
Os trios elétricos contratados para o Carnaval de Guriri são do marido 
da prefeita Cláudia, da cidade de Porto Seguro (BA).

SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO SÁBADO, � DE ABRI� DE ���� ANO X� � N� ���� ,R 

NOTCIAS

Página 3

Câmara Projeto de Lei

Educação Música

Economia
Desconto

Projeto de 
Jorginho 
Cabeção cria 
Dia Municipal 
do autista

Estudantes 
poderão 
renegociar 
dívida do Fies a 
partir de 29 de 
abril

Bodico: Um 
deficiente visual 
mateense que 
ganha a vida 
com sua voz 
marcante

Salário no ES 
cresce acima 
da média 
nacional

ES está entre os 
Estados com 
maior incidência 
dos casos de 
dengue

Página 2
Página 6

Página 3 Página 6

Página 2 Página 4

Página 4

FOTOS: DIVULGAÇÃO

RÁDIO DE PORTO SEGURO
FAZ DENÚNCIA GRAVE CONTRA

PREFEITO DANIEL DA AÇAÍ

Comarca de São 
Mateus 
comemora 
quatro adoções 
de crianças

www .f a no t i c i a s . com . b r

TRANSPORTE PÚBLICO

Aprovado passe livre
para acompanhante de
portador de deficiência

“Essa lei visa dar oportunidade às mães que levam seus filhos para fazer fisioterapia 
na Apae. É uma conquista para as famílias e as crianças especiais que mais preci-
sam. A São Gabriel não vai ter prejuízo”, disse Aquiles.
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As regras para a renegoci-
ação foram divulgadas no 
ano passado. Podem ser rene-
gociados os contratos com 
atraso no pagamento de pelo 
menos 90 dias e que ainda 
estiverem no período de 
amortização e não tenham 
sido alvo de ação judicial 
pelo agente nanceiro. A 
medida vale para os contra-
tos de nanciamentos con-
cedidos até o segundo se-
mestre de 2017.

VITÓRIA – Estudantes 
que têm dívidas com o Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies) poderão solici-
tar a renegociação dos valo-
res devidos entre os dias 29 
de abril a 29 de julho. O pra-
zo foi divulgado hoje (3), em 
portaria do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), autarquia do 
Ministério da Educação 
(MEC) responsável pela 
execução do programa. 

Os contratantes do Fies 
terão duas opções: o repar-
celamento, que permite es-
tender o prazo de pagamento 
da dívida para até 48 parce-
las mensais, além de incluir 

Estudantes poderão
renegociar dívida do Fies
a partir de 29 de abril

Para isso, deverá ser paga 
uma parcela de entrada, em 
espécie, correspondente ao 
maior valor entre 10% do 
valor consolidado da dívida 
vencida e R$ 1 mil. O valor 
da parcela mensal de amorti-
zação resultante da renego-

os estudantes com contratos 
mais antigos na campanha 
de renegociação; e o reesca-
lonamento, que possibilita 
diluir os valores em atraso 
nas parcelas a vencer.

ciação não poderá ser inferi-
or a R$ 200, mesmo que im-
plique a redução do prazo 
remanescente contratual.

O estudante nanciado 
interessado em renegociar a 
dívida com o Fies deverá 
apresentar-se na agência ban-
cária onde rmou o contrato, 
com um ou mais adores, 
cuja renda não poderá ser 
menor do que o dobro do 
valor da nova prestação cal-
culada, respeitando o tipo de 

garantia contratada.

A segunda é a denomina-
da P-Fies, destinada aos estu-
dantes com renda per capita 
mensal familiar até cinco 
salários mínimos. A modali-
dade funciona com recursos 
dos fundos constitucionais e 
de Desenvolvimento e com 
recursos dos bancos priva-
dos participantes.

O Fies oferece nancia-
mento para cobrir os custos 
das mensalidades de institu-
ições privadas de ensino su-
perior. O programa foi refor-
mulado em 2017 e, a partir 
de 2018, passou a ofertar 
nanciamentos em duas 
modalidades. A primeira é 
nanciamento com juro zero 
para os estudantes que tive-
rem renda per capita mensal 
familiar até três salários mí-
nimos. Nessa modalidade, o 
aluno começará a pagar as 
prestações respeitando o 
limite de renda.

