
Preparando-se para as mudanças socioeconômicas que estão previstas 
com a chegada do mega porto da Petrocity, o município de São Mateus vai 
pedir ao Governo Federal a criação de uma ZPE - Zona de Processamento 

de Exportações na retroárea do Centro Portuário, em Urussuquara.
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Moradores convivem
com mal cheiro e
buracos no bairro
Litorâneo
A rua Alberto Sartório é onde fica a fábrica da Águia Mine-
ral Açaí, do prefeito Daniel Santana.

PETROCITY: SÃO MATEUS VAI
PEDIR ZPE AO GOVERNO FEDERAL

Polícia flagra 
obras 
irregulares em 
área de 
preservação na 
praia de Barra 
Nova
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Aplausos
Baby Bonomo

INSTRUMENTOS MUSICAIS

FESTIVAL DE SORVETE

Recentemente a Sociedade Musical Lira Mateense recebeu 
verba estadual obtida através de uma emenda do deputado 
Hudson Leal. Com o dinheiro, a Lira adquiriu dois saxofo-
ne, quatro violinos, um trompete, um baixo acústico, um 
violoncelo e dois cubos. Somos gratos.

ÁRVORES
Você já pensou em plantar uma árvore? Se já pensou e ainda 
não plantou, não perca mais tempo e aja enquanto pode. As 
árvores contribuem para melhorar o clima, embelezam o 
local, evitam a erosão, diminuem a poluição sonora, dão 
sombra e frutos, revitalizam a área urbana, retém a água da 
chuva, dentre outras qualicações. Acho meio burrinho 
quem derruba uma árvore. Pronto, falei!

A Coluna recomenda um evento bacana para o mês de abril. 
No dia 6 acontecerá um Festival de Sorvete no Centro Cul-
tural Araçá, entre 15 e 18h. Além do sorvete, o festival ofe-
recerá ocinas, circuito esportivo, pintura facial, caça ao 
tesouro e brinquedos. O valor do ingresso é 15 reais, sendo 
que crianças menores de 15 anos não pagam.

DESAPEGA, SAMA!

GNOSIS BRASIL:

A Cáritas Diocesana de São Mateus está fazendo uma cam-
panha bem legal pra ajudar o Projeto Margarida Gerna. Eles 
pedem que doemos peças de roupas guardadas e sem uso 
para o bazar do projeto social, além de sapatos, acessórios, 
brinquedos e eletrônicos em geral. A renda doi bazar é re-
vertida para custos da entidade, como alimentação e peque-
nas reformas. Os locais para entrega são: Cáritas (ao lado da 
Capela Mortuária) e sede do projeto (ao lado da Escola Esta-
dual em Guriri).

PALESTRAS GRATUITAS
O Instituto Gnosis Brasil convida você a participar do ciclo 
de palestras em São Mateus, iniciado no último domingo. 
Os próximos tema serão “Meditação e Autoconhecimento” 
(17/03) e “Os 7 médicos da natureza” (24/03). As palestras. 
Os eventos ocorrerão sempre às 19h, no endereço da sede, 
localizada à Rua 8, nº 541, lado Sul, Guriri. Entrada franca.

Bom dia pra quem é de bom dia!

“Diz a sabedoria indígena que quando não cumprimos o 
que prometemos, o o de nossa ação que deveria estar con-
cluída e amarrada em algum lugar ca solto ao nosso la-
do.Com o passar do tempo, os os soltos enrolam-se em 
nossos pés e impedem que caminhemos livremente. Fica-
mos amarrados às nossas próprias palavras. Por isso os 
nativos tem o costume de “por-as-palavras-a-andar” que 
signica agir de acordo com o que se fala; isso conduz à 
integridade entre o pensar, o sentir e o agir no mundo e nos 
conduz ao Caminho da Beleza onde há harmonia e prospe-
ridade naturais”.

TÃO LINDO ISSO!

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

Vem aí o espetáculo “Reencarnashow”
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VITÓRIA – Em uma inicia-
tiva inovadora no âmbito do 
serviço público, o governador 
Renato Casagrande assinou 
nesta quinta-feira (14) o Projeto 
de Lei (PL) que institui o Pro-
grama de Integridade do Gover-
no Estadual. Com isso, o Espíri-
to Santo rearma seu lugar de 
protagonismo na luta contra a 
corrupção no País, após ter sido 
um dos primeiros Estados a regu-
lamentar a Lei Anticorrupção 
Empresarial, ainda no primeiro 
mandato do governador, em 
2014. 

A adoção de práticas de inte-
gridade cria um ambiente de 
credibilidade no relacionamen-
to com o poder público, favore-
cendo a atração de novos inves-
timentos para o Estado. Além 
disso, estimula a melhoria na 
qualidade do serviço prestado à 
população. 

