitalar pela primeira 
vez, Vanete diz estar pre-
parada, principalmente 
pela receptividade dos 
servidores.

Vanete Timóteo  se refe-

r i u  a o  “ E s p í r i t o  d o 
HERAS”, que, segundo 
ela, é movido pela “con-
vicção de que um País civi-
lizado se constrói com um 
sistema público de saúde 
de acesso universal e equâ-
nime e de que o hospital 
ocupa um lugar insubstitu-
ível e inegociável na edi-
cação deste sistema. É mo-
vido também pela convic-
ção de que não se constrói 
uma Nação sem educação 
e que no nosso País a Uni-
versidade Pública e gratui-
ta ocupa um lugar também 
inegociável. O Hospital 
integra essa Universida-
de.”

A nova diretora desta-
cou ainda que a cerimônia 
de posse, mais que feste-
jar, servia para rearmar 
compromissos e valores, 
“muito mais profundos do 
que aqueles expressos na 
publicação do Diário O-
cial”. Vanete Miguel Timó-
teo prometeu cuidar para 
que o hospital “não saia da 
trilha virtuosa que vem 
seguindo nos últimos 
anos, cuidar dessa obra 
coletiva que hoje é um 
grande patrimônio do mu-
nicípio de São Mateus.

“Como em um 
coral, aqui no 
Roberto Silva-
res, a beleza e 
a grandeza só 
são apreendi-
das no coleti-
vo”, disse Vane-
te.

“Queria agradecer ao 
Governador Renato Casa-
grande e ao deputado esta-
dual Freitas pela oportuni-
dade de estar à frente da 
direção do Hospital. Quero 
agradecer também a todos 
os amigos, colegas, pros-
sionais da saúde e usuários 
do SUS  que me parabeni-
zaram e acreditam  na mi-
nha gestão frente ao hospi-
tal, quei emocionada e 
assustada  com a repercus-
são positiva a meu favor 

após  a nomeação. Tudo 
isso só faz aumentar minha 
responsabilidade diante 
desse grande desao, sei 
que as diculdades serão 
grandes,  mas quando mai-
or as diculdades maior 
ainda é  minha coragem,  
continuarei a mesma fazen-
do gestão pra todos e o mais 
próximo possível do pros-
sional e do usuário.  Deus a 
cada dia me surpreende, e 
cheguei onde cheguei para 
honra e glória do senhor”.

DA GRATIDÃO E AGRADECIMENTO
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SÃO MATEUS – O Vere-
ador Jerri Pereira pede à 
Prefeitura envio de alvarás 
de funcionamento das uni-
dades de ensino expedidos 
pelo Corpo de Bombeiro. 
Para evitar o risco de aci-
dentes e tragédias como a 
que matou 10 jogadores das 
categorias de base do Fla-
mengo no Ninho do Urubu, 
o vereador Jerri Pereira tra-
balha para ampliar as medi-
das de precaução nas esco-
las da rede municipal e 
CEIMs.

Com o intuito de intensi-
car a scalização, Jerri 
Pereira apresentou o Reque-
rimento nº 014/2019, apro-
vado pela Câmara na última 
terça-feira (26), em que soli-

“Fiscalizar é atribuição 
do vereador e a prevenção é 
extremamente importante 
para oferecer, além da segu-
rança alimentar, proteção à 
vida dos nossos alunos e pro-
ssionais da educação. De 
dez escolas que nós já visita-
mos, nove apresentavam 
problema e isso nos preocu-
pa”, disse Jerri.

Creches e Escolas de São
Mateus em estado precário

Vereador denuncia estado precário de Escolas e Cre-
ches de São Mateus.

Muitos equipamentos já 
apresentam estado dete-
riorado.

As visitas do vereador 
aconteceram nas Unidades 
de Ensino de Guriri, Pedra 
D’Água, Liberdade e Nati-
vo. Na creche do Bairro Li-
berdade a Caixa D’Água 
ca no chão, de onde a água 

cita ao Poder Executivo que 
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.