FIES

Neste ano, o Fies oferece 
100 mil vagas na modalida-
de juro zero e 450 mil na mo-
dalidade P-Fies, de acordo 
com o MEC.

Podem ser renegociados os contratos com atraso no 
pagamento de pelo menos 90 dias e que ainda estive-
rem no período de amortização e não tenham sido alvo 
de ação judicial pelo agente financeiro.

Projeto de Jorginho
Cabeção cria Dia
Municipal do Autista

A semana de conscien-
tização será comemorada 
todo ano no início do mês 
de abril, sendo escolhido 
02 de abril para a celebra-
ção do Dia Municipal do 
Autista.

De acordo com Jorgi-
nho, a nalidade de sua 
proposição é difundir o 
conhecimento e banir o 
preconceito sobre o Trans-
torno do Espectro Autista 
– TEA (nome ocial do 
autismo).  Caberá às se-
cretarias municipais de 
Saúde e Educação fomen-
tar e organizar ações que 
visam às políticas de pro-
teção aos direitos dos Au-
tistas e a conscientização 
sobre o tema por meio de 
campanhas, seminários, 
palestras, debates, carti-

SÃO MATEUS – Na 
sessão da última da terça-
feira (02), lembrando em 
plenário a importância do 
Dia Mundial da Conscien-
tização do Autismo, o pre-
sidente da Câmara Jorgi-
nho Cabeção anunciou o 
projeto 011/2019 que insti-
tui o Dia Municipal do Aus-
tista e a Semana Municipal 
de Conscientização do Aus-
tismo, que passarão a inte-
grar o calendário ocial de 
eventos de São Mateus.

A rede municipal de 
ensino de São Mateus aten-
de 81 alunos diagnostica-
dos com transtorno do es-
pectro do autismo, inte-
grando turmas regulares 
desde a educação infantil 
ao ensino fundamental.

lhas, cartazes, entre ou-
tros. “Na maioria das ve-
zes, a exclusão de pessoas 
autistas na sociedade está 
relacionada à falta de in-
formação. Com este proje-
to de inclusão social, nós 
vamos inserir o nosso mu-
nicípio em uma agenda 
anual positiva envolvendo 
escolas e sociedade”, ex-
plicou.

ATENDIMENTO

Uma das inspirações 
para o autor da proposição 
é a história do jovem médi-
co autista brasileiro Enã 
Rezende que venceu todas 
as barreiras do preconcei-
to e se formou na faculda-
de este ano. “Vinte anos 
depois de uma professora 
dizer que ele não teria con-
dições de ser alfabetizado, 
Enã se formou em medici-
na aos 26 anos. É uma li-
ção para todos nós”, res-
salta Jorginho.

INSPIRAÇÃO

“Vinte anos depois de uma professora dizer que ele 
não teria condições de ser alfabetizado, Enã se for-
mou em medicina aos 26 anos. É uma lição para to-
dos nós”, ressalta Jorginho.

BRASÍLIA – O número 
de prossionais autônomos, 
cadastrados como microem-
preendedores individuais 
(MEI), ultrapassa 8 milhões.

De acordo com dados do 
Portal do Empreendedor, no 

Microempreendedores
individuais já são mais
de 8 milhões no país

Para se cadastrar como 
MEI, é preciso ter fatura-
mento de até R$ 81 mil por 
ano, não ser sócio, adminis-

nal de março, o número de 
prossionais  chegou a 
8.154.678.

trador ou titular de outra em-
presa e ter no máximo um 
empregado.

 Como MEI, o microem-
preendedor tem um CNPJ e 
pode abrir conta bancária, 
fazer empréstimos e emitir 
notas scais.

 Em julho, a Lei Comple-
mentar nº 128/2008, que 
criou o MEI, completa 10 
anos de entrada em vigor.

 De acordo com o Portal 
do Empreendedor, em mar-
ço, a maioria dos microem-
preendedores eram cabelei-
reiros, manicures e pedicu-
res (66.937), prossionais 

d a  á r e a  d e  v e s t u á r i o 
(641.346), de obras de alve-
naria (358.053), de promo-
ção de vendas (210.669) e de 
alimentação (218.946).