O Projeto de Lei, elaborado 
pela Secretaria de Estado de 
Controle e Transparência (Se-
cont), estabelece procedimentos 
para estruturação, execução e 
monitoramento de programas 
de integridade nos órgãos da 
administração estadual, com a 
criação de um conjunto de meca-
nismos de prevenção e remedia-
ção de práticas de corrupção, 
fraudes, subornos, desvios éti-
cos e de conduta.

Ao contrário de outros Esta-
dos, que aprovaram recente-
mente leis obrigando as empre-
sas privadas que têm contratos 
com o Poder Público a elabora-
rem os seus planos de integrida-
de, o Governo do Estado optou 
por dar o exemplo, ao criar me-
canismos de integridade para a 
administração pública.  Com 
isso, atende à necessidade de 
estabelecer condutas rígidas de 
conformidade -  calcadas nos 
princípios de transparência, 
controle interno, prestação de 
contas, gestão estratégica de 
riscos e responsabilidade corpo-
rativa – no Governo Estadual.

O governador Renato Casa-
grande destacou que o País tem 
avançado na consolidação de 
mecanismos de controle, e o 

Governo do Estado lança
Programa de Integridade
do Poder Executivo

Projeto de Lei é um passo im-
portante que o Estado dá no en-
frentamento à corrupção. "Esta-
mos inovando e olhando para 
dentro da administração públi-
ca, para estabelecer uma cultura 
de vericar todos os pontos de 
fragilidade que possam gerar 
desvios, seja por corrupção, seja 
por descuido, e que impeçam 
que os recursos públicos sejam 
aplicados adequadamente. Isso 
é política pública", disse.

Outro diferencial do Progra-
ma de Integridade do Poder Exe-
cutivo Estadual é que a execu-
ção dos projetos terá início ime-
diatamente após a aprovação da 
Lei na Assembleia Legislativa. 
O primeiro órgão a passar pelo 
processo será o Instituto Estadu-
al de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Iema), o que atende a 
uma demanda histórica no Esta-
do por regras mais claras e 
transparentes na área ambiental. 

“A direção do Iema se volun-
tariou e se pronticou a implan-
tar o projeto, o que é uma condi-
ção indispensável para fomentar 

IMPLANTAÇÃO

“Isso signica colocar os 
próprios órgãos para atuarem na 
prevenção. É muito mais barato 
fazer isso do que esperar a cor-
rupção acontecer. A nalidade 
desse processo é melhorar o 
atendimento ao cidadão, fazen-
do com que os resultados acon-
teçam na administração públi-
ca”, explicou. 

a cultura de boas práticas”, ex-
plica o titular da Secont, Edmar 
Camata. O secretário ressalta 
que os programas de integrida-
de, que agora começam a ser 
instituídos no poder público, são 
as ferramentas mais modernas 
existentes hoje nas empresas 
para prevenção da corrupção.

O Projeto de Lei estabelece 
que as tarefas de desenvolvi-
mento dos Programas de Inte-
gridade, assim como a sua im-
plementação, acompanhamen-
to, monitoramento e gestão das 
ações e medidas previstas, cabe-
rão às Unidades Executoras de 
Controle Interno (UECI) pre-
sentes em cada órgão ou entida-
de estadual, ou a outra Unidade 
que venha a ser criada exclusi-
vamente para este m.  O obje-
tivo é que o Programa de Inte-
gridade seja concebido e imple-
mentado de acordo com o perl 
especíco de cada órgão e enti-
dade pública estadual.

A Secont atuará como facili-
tadora do processo, denindo 
prazos e monitorando o seu cum-
primento, esclarecendo os re-
quisitos legais a serem observa-
dos, oferecendo as informações 
necessárias à elaboração dos 
Programas e estabelecendo a 

metodologia adequada para a 
sua implantação.

RECURSOS

O valor vai possibilitar o mai-
or investimento já realizado na 
área, e vem da arrecadação do 
poder público em multas e ou-
tras sanções aplicadas a empre-
sas envolvidas em atos de cor-
rupção ou fraude.  O recurso 
também será aplicado em cam-
panhas educativas e capacitação 
de recursos humanos ao longo 
deste ano.

O pacote de medidas faz par-
te das atividades alusivas ao Dia 
Estadual de Combate à Corrup-
ção (13 de março). Estiveram 
presentes à solenidade secretári-
os de Estado, representantes dos 
poderes Legislativo e Judiciá-
rio, de órgãos de controle e da 
sociedade civil.  Uma comitiva 
de auditores do Tribunal Admi-
nistrativo (TA) de Moçambique, 
que está no Estado em visita 
organizada pelo conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-ES) Carlos Ranna, para 
conhecer boas práticas e ações 
na área de controle interno, tam-
bém compareceu. Depois da 
cerimônia, a comitiva partici-
pou de uma visita técnica à Se-
cont.

Durante o evento no Palácio 
Anchieta, também foi realizada 
a disponibilização de R$ 
1.046.444,69 provenientes do 
Fundo Estadual de Combate à 
Corrupção, o que marca um 
investimento histórico em ações 
de prevenção, scalização e 
repressão a práticas ilícitas. 