é retirada para fazer as refei-
ções das crianças, e para o 
consumo.

O vereador arma que 
chegou ao seu conhecimen-
to da existência de CEIMs 
em São Mateus que as crian-
ças estão sendo liberadas no 
horário do almoço devido à 
falta de mantimentos para 
fazer as refeições. “Há a in-
formação de que em algu-
mas unidades está faltando 
até papel higiênico”, acres-

A reportagem tentou por 
diversas vezes contato com 
o Secretário de Educação 
José Adilson e com o Secre-
tário de Comunicação da 
Prefeitura Junior Eller para 
repercutir as denúncias do 
vereador Jerri Pereira, mas o 
celular se encontrava na cai-
xa postal.

OUTRO LADO

centou.

O empresário surpreendeu em um cenário 
que aparece nomes conhecidos na política de 
São Mateus há décadas, e até mesmo já ocupan-
do cargo eletivo. “Não nego que quei surpre-
so”, comentou Júnior Xavier.

E completou: “Vejo este resultado pelo lado 
positivo, diante da boa aceitação do meu nome. 
É sinal que o povo mateense está disposto a pro-
curar um nome novo para representa-lo, que bus-
que renovação política para São Mateus. Encaro 
o resultado com muita responsabilidade para 
quem almeja ingressar na política local.

SÃO MATEUS – Há menos de dois anos pa-
ra as eleições municipais, o empresário da Cons-
trução Civil Júnior Xavier é apontado como fa-
vorito numa eventual pré-candidatura à Prefei-
tura de São Mateus. Esse foi o resultado de uma 
enquete realizada pelo site FA Notícias. A per-
gunta foi: O eleitor mateense tem até o dia 7 de 
março de 2019, a chance de indicar espontanea-
mente, o que pode ser no futuro o Prefeito do 
Município. Escolha entre esses candidatos apre-
sentados.

A enquete foi postada no dia 7 de fevereiro e 
cou à disposição do eleitor até o dia 7 deste mês 
de março. Neste período 4811 eleitores tiveram 
a oportunidade de escolher o que seria seu can-
didato preferido à disputa pela prefeitura se as 
eleições fossem hoje. O empresário Júnior Xavi-
er, que pela primeira vez teve seu nome cogitado 
para uma possível disputa surpreendeu: obteve 
710 votos (14,76%) da preferência, entre os 30 
nomes colocados.

do Município. Escolha entre esses candidatos apresentados:

O eleitor mateense tem até 07 de março de 2019, a chance de 
indicar espontaneamente, o que pode ser no futuro o PREFEITO

Enquete Eleições
Municipais: Junior Xavier é
o preferido do internauta 

O empresário Júni-
or Xavier, que pela 
primeira vez teve 
seu nome cogita-
do para uma pos-
sível disputa sur-
preendeu: obteve 
710 votos (14,76%) 
da preferência, 
entre os 30 nomes 
colocados.

A doença renal crônica 
(DRC) se caracteriza por lesão 
nos rins que se mantém por três 
meses ou mais, com diversas 
consequências, pois os rins têm 
muitas funções, dentre elas: 
regular a pressão, ltrar o san-
gue, eliminam as toxinas do 
corpo, controlar a quantidade 
de sal e água do organismo, 
produzir hormônios que evi-
tam a anemia e as doenças ósse-
as, entre outras. Em geral, nos 
estágios iniciais, a DRC é si-
lenciosa, ou seja, não apresenta 
sintomas ou eles são poucos e 
inespecícos. Por causa disso, 
pode haver demora no diagnós-
tico e ele só acontecer quando o 
funcionamento dos rins já está 
bastante comprometido, neces-
sitando para manutenção da 
vida do indivíduo, tratamento 
por meio da diálise ou trans-
plante renal. Assim, são funda-
mentais a prevenção e o diag-
nóstico precoce da doença, que 