 A maioria dos empreen-
dedores tem entre 31 e 40 
anos (mais de 2,5 milhões), 
seguidos por aqueles com 
idade entre 41 e 50 anos (1,9 
milhão), entre 21 e 30 anos 
(1,7 milhão). Entre 51 e 60 
anos, são 1,3 milhão. Os ma-
is velhos (61 a 70 anos) são 
446,1 mil. Entre 16 e 17 
anos, há 575 jovens micro-
empreendedores. E entre, 18 
e 20 anos, 69,9 mil.

Como MEI, o microempreendedor tem um CNPJ e pode abrir 
conta bancária, fazer empréstimos e emitir notas fiscais.
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Segundo o radialista que 
fez a denúncia ao vivo, a pre-
feita de Porto Seguro assinou 
contrato para organizar o Car-
naval 24 horas antes de acon-
tecer o evento por cerca de R$ 
2 milhões. Ou seja, o Carna-
val já estava organizado. Frau-
de primária e surrealista.

O programa, um dos cam-
peões de audiência regional, 
denuncia esquema com laran-
jas em dobradinha entre a 
prefeita de Porto Seguro, 
Cláudia Oliveira da Silva 
(PSD) e o prefeito de São Ma-
teus, Daniel Santana Barbosa, 
o Daniel da Açai (PSDB) no 
Carnaval deste ano.

Já o prefeito de São Mate-
us contratou a mesma em-
presa por cerca de R$ 3 mi-
lhões para poda de árvores. 
Ponto de convergência do 
escândalo: a empresa envol-
vida, a Multiface tem sede 
em Linhares e é contratada 
pela Câmara Municipal Lo-
cal para servir cafezinho.

SÃO MATEUS – O radi-
alista Fernando Oliveira (Ga-
biru), da Rádio Porto Seguro 
FM, no Sul da Bahia, está 
sendo protagonista como 
denunciante de esquema 
escandaloso de corrupção 
envolvendo duas cidades do 
Espírito Santo: Linhares e 
São Mateus; e uma da Bahia, 
Porto Seguro.

O escândalo de corrupção 
ganha proporções maiores 
quando os trios elétricos da 
prefeita não apareceram no 
Carnaval de Porto Seguro, 

CAMPANHA PARA O 
CONSUMIDOR

A partir do dia 15 de abril, 
o consumidor já vai identi-

ETAPA DE VENDAS

“Depois de escolhido um 
dos pacotes da campanha, o 
empresário tem a opção de 
escolher a forma de paga-
mento, a vista, ou parcelado 
em até quatro vezes, depen-
dendo do pacote que optar. E 
claro, que o valor é diferen-
ciado para quem é associado 
CDL”, salientou Sirlene Bal-
do, 1° Secretária.

“Fizemos alguns ajustes 
no projeto de 2018, mas basi-
camente tem o mesmo obje-
tivo: premiar consumidores 
m a t e e n s e s  c o m  v a l e -
compras. Serão 15 mil reais 
sorteados até o nal da cam-
panha, no mês de agosto. A 
diferença deste ano, é que ao 
invés de realizar um sorteio 
cada dia da semana que ante-
cede a data comemorativa, 
vamos sortear cinco vale 
compras em um só dia, a ca-
da etapa da campanha”, ex-
plicou Rúbia.

O empresário associado 
CDL ou não, que tiver inte-
resse em fazer adesão à cam-
panha, deve agendar a visita 
de um consultor, ou ir até a 
sede da entidade, localizada 
no bairro Boa Vista. O em-
presário pode optar pela com-
pra dos três pacotes ou de-
nir quais etapas são mais inte-
ressantes para seu negócio.

A S C O M / C D L S Ã O 
MATEUS – Aconteceu na 
manhã nesta quinta-feira, 
04, no auditório do Norte 
Palace Hotel, o lançamento 
da campanha 3 Amores. 
Com a participação de dire-
tores da CDL São Mateus e 
empresários, a presidente 
Rúbia Schueng apresentou 
os detalhes do projeto, que 
promete impactar o comér-
cio mateense.