“Estamos inovando e olhando para dentro da administração pública, para estabelecer uma 
cultura de verificar todos os pontos de fragilidade que possam gerar desvios, seja por cor-
rupção, seja por descuido”, disse o governador Casagrande.

DIVULGAÇÃO
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SÃO MATEUS – A mu-
lher que sonha em engravi-
dar e ter uma vida saudável 
para ela e o bebê, que antes 
tinha no Pré-Natal a garan-
tia de acompanhamento da 
gestação, vai ter a oportuni-
dade de um novo meio de 
orientação. É o projeto Gra-
ciosidade no Parto que che-
ga a São Mateus pelas mãos 
da enfermeira obstetra Ma-
ria das Graças Rodrigues 
Bastos, mais conhecida por 
Graça, há mais de duas dé-
cadas (26 anos) trabalhan-
do no Hospital Maternida-
de de São Mateus.

O projeto, cuja dinâmica 
é oferecer cursos para ges-
tantes, vai ser lançado neste 
sábado às 15 horas no Espa-
ço D'Angeli, que ca próxi-
mo à Faculdade Vale do 
Cricaré (FVC). As inscri-
ções são ilimitadas e pela 
procura até a última quarta-

feira, quando 150 gestantes 
já haviam garantido presen-
ça, a expectativa é de uma 
grande procura. Não só as 
mulheres como também 
maridos e companheiros 
terão a oportunidade de par-
ticipar do projeto.

Segundo Graça, médi-
cos, enfermeiros obstetras e 
sioterapeutas terão a opor-
tunidade de orientar as par-
ticipantes dos cuidados que 
devem ter para uma boa 
gestação. O curso será rea-
lizado nos meses de maio e 
setembro. Serão oferecidas 
palestras com a participa-
ção também de gestantes e 
prossionais da medicina 
especializados no assunto.

“Haverá participação de 
patrocinadores e depoi-
mentos de gestantes que já 
passaram por parto normal 
e cesariana”, antecipou Ma-
ria das Graças.

O projeto, cuja dinâmica é oferecer cursos para ges-
tantes, vai ser lançado neste sábado às 15 horas no 
Espaço D'Angeli, que fica próximo à Faculdade Vale 
do Cricaré (FVC). 

Projeto vai orientar
gestante para uma vida
saudável com o bebê

A iniciativa, da qual a re-
portagem do FA Notícias 
tomou conhecimento com 
exclusividade, está sendo 
tomada pelo novo secretário 
Municipal de Desenvolvi-
mento, Odilon Borges, que 
já foi secretário de Estado e 
presidente do Bandes - Ban-
co de Desenvolvimento do 
Espírito Santo.

O pedido foi protocolado 
nesta sexta-feira (15) e nos 
próximos dias Odilon deve-
rá ir à Secretaria da Indústria 
e Comércio do Ministério da 
Economia, em companhia 
do CEO da Petrocity, José 

SÃO MATEUS – Prepa-
rando-se para as mudanças 
socioeconômicas que estão 
previstas com a chegada do 
mega porto da Petrocity, o 
município de São Mateus 
vai pedir ao Governo Fede-
ral a criação de uma ZPE - 
Zona de Processamento de 
Exportações na retroárea do 
Centro Portuário, em Urus-
suquara.

Petrocity: São Mateus vai
pedir ZPE ao Governo Federal

O projeto do Porto está na 
fase se licenciamento ambi-
ental, que é a última antes da 
Licença de Instalação. Os 
contratos com os parceiros 
construtores já foram assi-

Roberto Barbosa da Silva, 
para uma exposição do pro-
jeto conjunto do Porto e da 
n o v a  f e r r o v i a  M i n a s -
Espírito Santo, ligando São 
Mateus a Sete Lagoas (MG).

nados dia 17 de janeiro no 
Palácio Anchieta. Serão in-
vestidos 3,2 bilhões de reais 
na obra, com nanciamento 
do Fundo Soberano de Abu-
Dabi.

Uma Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) 
é um distrito industrial onde 
empresas nele localizadas 
operam com suspensão de 
impostos, liberdade cambi-

al (não são obrigadas a con-
verter em reais as divisas 
obtidas nas exportações) e 
gozam de procedimentos 
administrativos simplica-
dos. Atualmente existem no 
Brasil 24 Zonas de Proces-
samento de Exportações 
autorizadas pelo Governo 
Federal que se encontram 
em distintas fases pré- ope-
racionais.

O projeto do Porto está na fase se licenciamento ambiental, que é a última antes da 
Licença de Instalação.

O projeto de lei deve ser 
enviado à Câmara até a pró-
xima semana e ainda preci-
sa ser aprovado pelos depu-
tados. Atualmente, as co-
branças são feitas pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). O órgão 
responsável utiliza e-mails 
e cartas para noticar os 

A estratégia tem o objeti-
vo de elevar a recuperação 
de recursos que entraram na 
Dívida Ativa da União, que 
hoje somam R$ 2 trilhões.