SÃO MATEUS E REGIÃO

SÃO MATEUS – Idealiza-
do pela Sociedade Internacio-
nal de Nefrologia (ISN), o Dia 
Mundial do Rim (DMR) tem 
como objetivo reduzir o impac-
to da doença renal em todo o 
mundo, sendo comemorado na 
segunda quinta- feira do mês de 
março. Esse ano, a data será 
celebrada no dia 14 de março. A 
Sociedade Brasileira de Nefro-
logia coordena a campanha no 
Brasil, desenvolvendo material 
informativo e educativo sobre 
os fatores de risco para a Doen-
ça Renal Crônica (DRC) para 
todas as regiões do país visan-
do estimular os cuidados com a 
saúde dos rins.

Com o tema “Saúde dos rins 
para todos”, diversas ativida-
des serão realizadas em todo o 
país visando ressaltar a impor-
tância da saúde renal e consci-
entizar as pessoas sobre a ne-
cessidade da prevenção e diag-
nóstico precoce da DRC.

SOBRE A DOENÇA 
RENAL CRÔNICA

Em nossa região a divulga-
ção da campanha está a cargo 
da clínica de hemodiálise 
(UTRS-SM).  No dia 14 de 
março, na praça da rodoviária, 
em São Mateus, está programa-
da uma atividade que contará 
com a presença de médicos, 
nutricionista, psicólogo, assis-
tente social e técnicos de enfer-
magem. Nesta ocasião serão 
realizadas avaliações nutricio-
nais, aferição de pressão arteri-
al e distribuição de panetos. A 
participação da população é 
gratuita.

Campanha mundial
alerta para a
importância da
saúde dos rins

É importante considerar que 
a DRC e a IRA são condições 
impactantes para o aumento da 
morbidade e mortalidade de 
outras doenças, em função dos 
seus fatores de risco, como dia-
betes, hipertensão e da presen-
ça de infecções por hepatites, 
HIV, malária e tuberculose pre-
sente em muitos lugares do 
mundo. Em crianças, a DRC e a 
IRA também implicam em uma 
morbidade e mortalidade signi-
cativas.

DESAFIOS PARA A 
SAÚDE RENAL: 

DISPARIDADES E 
ACESSO

tem tratamento e que pode ser 
observada com a realização de 
exames de baixo custo, como o 
exame de urina e a dosagem de 
creatinina no sangue.

Estima-se que haja atual-
m e n t e  n o  m u n d o  8 5 0 
MILHÕES DE PESSOAS com 
doença renal, decorrente de 
várias causas. A Doença Renal 
Crônica (DRC) causa pelo me-
nos 2,4 milhões de mortes por 
ano, com uma taxa crescente de 
mortalidade.

DOENÇA RENAL: O 
DESAFIO

A Injúria Renal Aguda 
(IRA), um importante fator de 
risco para DRC, afeta mais de 
13 milhões de pessoas no mun-
do, sendo que 85% desses ca-
sos ocorrem em países de baixa 
e média renda. Estima-se que 
cerca de 1,7mi morram anual-
mente por causa da IRA no 
mundo.

Apesar do crescente diag-
nóstico de doenças renais, em 
todo o mundo, a disparidade e a 
desigualdade na saúde renal 
ainda são comuns. A DRC e a 
IRA frequentemente são agra-
vadas pelas condições sociais, 
discriminação de gênero, falta 
de informação em relação às 
doenças renais, riscos ocupaci-
onais, poluição do meio ambi-
ente entre outros fatores.

O transplante é considerado 
o tratamento com melhor rela-
ção custo-benefício para a 
DRC. No entanto, o procedi-
mento cirúrgico, a infraestrutu-
ra, a exigência de equipes alta-
mente especializadas, disponi-
bilidade de doadores de órgãos, 
necessidade de diálise durante 
a espera (quando não é possível 
o transplante preemptivo), re-
quisitos legais e o viés cultural 
existente em muitos países con-
tra a doação de órgãos, repre-
sentam importantes barreiras, 
tornando a diálise a única op-
ção viável.