Outra novidade anuncia-
da pela presidente é uma 
parceria com a Rede Sim. 
Rúbia detalha que nos dias 
dos sorteios, a Musical FM 
vai promover um Pit Stop. 
“Estamos buscando todas as 
formas de atrair o consumi-
dor até as lojas participantes 
e esse foi mais um mecanis-
mo que encontramos, além 
da mídia tradicional e uso 
das redes sociais para impul-
sionar a campanha”, disse.

Rádio de Porto Seguro
faz denúncia grave contra
prefeito Daniel da Açaí

Os trios elétricos contratados para o Carnaval de Guriri são do marido da prefeita 
Cláudia, da cidade de Porto Seguro (BA).

mas no Carnaval de Guriri, 
litoral de São Mateus. Um 
tipo de troca-troca em es-
quema criminoso em trian-
gulação com a mesma em-
presa de pivô para desviar 
milhões. A multiface já foi 
apontada por irregularida-
des na prefeitura de São Ma-
teus, por uma CPI na Câma-
ra e novamente foi contrata-
da pelo município para o 
serviço de poda de árvore.

Daniel da Açaí é réu e tem 
um processo em fase nal de 
julgamento na instância su-
perior, em Brasília.

Os vereadores das três 

cidades, com essas informa-
ções, estão aptos abrir CPI 
em Linhares, São Mateus e 
Porto Seguro (BA) para apu-
rar os fatos envolvendo a 
empresa, os agentes públi-
cos e os laranjas, anal é 
muita "habilidade" o CNPJ 
que "serve cafezinho", "po-
da árvores" e "organiza Car-
naval" dentro de um laran-
jal.

A prefeita Cláudia Silva 
já esteve afastada do manda-
to por envolvimento na prá-
tica de corrupção como frau-
de em licitação, junto com o 
marido e um irmão, no ano 

Ela esteve afastada do 
cargo como desdobramento 
da “Operação Fraternos”. É 
também investigada na ope-
ração Lava a Jato por fraude 
em licitação em crimes co-
muns.

Para ter acesso ao vídeo, 
b a s t a  a c e s s a r : 
https://fanoticias.com.br/ra
dio-de-porto-seguro-faz-
grave-denuncia-contra-o-
prefeito-de-sao-mateus-
daniel-da-acai/

passado, mas, a exemplo de 
Daniel, se mantém no cargo 
mesmo enfrentando proble-
mas com a Justiça.

“3 Amores”
promete impactar
comércio mateense

CDL São Mateus – Rua Rô-
mulo Martins, 417 - Boa Vis-
ta, São Mateus – próximo à 
Rede Sim

car as lojas participantes da 
campanha 3 Amores e com-
prar para concorrer aos 15 
mil reais em vale-compras. 
Cada loja denirá a quanti-
dade de cupons que serão 
entregues ao consumidor.

E mais uma novidade foi 
anunciada durante o lança-
mento. Os cupons da cam-
panha 3 Amores poderão ser 
preenchidos com dados de 
menores de idade, desde 
que, no ato da entrega, um 
responsável esteja com o 
menor. “Isso não era permi-
tido em nosso regulamento. 
Conversamos com o corpo 
Jurídico da CDL e zemos 
também essa alteração. Des-
sa forma, acreditamos que a 
campanha ganha ainda mais 
forma”, completou Rúbia.

A diretoria da CDL já de-
niu as datas em que serão 
realizados os três sorteios da 
campanha 3 Amores. Os 
ganhadores serão conheci-
dos nos dias 10/05, 11/06 e 
09/08, quando naliza a 
campanha. Segundo Rúbia, 
os locais de sorteios serão 
denidos conforma acordo 
com os lojistas. “Vamos mes-
clar o dia do sorteio com o 
dia do Pit Stop da Musical. 
Para isso, precisamos que as 
empresas que aderirem à 
campanha, manifestem o 
interesse em ter na porta da 
sua empresa, a estrutura do 
Pit Stop. Isso terá um custo 
adicional, mas o retorno tam-
bém será garantido. Serão 
três horas de ashs ao vivo, 
de 15 em 15 minutos e o sor-
teio de brindes”, contou.