BRASÍLIA – O Governo 
Federal, por meio de um 
projeto de lei que faz parte 
do pacote de reforma da Pre-
vidência, quer pedir ao Con-
gresso a autorização para 
cobrar devedores por meio 
de aplicativos e redes socia-
is como o WhatsApp e o 
Facebook.

União quer cobrar devedores
pelo Whatsapp e Facebook

devedores, com a mudança 
da cobrança para o digital, a 
União também espera que 
economizar.

O governo arma que a 
cobrança cumprirá protoco-
los de segurança para evitar 
que contribuintes sejam al-
vos de vítimas de golpes, 
fraudes e cobranças falsas.

Especialistas da área ex-
plicam que a dívida ativa é 
uma forma que o poder pú-
blico tem de cobrar tributos 
e negativar cidadãos que, 
porventura, não tenham 
pago alguma taxa ou im-
posto. “É como se fosse um 
“SPC” do governo. A pes-
soa negativada tem o nome 
cadastrado e a dívida é co-
brada por meio de uma exe-
cução scal”, explicou o 
advogado especialista em 
direito do consumidor, Hu-

Segundo o advogado es-
pecialista em direito civil e 
do consumidor, Luis Felipe 
Paixão, a prática de enviar 
mensagem para o consumi-
dor já acontece. “Muitas 
empresas privadas já usam 

go Miguel Nunes.

EMPRESAS PRIVADAS 
TAMBÉM PODEM 

COBRAR POR 
APLICATIVOS

A medida que pretende 
render aos cofres da União 
milhões de reais também 
pode inuenciar empresas 
privadas a fazerem cobran-
ças de clientes negativados, 
isso porque ainda não existe 
nenhuma regra que proíbam 
as empresas de cobrarem 
pelas redes sociais e aplica-
tivos, explicam especialis-
tas.

um artifício similar e esse, 
por meio de SMS. A adoção 
do governo federal só irá 
estimular ainda mais essa 
cobrança”, disse.

“O consumidor pode ter 
o nome incluído na dívida 
ativa por várias razões, 
inclusive o não pagamento 
da taxa de marinha. Além 
disso, o envio por meio de 
aplicativos e sites é uma 
maneira da justiça de evi-
tar que a pessoa não pague 
a dívida e ao mesmo tempo 
diminuir os custos da 
União. Isso porque para 
enviar uma noticação 
pelos Correios, o valor é 
alto”, armou.

O prossional lembra, 
porém, que a cobrança não 
pode acontecer de maneira 
frequente ou que exponha 
o devedor. “Vale a lei do 
bom senso e para tudo há 
limite. Se a cobrança for 
recorrente ou se for posta-
do nas redes sociais do de-
vedor de forma aberta, isso 
congura exposição e cabe 
inclusive ações de danos 
morais”, alertou.

Já o advogado especialis-
ta em direito do consumi-
dor, Hugo Miguel Nunes, 
conta que a medida deverá 
diminuir os gastos da União 
e que até a cobrança de taxa 
de marinha poderá ser feita 
pelos aplicativos.

A estratégia tem o objetivo de elevar a recuperação de recursos que entraram na Dívi-
da Ativa da União, que hoje somam R$ 2 trilhões.

Senado aprova multa
para empresas com
salários desiguais
para mulheres
e homens

BRASÍLIA – O Sena-
do aprovou um projeto de 
lei que prevê multa para 
empresas e empregadores 
que não pagarem salários 
iguais a mulheres e ho-
mens que desempenham 
a mesma função. A puni-
ção, a ser incluída na CLT 
(Consolidação das Leis 
do Trabalho), também 
valeria para discrimina-
ções quanto à idade, cor 
ou situação familiar. O 
texto ainda deve passar 
pela Câmara dos Deputa-
dos e por sanção presi-
dencial para virar lei.

O valor da multa, se-
gundo dene o projeto 
apresentado pelo senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB), corresponderia 
ao dobro da diferença sala-
rial vericada mensal-
mente e seria pago, claro, 
a quem sofreu a discrimi-
nação. “Apesar das inú-

meras políticas de igual-
dade de gênero promovi-
das pelas mais diversas 
organizações, ainda se 
registram casos de discri-
minação contra as mulhe-
res no que se refere à re-
muneração”, argumentou 
o parlamentar.

O senador Paulo Paim, 
do PT, também demons-
trou apoio ao projeto. 
Durante a seção, Paim 
lembrou que a lutra con-
tra a desigualdade salari-
al é histórica para as mu-
lheres, que não deveriam 
ser discriminadas apenas 
por serem mulheres. “Na 
mesma função, na mes-
ma atividade, [defendo] 
que não haja diferença 
por sexo, por cor ou por 
hierarquia familiar; mas, 
sim, que [elas] tenham 
direito ao mesmo salário 
[dos homens]”, decla-
rou.
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PEDRO CANÁRIO – 
Uma empresa de comércio 
eletrônico foi condenada a 
indenizar uma mulher em 
R$ 6 mil que comprou um 
aparelho telefônico e rece-

SÃO MATEUS – Nas 
manhãs desta quarta (13) e 
quinta-feira (14), a 3ª Compa-
nhia de Polícia Militar Ambi-
ental participou da execução 
do Projeto “Banho de Mar”, 
realizado pela Associação de 
Pais e Amigos Excepcionais 
de São Mateus (APAE). O 
objetivo da ação foi proporci-
onar às crianças, jovens e adul-
tos especiais o primeiro con-
tato de suas vidas com o mar, 
que foi realizado na orla da 
praia de Guriri.