EM 2019 o Dia Mundial do Rim tem como tema “Saúde 
dos rins para todos”.
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A instalação do equipa-
mento será realizada ao lon-
go da próxima semana, entre 
os dias 11 e 15 de março, e 
tem como objetivo facilitar 
o manejo da irrigação: co-
mandos que precisavam ser 
programados manualmente, 

O Netbeat, que é chama-
do de “sistema de irrigação 
com cérebro” por aqueles 
que estão familiarizados 
com a plataforma, já foi tes-
tado em outra área, mas será 
implementado comercial-
mente de forma inédita pela 
Hydra.

LINHARES – Uma tec-
nologia que permite monito-
rar, analisar e automatizar 
toda a irrigação da fazenda à 
distância. Esse é o sistema 
que será instalado em prime-
ira mão, em nível internaci-
onal, pela empresa capixaba 
Hydra Irrigações, que tem 
sede em Linhares.

“O Bandes Indústria 4.0 
atua em toda uma cadeia 
produtiva. O empresariado 
poderá investir em moderni-
zação de seu parque indus-
trial com foco na inovação e 
boas práticas de produção, 
gestão e pesquisa e desen-
volvimento de novos produ-
tos e serviços. Este investi-
mento agregará valor e pro-
dutividade à indústria”, des-
taca o diretor de Crédito e 
Fomento do Bandes, Everal-
do Colodetti.

Colodetti destaca ainda 
que o programa destinado à 
indústria foi pensado de for-
ma conjunta entre o banco de 
fomento e a Federação das 
Indústrias do Estado do Espí-

VITÓRIA – O setor in-
dustrial capixaba interessa-
do em investir em moderni-
zação e investimento em 
inovação por meio de tecno-
logias emergentes de TI e 
automação industrial pode 
contar com recursos do Ban-
co de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes). Os 
recursos fazem parte do Pro-
grama Bandes Indústria 4.0, 
que possibilita ao empresa-
riado o investimento em tec-
nologia, aumento de produ-
tividade e valor agregado da 
produção do parque indus-
trial capixaba.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Policiais Militares 
da 2ª CIA do 13º BPM apre-
enderam grande quantidade 
de drogas e prenderam 03 
suspeitos, em uma ação de-
sencadeada no Bairro Santo 
Amaro.

Após informações de um 
cidadão que teve seu celular 
furtado na sexta de carnaval e 
que a localização do aparelho 
apontava para uma casa loca-
lizada no Bairro Santo Ama-
ro, a guarnição da Radiopa-
trulha pediu um apoio ao 
SIPOM pra localizar o referi-
do endereço, e em diligência 
no local os militares se depa-
raram com três indivíduos 
sentados na calçada e após a 
abordagem um dos indivídu-
os foi identicado como 
sendo I.J.B., de 17 anos, e 
principal suspeito do penúlti-

- 19 de abril: Sexta-feira Santa (sexta-feira)
- 21 de abril: Páscoa/Tiradentes (domingo)

- 2 de novembro: Finados (sábado)

- 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

- 29 de abril: Nossa Senhora da Penha (segunda-feira)
- 1.º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado)

- 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-
feira)

- 23 de maio: Colonização do Solo do Espírito Santo - 
Vila Velha (quinta-feira)

- 8 de setembro: Aniversário de Vitória (domingo)
- 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

Empresa é a primeira do
mundo a instalar equipamento
avançado de irrigação

Chamada de Netbeat pelo fabricante israelense Neta-
fim, a plataforma é conhecida como "sistema de irri-
gação com cérebro”.

 

O grupo A4 Agrícola e 
Pecuária Ltda, pertencente à 
família Magewski e com 
atuação no Espírito Santo e 
na Bahia, vai receber o equi-
pamento em Guaratinga, no 

agora poderão ser denidos 
por meio de um celular, ta-
blet ou computador.

SISTEMA

sul do Estado baiano. De 
acordo com Abel Fonseca, 
gerente comercial da Hydra 
Irrigações, o Netbeat permi-
tirá o acesso remoto às reco-
mendações sobre o manejo 
da irrigação da lavoura.

“Baseado nessas infor-
mações, será possível co-
mandar virtualmente as ope-
rações da fazenda, o que vai 

Segundo Elídio Torezani, 
diretor da Hydra Irrigações, 
entre os benefícios da plata-
forma estão a economia de 
recursos e o aumento da pro-
dutividade das safras. “São 
reduzidos também os custos 
em água, energia e insu-
mos”, diz.

O gerente comercial ar-
ma que os dados da tensio-
metria, técnica que verica 
com exatidão a umidade e as 
condições do solo, também 
podem ser consultados de 
longe e em tempo real, per-
mitindo o início de novas 
operações e a suspensão das 
que já estão em andamento. 
O sistema também contem-
pla informações sobre nutri-
ção da lavoura.

reduzir a mão-de-obra utili-
zada, pois todos os ajustes e 
programações podem ser 
feitos à distância”, explica 
Abel Fonseca.

Indústria capixaba pode investir
em tecnologia através do Bandes

MAS AFINAL, O QUE É 
A INDÚSTRIA 4.0?

rito Santo (Findes). “Esta é 
uma linha de nanciamento 
construída sob medida para a 
indústria que está em busca 
de inovação. A equipe de 
gerentes de relacionamento 
do Bandes, em conjunto com 
o Núcleo de Acesso ao Cré-
dito (NAC), da Findes, fa-
zem um trabalho junto a ca-
da uma das regionais da Fe-
deração. Assim podemos 
atender de forma estruturada 
as demandas especicas e 
contribuir para o desenvolvi-
mento regionalmente equili-
brado”, destacou.

O conceito de Indústria 
4.0 está ligado diretamente à 
nova revolução industrial, 
que facilita a visão e a execu-
ção de “fábricas inteligen-
tes”, ou seja, indústrias mais 
modernas, produtivas, ino-
vadoras e que adotam tecno-
logia em seus processos, ges-
tão e produção. As linhas de 
crédito voltadas à Indústria 
4.0 atendem a uma demanda 
do parque industrial capixa-
ba e apresentam condições 
para investimentos atrativas 
para o empresariado.

Para proporcionar esta 
mudança, o Bandes oferece 

soluções de crédito para as 
empresas investirem em tec-
nologias emergentes de TI e 
automação industrial, com 
intensa digitalização de in-
formações e comunicação 
direta entre sistemas, má-
quinas, produtos e pessoas.

CONDIÇÕES 
OPERACIONAIS

Quem pode contratar?
Empresas sediadas no 

Estado do Espírito Santo 
com atestado de enquadra-
m e n t o  e m i t i d o  p e l a 
FINDES.

Investimento em infraes-
trutura;

Despesas relacionadas a 
patentes e de propriedade 
intelectual.

O QUE PODE SER 
FINANCIADO?

Aquisição de máquinas, 
equipamentos e componen-
tes eletrônicos importados, 
inclusive despesas de im-
portação;

Transferência, licencia-
mento e absorção de tecno-
logias;

Avaliação/certicação, 
treinamento e consultoria;

PM apreende
grande quantidade
de drogas na Barra

Um quarto indivíduo, tam-
bém menor, foi apontado pelo 
grupo como proprietário do 
entorpecente, contudo não foi 
localizado. Os rapazes foram 
conduzidos ao DPJ de plantão 
juntamente com o material 
apreendido.

Em posse destes indivídu-
os foram encontrados três 
pinos de cocaína e cinco bu-
chas de maconha, e durante a 
abordagem policial foi en-
contrado em um lote baldio, 
próximo ao local onde se en-
contravam o restante do mate-
rial, totalizando 308 Buchas 
pequenas de maconha, 38 
Buchas grandes de maconha, 
1.599 Pinos de cocaína, 
R$1002.00 em espécie e 5 
celulares.

mo homicídio ocorrido na 
cidade, além de M.A.M, de 18 
anos e M.J.A.S., de 17 anos.