O projeto foi realização 
de um sonho de todos os ser-

Polícia Ambiental apoia
Projeto “Banho de Mar”

Durante o evento, foram 
atendidas 120 pessoas por-
tadoras de necessidades es-
peciais e cou nítida a felici-
dade no rosto de cada um, 
sendo que até os cadeirantes 
tiveram a oportunidade de 
tomar banho de mar utili-
zando cadeiras preparadas 
para tal nalidade.

vidores da APAE e também 
contou com a participação 
de outros parceiros para a 
sua execução.

Uma das organizadoras 
do evento e psicóloga da 
APAE, Michelle Alves Mu-

niz, agradeceu a participa-
ção de todos dizendo que 
“eventos assim levam à in-
clusão social, onde tais usuá-
rios saem da invisibilidade e 
a sociedade, no geral, tem a 
oportunidade de conhecer 
suas capacidades individua-
is”.

O comandante da 3ª Cia 
BPMA, capitão Fabrício 
Pereira Rocha, relata que 
eventos dessa magnitude 
aproximam a sociedade das 
instituições públicas, estrei-
tando uma relação de amiza-
de e permitindo uma partici-

pação ainda maior do poder 
público junto às entidades 
lantrópicas.  O ocial 
frisou que a parceria com a 
APAE de São Mateus foi 
construída no ano passado, 
quando aquela instituição 
participou, em setembro, da 
Semana Comemorativa dos 
25 anos da Terceira Compa-
nhia Ambiental, ocasião em 
que os discentes da APAE 
foram levados pela subuni-
dade para um passeio ecoló-
gico na Unidade de Conser-
vação denominada Floresta 
Nacional do Rio Preto.

O objetivo da ação foi proporcionar às crianças, jovens e adultos especiais o primeiro contato de suas vidas com o 
mar, que foi realizado na orla da praia de Guriri.

Mulher compra celular pela
internet e recebe pedaço de madeira

A empresa de comércio eletrônico foi condenada a pa-
gar R$ 6 mil.

beu um pedaço de madeira 
no lugar do produto. O caso 
foi julgado pela Vara Única 
de Pedro Canário.

Segundo o magistrado, as 
provas apresentadas foram 
sucientes para constatar 
que a empresa lesou a clien-
te ao entregar um pedaço de 
madeira no lugar do apare-
lho telefônico.

De acordo com informa-
ções do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJES), a 
mulher entrou em contato 
com a administração do esta-
belecimento porém não hou-
ve solução e a vítima pediu a 
restituição do valor pago 
pelo celular e indenização 
por danos morais.

Tel: (27) 3767-3357
(27) 3767-3284

Av. Monsenhor Guilherme Schmitz,
142 - Sernamby - São Mateus-ES

Policiais flagram
exploração ilegal
de recursos minerais
em Guriri

SÃO MATEUS – Poli-
ciais militares da 3ª Com-
panhia do Batalhão de Polí-
cia Militar Ambiental 
(BPMA) atenderam uma 
denúncia anônima de ex-
ploração ilegal de mineral 
no bairro Mariricu

No local, os militares 
agraram uma pá carrega-
deira transportando areia 
para um caminhão, uma 
escavadeira e outros dois 
caminhões com terra. To-
dos foram abordados e as 
atividades foram paralisa-
das para a apresentação da 
licença ambiental.

A equipe foi informada 
que o empreendimento 
pertencia a uma grande 
empresa loteadora capixa-
ba que atua no município, 
fato conrmado por enge-
nheiros da empresa. Os 
documentos apresentados 
não acobertavam o recebi-
mento da terra nem a ex-
tração de areia.

Foi congurada a ex-
ploração ilegal de mineral, 
areia e terra, com infrin-
gência do Artigo 2º da Lei 
F e d e r a l  8 . 1 7 6 / 1 9 9 1 

(Usurpação de bem da 
união), Artigo 55 (extra-
ção de recurso mineral 
sem licença) e Artigo 60 
(obra e serviço potencial-
mente poluidor) da Lei 
9.605/1998 (Lei de Cri-
mes Ambientais).

O comandante da 3ª Cia 
do BPMA, capitão Fabrí-
cio Pereira Rocha, ressalta 
que os bens existentes no 
subsolo  per tencem a 
União, além de toda ativi-
dade que utilize recursos 
do meio ambiente é passí-
vel de licenciamento, ca-
bendo as pessoas físicas e 
jurídicas se munirem da 
anuência dos órgãos ambi-
entais sob pena de respon-
sabilização penal e admi-
nistrativa.