O bando foi encontrado usando a localização por GPS 
de um celular furtado furtado por eles.

Veja os feriados
prolongados
que você ainda
pode curtir em 2019

SÃO MATEUS – Os 
brasileiros que se diverti-
ram e pularam em vários 
bloquinhos pelo País mal se 
despediram do carnaval e já 
estão de olho nos próximos 
feriados. É melhor não se 
animar muito: quatro deles 

vão cair no m de semana e 
o número de emendas neste 
ano é menor do que em 
2018.

Veja abaixo a lista de dias 
de descanso que ainda estão 
por vir, incluindo os feria-
dos estaduais.

FERIADOS NACIONAIS 

Elídio Torezani, Abel Fonseca e Hugo em frente a equi-
pamento NetBeat.
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BRASÍLIA – Após a ma-
ratona do carnaval, se para a 
maioria dos brasileiros quar-
ta-feira (06) foi dia de voltar 
ao trabalho, para deputados e 
senadores, retorno às ativida-
des, só na semana que vem. 
Até a próxima terça-feira 
(12), quando estão marcadas 
as próximas sessões delibe-
rativas nas duas Casas, serão 
12 dias "de recesso”, sem 
votações. A última foi na 
quarta-feira passada, dia 27 

VITÓRIA – As doenças 
crônicas não transmissíveis 
são as principais causas de 
adoecimento e morte no 
mundo. A tendência se repe-
te no Brasil, e no Estado do 
Espírito Santo a situação 
não é diferente. Só no ano de 
2018, até novembro, o Mi-
nistério da Saúde registou 
8.342 óbitos de pessoas que 
estavam internadas por doen-
ças crônicas.

Aqui no estado, mais de 
220 mil pessoas foram inter-
nadas em hospitais pelos 
mesmos motivos. Isso só no 
ano de 2018. Esse tipo de 
complicação de saúde causa 
41 milhões de mortes por 
ano no mundo — o que equi-
vale a 70% de todos os fale-
cimentos. De acordo com a 
agência da ONU, 85% des-
ses óbitos ocorrem em paí-

“As doenças cardiovascu-
lares, os casos de cânceres, 
diabetes e de problemas res-
piratórios são a maior causa 
de morte no Brasil e no Esta-
do. As causas para o apareci-
mento dessas doenças são as 
mais variáveis, vão desde 
fatores genéticos, a alimen-
tação e estilo de vida inade-
quado”, disse o médico clí-
nico geral da Intermed Saú-
de, Eduardo Ribeiro.

No ES doenças
crônicas matam mais
de 8000 pessoas por ano
Elas são responsá-
veis por 70% dos óbi-
tos no mundo

Diabetes, doenças cardiovasculares e AVC são as prin-
cipais doenças no Estado. 

ses em desenvolvimento.
“As doenças crônicas ma-

is prevalentes são a hiper-
tensão, os problemas de colu-
na, o diabetes, artrite e reu-
matismo, depressão e a as-
ma”, armou.

De acordo com o médico, 
todo paciente crônico deve 
realizar tratamentos paliati-
vos especícos para o seu 
tipo de enfermidade. “O 
cuidado paliativo funciona 
como um acesso que me-
lhora a qualidade de vida 
dos pacientes e das famílias 
no enfrentamento da doen-
ça com risco de vida. Paci-
entes com problemas pul-
monares podem sofrer com 
falta de ar e cansaço. Os cui-
dados paliativos podem 
prevenir ou adiar esses sin-
tomas, promovendo quali-
dade de vida ao portador da 

Ele ainda acrescentou que 
toda pessoa que possui qual-
quer doença crônica deve 
manter em dia suas consul-
tas e medicações. “Essa ain-

doença”, disse.

Já a aposentada Leonilza 
Lyrio, tambpem teve episó-
dios agravados da mesma 
doença, a diabetes, porém 
não foi necessária a interna-
ção. “Cheguei a parar no 
hospital com taxas elevadís-
simas. Sou indisciplinada 
com a alimentação, mas con-
segui melhorar bastante 
após o susto”, disse.

da é a melhor maneira de 
garantir maior sobrevida e 
principalmente qualidade de 
vida para esses pacientes”, 
garantiu.

A comerciante Neide dos 
Santos, conta que o pai dela 
foi internado por diabetes 
duas vezes em 2018. O se-
nhor, Mario dos Santos, teve 
que passar algumas noites 
internado, mas teve boa evo-
lução e foi para casa.

Pinheiros realiza
Concurso de Qualidade
de Café Conilon

Participam da promoção 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura, a Secretaria 
de Estado da Agricultura 
(Seag), Incaper e Robusta 
Coffee Comércio e Expor-
tação de Café.

PINHEIROS – A Prefe-
itura de Pinheiros realizará 
o 1° Concurso de Qualidade 
de Café Conilon. A intenção 
é incentivar a melhoria do 
produto. As inscrições vão 
até 12 de julho e poderão 
ser realizadas nos escritóri-
os locais do Incaper dos 
municípios de Pinheiros, 
São Mateus, Conceição da 
Barra, Pedro Canário, Mon-
tanha, Ponto Belo, Mucuri-
ci e Boa Esperança.

O café é uma das princi-

pais atividades econômi-
cas do município de Pinhe-
iros e do Espírito Santo. O 
mercado de cafés especiais 
abre, a cada dia, novas opor-
tunidades de agregação de 
valor à produção, melho-
rando a renda dos agricul-
tores e dinamizando as eco-
nomias dos municípios 
produtores.

Poderão participar do 
concurso os agricultores 
que produzirem café coni-
lon na safra de 2018/19, 
cujas áreas cultivadas este-
jam localizadas nos muni-
cípios de São Mateus, Con-
ceição da Barra, Pedro Ca-
nário, Montanha, Ponto 
Belo, Mucurici, Boa Espe-
rança e Pinheiros.

Carnaval dá 12 dias 'de recesso'
para deputados e senadores

de fevereiro.
Nem a pressa para início 

da tramitação da Reforma da 
Previdência, eleita priorida-
de no Executivo e Legislati-
vo, fez com que sessões deli-
berativas fossem marcadas 
esta semana.  O presidente 
do Senado, Davi Alcolubre 
(DEM-AP), cumpre essa 
semana agenda no Amapá e 
só volta à Brasília na semana 
que vem. Já Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), presidente da 

Câmara , também passa a 
quarta-feira fora de Brasília, 
mas a assessoria não infor-
mou se será assim o restante 
da semana.

Para os servidores da Câ-
mara o expediente hoje é nor-
mal, a partir do meio-dia, já 
no Senado, em conformida-
de com a Portaria 13/18, da 
primeira-secretaria da Casa, 
é ponto facultativo, os servi-
dores só voltam ao trabalho 
amanhã.

O mercado de cafés especiais abre, a cada dia, novas 
oportunidades de agregação de valor à produção, me-
lhorando a renda dos agricultores e dinamizando as eco-
nomias dos municípios produtores.

De acordo com os últimos números disponibilizados pelo Mi-
nistério da Saúde, no Estado do Espírito Santo as principais 

causas de internação por doença crônica no último ano foram:

DOENÇAS CARDIOVASCULARES (DCV): Em 2018 o ES teve 
6.408por doença cardiovascular.

ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC): 828 pessoas foram 
internadas pela doença.

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC): foi res-
ponsável por internar 1.226 paciente no ES.

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC): Em 2018 o ES teve 
2.109;

DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) E DOENÇA DE PARKINSON (DP): 
A taxa de mortalidade por essas doenças foi a 2ª maior 8,33% 
dos pacientes que internam por essas doenças vieram a óbito.