O BPMA atua diuturna-
mente em defesa da vida e 
do meio ambiente, contan-
do sempre com a partici-
pação da população atra-
vés do telefone 181 (dis-
que-denúncia), pelo site 
www.d i squedenunc i-
a181@es.gov.br e ainda 
pode orientar a população 
pelo 3767-7611.

A equipe foi informada que o empreendimento per-
tencia a uma grande empresa loteadora capixaba 
que atua no município, fato confirmado por enge-
nheiros da empresa.

www. radiokairos.com.br(27) 3767-2000
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

SÃO MATEUS – Acor-
dar pela manhã e passar o 
dia todo tendo que convi-
ver com o mal cheiro pro-
vocado pelo esgoto a céu 
aberto tornou-se rotina pa-
ra os moradores da maioria 
dos bairros da periferia de 
São Mateus. Mas em um 
deles, que não chega a ser 
de periferia, o Litorâneo, 
em São Mateus, há uma 
enorme diferença: a rua em 
questão é a Alberto Sartó-
rio, que dá acesso à fábrica 
da Águia Mineral Açaí, de 
propriedade do prefeito da 
cidade, Daniel Santana, 
que também é conhecido 
como Daniel da Açaí, exa-
tamente por ser o dono dis-
tribuidora de água.

Mas o problema não se 
resume apenas no mau chei-
ro provocado pelo esgoto 
que escorre na rua que ca 
atrás do Posto Águia Mine-
ral. A grande quantidade de 
buracos é outro drama vivi-
do pelas quase 100 famíli-
as. Pior: a rua serve de aces-
so à fábrica e é por onde dia-
riamente transitam cami-

SÃO MATEUS – Polici-
ais militares da 3ª Compa-
nhia do Batalhão de Polícia 
Militar Ambiental, recebe-
ram uma denúncia via telefo-
ne 181 sobre a construção de 
quiosques de forma irregular 
em Área de Preservação Per-
manente, na Praia de Barra 
Nova Norte, São Mateus.

Chegando ao local, os 
policiais vericaram que 
havia duas barracas constru-
ídas com madeira, lona, teci-
dos, palhas de coco e corda, 
em um local com caracterís-
ticas de duna, na faixa de 
areia da praia, às margens da 
foz articial do Rio Mariri-
cu. As edicações foram 
levantadas em um local on-
de a vegetação de restinga, 
que tem a função xadora de 
dunas, está praticamente 
extinta em razão, sobretudo, 
do pisoteamento humano.

As barracas estavam sen-
do utilizadas como quios-
ques de comercialização de 
comidas, bebidas e forneci-
mento de sombra para os 
frequentadores da praia. Os 
responsáveis foram indaga-
dos sobre a licença ambien-
tal para edicação em Área 
de Preservação Permanente 
e disseram não possuir.

Como tal conduta é pre-
vista como crime, conforme 
o artigo 60 da Lei de Crimes 
Ambientais, ambos os abor-
dados deverão comparecer 
ao Juizado Especial Crimi-
nal de São Mateus para pres-
tar esclarecimentos, e pode-
rão ser processados. Caso 
condenados, estarão sujeitos 
à multa e/ou detenção de 
seis meses a um ano. Os mili-

Os documentos devem 
compatibilizar os múltiplos 
usos da água dos rios e esta-
belecer objetivos para me-
lhorar a qualidade e quanti-
dade de água na bacia hidro-
gráca, além de apontar as 
melhores alternativas para a 
utilização do recurso e norte-
ar o gerenciamento da água 
para os próximos 20 anos.

Com informações e ações 
que impactam o Espírito San-
to de norte a sul, os planos de 
bacia são instrumentos pre-
vistos na Lei das Águas (fe-
deral) e na Política Estadual 
de Recursos Hídricos. A ela-
boração acontece com a par-
ticipação de toda a sociedade.

SÃO MATEUS - As baci-
as hidrográcas dos rios São 
Mateus, Itabapoana, Itape-
mirim, Novo e Itaúnas vão 
receber, neste mês, os Planos 
de Recursos Hídricos para 
seus rios e auentes. Os 
documentos devem ser en-
tregues para cada bacia no 
Dia Mundial da Água (22 de 
março).

Todas as cinco bacias tam-
bém vão receber um instru-
mento que dene metas de 
qualidade a serem alcança-
das. O dispositivo se chama 
“Enquadramento”. Neste 
processo, a sociedade indica 
quais usos pretende fazer das 
águas que compõem as baci-
as e escolhe os trechos dos 
rios a serem enquadrados de 
acordo com os usos pretendi-
dos, como abastecimento 
público, uso industrial, irri-

Moradores convivem
com mal cheiro e buracos
no bairro Litorâneo

A rua Alberto Sartório é onde fica a fábrica da Águia Mineral Açaí, do prefeito Daniel 
Santana.

nhões carregados de galões 
da água mineral. A rua tam-
bém serve de acesso ao Cen-
tro Universitário Norte do 
Espírito Santo (Ceunes).