DIABETES MELLITUS (DM): no Ano de 2018 o ES teve 2.018 por 
essa doença.



VENDE-SE casa no bair-
ro Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². 
Tratar (27) 99836-1005.

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 
m². Tratar (27) 99836-

1005.

VENDO uma casa no Ba-
irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 

do Zezé. Comntato: 
99529-1118
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

COBALT LTZ 1.4 BRANCA 
2016/16

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

MONTANA LS 1.4 PRATA 
2012/13

SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15
SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10
STRADA FIRE CS 1.4 BAS 
2011/12

SIENA ESSENCE 1.6 PRATA 
2013/14

STRADA FIRE 1.4 BRANCA 
2012/12

UNO WAY 1.4 VERMELHO 
2015/16

UNO ECONOMYC BRANCA 
2012/13

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

CAPITIVA SPORT 2.4 

S10 LTZ 2.8 PRATA 2017/18

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15

BRANCA 2011/12

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14
ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15
JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

UP CROSS MA VERMELHA 
2015/16
BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 
FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13
FIESTA FLEX PRETA 2013/14
FIESTA SE PRATA 2010/11

COROLLA XEI 2.0 BRANCA 
2016/17

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

SAVEIRO TL BRANCA CD 
2015/15

COROLLA XEI 2.0 PRATA 
2016/17

VENDO uma proprieda-
de rural na Fazenda Ce-
dro, com 9,5 alqueire de 
terra. Contato: 99813-

3138.

ALUGO Apartamentos 
com 2 quartos, copa, cozi-
nha, sala, área de servi-
ço, varanda e bem locali-

zado. Tratar: 99900-
2100

ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 metros 

quadrados. Tratar: 
99900-2100

HOSPEDO uma estudan-
te em casa de família. 

99925-4203, Ana

Casa com 3 quartos, sen-
do um suíte, sala, cozi-

nha, banheiro social, ga-
ragem para 3 carros.

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

Valor R$ 450.000,00

VENDE-SE 2 LOTES EM 

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

Petrobrás.

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

R$ 400.000,00

ALUGA-SE 
APARTAMENTOS NO 

BAIRRO BOA VISTA, com 
2 quartos, sendo1 suíte, 

banheiro social, sala, cozi-
nha e área de serviço. 

Valor R$ 750,00

GURIRI, na rua Horácio 
Barbosa, lado sul, todo 
murado, sol da manhã, 
escriturados, 720M² de 
área. Valor R$ 500 mil

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 
FLORESTA, 210M² de 
construção. Valor R$ 

830.000,00

ALUGA-SE 

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

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.

Contendo:

2° Pavimento: 3 quartos sendo 1 suíte closet e sacada, 1 
sala de estar, 1 banheiro social.
Totalmente murada, varanda, janelas e portas com grade 
de inox e portão eletrônico.

Aceita Negociação
Construção: 200 m² Lote: 300 m²

Vendo uma chacara na 
meleira,area 65 mil 
quadrado, com casa 

energia ,água um pal-
mar. Divido em lotes 
ou chacara de 3 mil 

metros quadrados celu-
lar- 27 99986-3494

VENDO barato um al-

APARTAMENTOS NO 
EDIFÍCIO CARLETO, NO 
BAIRRO UNIVERSITÁRIO, 
com 1 quarto, sala e cozi-
nha conjugada, banheiro 
social, área de serviço e 

garagem. R$ 500,00 VENDO lote no Residen-
cial Jacui, na Quadra G, 

escriturado. Telefone: 
(27) 99900-21

queiro com casa 6 mil pé 
de café, 2 mil pe de pi-
menta de 300 a 350 pes 
de coco tudo em produ-
ção e água celular- 27 

99986-3494

VENDE-SE O EDIFÍCIO 
FEITOSA, NO BAIRRO 

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

R$ 1.500.000,00
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