Com medo de sofrer re-
presálias (é óbvio), os mora-
dores pedem para não se-
rem identicados pela re-
portagem do FA Notícias, 
mas garantem que a prefei-

tura já tem conhecimento 
do problema que existe há 
bastante tempo. “Na sema-
na que antecedeu o Carna-
val fomos até a prefeitura e 
a pessoa que nos atendeu 
disse que as atenções na-
quele momento estavam 
voltadas para Guriri, mas 
que depois da Folia uma 
equipe da Secretaria de 

Obras e Infraestrutura iria 
ao local, só que até hoje (sex-
ta-feira, 15) ninguém apare-
ceu”, relata um morador.

Ainda de acordo com o 
morador, acontece de a má-
quina da prefeitura passar 
na rua e tapar os buracos, 
mas quando chove volta 
tudo de novo. É uma bura-
queira só”, reclama.

Rio São Mateus vai ganhar
Plano de Recurso Hídrico

gação, geração de energia, 
lazer, dentre outros.

A elaboração dos cinco 
planos durou dois anos. Nes-
te período, foi necessário 

COMO SÃO FEITOS?
Os Planos de Recursos 

Hídricos são elaborados por 
meio do levantamento de 
informações e da participa-
ção da sociedade, com a rea-
lização de ocinas. Os proje-
tos foram desenvolvidos pe-
la Agência Estadual de Re-
cursos Hídricos (Agerh), em 
parceria com a Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inova-
ção no Espírito Santo (Fa-
pes), o Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN) e os 
Comitês de Bacias Hidrográ-
cas (CBH's), responsáveis 
pela gestão dos recursos hí-
dricos em cada bacia.  

diagnosticar a situação atual 
da água nas regiões e estudar 
os cenários de crescimento 
social e econômico, para co-
nhecer as atuais demandas 
por água e prever as futuras.

Com o Plano de Bacia, a 
população passa a conhecer 
o cenário atual e futuro das 
águas dos rios ao entorno de 
suas casas e comércios. Os 
moradores também manifes-
tam suas vontades e compre-
endem como é possível 
transformar a realidade para 
que haja água disponível pa-

As informações são le-
vantadas com base em pes-
quisas acadêmicas, informa-
ções de diversas instituições, 
visitas aos rios, coleta de ma-
terial e dados de uso da água, 
além de conversas com mora-
dores e usuários do recurso 
hídrico.

ra todos durante, pelo menos, 
os próximos 20 anos.

O Espírito Santo já possui 
um Plano Estadual de Recur-
sos Hídricos (PERH-ES), 
entregue em outubro de 
2018. O documento estabe-
leceu diretrizes para a gestão 
das águas no Estado para os 
próximos 20 anos.

PLANO ESTADUAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Os estudos concluíram 
que o Espírito Santo tem 
grande parte da disponibili-
dade hídrica comprometida 
pelas demandas atuais. O 
Plano mostrou ainda que o 
aumento da eciência de uso 
de água exige a adoção de 
estratégias, como revisão da 
legislação de recursos hídri-
cos e melhoria da gestão das 
águas.

As informações são levantadas com base em pesquisas acadêmi-
cas, informações de diversas instituições, visitas aos rios, coleta de 
material e dados de uso da água, além de conversas com moradores 
e usuários do recurso hídrico.

Polícia flagra obras
irregulares em área
de preservação
na praia de
Barra Nova

Segundo o capitão Fabrí-
cio Pereira Rocha, coman-
dante da 3ª Companhia do 
Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental, a Praia de Barra 
Nova possui locais com ca-
racterísticas geomorfológi-
cas de dunas, como prevê o 
artigo 2º, inciso X da Reso-
lução CONAMA 303/2002. 
A vegetação de restinga ali 
presente tem a função xa-
dora, de tal forma que a sua 
supressão pode gerar danos 
irreparáveis ao meio ambi-
ente. Não foi à toa que o le-
gislador reservou lugar espe-
cial para este tipo de local e 
os deniu como Áreas de 
Preservação Permanente, de 
forma que qualquer inter-
venção deve ser devidamen-
te autorizada pelos órgãos 
ambientais competentes, 
sob pena de incorrer em cri-
me ambiental.

O comandante alerta que 
a Polícia Militar Ambiental 
realiza patrulhamento pre-
ventivo diuturnamente para 
evitar a ocorrência desses e 
de outros tipos de crimes, 
mas que com o auxílio da 
comunidade, através de de-
núncias, o trabalho seria mui-
to mais ecaz. Qualquer 
cidadão pode denunciar atra-
vés do telefone 181 ou pelo 
site www.disquedenunci-
a181@es.gov.br e não preci-
sa se identicar.

tares determinaram ainda a 
desmontagem das barracas e 
retirada de todos os materia-
is que estavam suprimindo a 
vegetação de restinga, pro-
vidência que foi imediata-
mente iniciada pelos abor-
dados.

As barracas estavam sendo utilizadas como quiosques de 
comercialização de comidas, bebidas e fornecimento de som-
bra para os frequentadores da praia.

Os responsáveis foram indagados sobre a licença ambiental 
para edificação em Área de Preservação Permanente e disse-
ram não possuir.



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

VENDO uma casa no Bairro Pe-
dra D´água, próximo ao Super-

mercado do Zezé. Comntato: 
99529-1118

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

99836-1005.

VENDE-SE casa no bairro Cohab, 
esquina – área/terreno 378 m². 

Tratar (27) 99836-1005.

VENDO uma propriedade rural 
na Fazenda Cedro, com 9,5 al-

queire de terra. Contato: 99813-
3138.
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA ESSENCE 1.6 PRATA 
2013/14

SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

STRADA FIRE 1.4 BRANCA 
2012/12

UNO WAY 1.4 VERMELHO 
2015/16

SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15

STRADA FIRE CS 1.4 BAS 
2011/12

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

MONTANA LS 1.4 PRATA 
2012/13

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 
CAPITIVA SPORT 2.4 

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

UNO ECONOMYC BRANCA 
2012/13
COBALT LTZ 1.4 BRANCA 
2016/16

BRANCA 2011/12

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14
ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

S10 LTZ 2.8 PRATA 2017/18

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

SAVEIRO TL BRANCA CD 
2015/15
UP CROSS MA VERMELHA 
2015/16

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 
FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13
FIESTA FLEX PRETA 2013/14
FIESTA SE PRATA 2010/11
HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18
COROLLA XEI 2.0 PRATA 
2016/17
COROLLA XEI 2.0 BRANCA 
2016/17

zado. Tratar: 99900-2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro Mora-
da do Ribeirão, na rua principal 

próximo a Petrobrás.

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

Ana

Apartamento com 2 quartos, ba-
nheiro social, sala, cozinha, área 
de serviço. Valor R$ 450.000,00

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

Valor R$ 400.000,00

ALUGO uma quitinete mobiliada 
com 70 metros quadrados. Tratar: 

99900-2100

Casa com 3 quartos, sendo um 
suíte, sala, cozinha, banheiro soci-

al, garagem para 3 carros.

VENDE-SE 2 LOTES EM GURIRI, 
na rua Horácio Barbosa, lado sul, 
todo murado, sol da manhã, escri-

turados, 720M² de área. Valor 

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

Aceita Negociação
Construção: 200 m² Lote: 300 m²

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

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

COMUNICADO
A Baltazar Construções e Montagens Ltda,  inscrita no CNPJ 
39.312.954/0001-75, situada na Rodovia Othovarino Duarte Santos, 
Km 06, Pedra D’ água, São Mateus –ES torna público que obteve da 
SEMMA a Licença Municipal Ambiental de Regularização Nº 005/2019 
Classe II, processo 023846/2014,  para as atividades de:  jateamento 
e pintura de peças metálicas, ocina mecânica, funilaria e latoaria com 
pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação, sem 
tratamento químico supercial  e/ou galvanotécnico.

CAFFEU AUTO PEÇAS LTDA - ME, torna público que  OBTEVE da 
SEMMA, através do processo n° 019813/2014, Licença Ambiental de 
Regularização  - LAR Nº 01/2019, para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO   MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, localizado 
na BR 101 S/N, KM 65, SANTO ANTONIO no município de SÃO 
MATEUS - ES.

COMUNICADO

AUTO CENTER MECANICA CARRETEL LTDA – ME , torna público que  
OBTEVE  da SEMMA , através do processo n° 020269/2014, Licença 
Ambiental de Regularização - LAR N° 002/2019, para SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO   MECÂNICA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, localizado na BR 101 N° 30,KM 65, VILA NOVA no 
município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO

VENDO uma chacara na mele-
ira,area 65 mil quadrado, 

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de construção. 
Valor R$ 830.000,00

ALUGA-SE APARTAMENTOS NO 
BAIRRO BOA VISTA, com 2 quar-
tos, sendo1 suíte, banheiro social, 
sala, cozinha e área de serviço. 

Valor R$ 750,00

ALUGA-SE APARTAMENTOS NO 
EDIFÍCIO CARLETO, NO BAIRRO 
UNIVERSITÁRIO, com 1 quarto, 

sala e cozinha conjugada, banhei-
ro social, área de serviço e gara-

gem. R$ 500,00

R$ 500 mil com casa energia ,água um 
palmar. Divido em lotes ou 

chacara de 3 mil metros qua-
drados celular- 27 99986-

3494

VENDO barato um alqueiro com 
casa 6 mil pé de café, 2 mil pe 

de pimenta de 300 a 350 pes de 
coco tudo em produção e água 

celular- 27 99986-3494
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