Campanha 3 Amores

Lene Baldo alerta para a 
importância do consumidor 
preencher corretamente to-
dos os campos do cupom. 
“Tivemos alguns casos na 
edição passada que o cupom 
sorteado não pode ser con-
templado, por falta de infor-
mações. O regulamento da 
campanha é claro quando 
dene que para garantir a 
entrega do vale-compras o 
cupom deve estar devida-
mente preenchido”, desta-
cou.

DATAS SORTEIOS

SERVIÇO:

Telefone: 27-3763-2660

Com a participação de diretores da CDL São Mateus e 
empresários, a presidente Rúbia Schueng apresentou 
os detalhes do projeto, que promete impactar o comér-
cio mateense.

VITÓRIA – A média sala-
rial dos trabalhadores no 
Espírito Santo subiu mais do 
que a média nacional nos 
últimos seis meses. É isso o 
que aponta uma pesquisa 
feita pela Catho, empresa de 
recrutamento e seleção. 
Enquanto a média salarial 
dos capixabas cresceu cerca 
de 1,5%, a nacional teve au-
mento de 0,4%.

A melhora acima da mé-
dia está relacionada à relati-
va estabilidade econômica 
do Estado em comparação 
com outros entes. “O resul-
tado mostra o impacto do 
momento econômico que a 
gente vive. A retomada co-
meça a dar sinais de melhora 
e onde essa recuperação já 
está mais estabilizada os 
salários tendem a ser maio-

Salário no ES cresce
acima da média nacional

Ainda assim, valor médio pago no Espírito Santo está 
abaixo do índice nacional.

Apesar do crescimento, a 
média salarial estadual se-
gue abaixo da média nacio-
nal. Enquanto a nacional é 
de R$ 2.340, a local é de R$ 
2.125,70 – o que faz do Espí-

res”, avalia Fabrício Kuriki, 
gerente de Inteligência da 
Catho.

rito Santo o 8º no ranking do 
país. “Como o Espírito San-
to teve essa melhora acima 
da média nacional, ele ga-
nhou uma posição em rela-
ção à pesquisa do semestre 
passado. Ainda assim, per-
manece um pouco distante 
dos primeiros lugares.”

O estudo também apre-
sentou quais são as áreas 
com melhores pagamentos 
médios. No Espírito Santo, 
elas são Engenharia (R$ 
6.042,41), Jurídica (R$ 
5.282,99) e Telecomunica-
ções (R$ 4.417,89). Os pio-
res salários são encontrados 

Tem uma relação clara 
entre a qualicação e os 
salários”, avalia Kuriki.

A diretora da Psico Store, 
Martha Zouain, destaca que 
além da capacitação técnica, 
as empresas têm dado muita 
atenção para candidatos 
com grandes competências 
comportamentais. “São 
bons líderes de equipe, pes-
soas que se comunicam 
bem, conseguem gerir pro-
jetos, e não apenas técnicos 
em determinadas áreas”, 
pontuou.

nas áreas de Serviço Funerá-
rio, Produção Rural e Beleza 
e Estética.

O economista Marcelo 
Loyola avalia que a média 
salarial registrada no Esta-
do, de R$ 2.125,70, é o su-
ciente para viver bem, sem 
fazer aventuras. “Você não 
ca numa situação de pobre-
za. Até consegue consumir 
algum supéruo, mas não 
consegue, por exemplo, pa-
gar um plano de saúde, ou 
um curso de inglês. Pagar 
por educação ca difícil 
com essa renda”, analisa.

Acesse:
www.fanoticias.com.br
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RELEVÂNCIA
O PL N° 007/2019 entrou 

na pauta da sessão desta ter-
ça-feira (02), apenas para 
leitura, com a previsão de 
que seria apreciado na pró-
xima semana, assim que pas-
sasse pelas comissões da 
Casa. Em razão de sua rele-
vância, a mesa diretora em 
consenso com os parlamen-
tares, colocou em discussão 
a mudança do rito para in-
cluir essa matéria na ordem 
do dia, em caráter de urgên-
cia urgentíssima. Todos os 
parlamentares foram unâni-
mes em acelerar a votação e 
a sessão foi suspensa para o 
parecer das comissões sobre 
a proposição lida. Retoma-
dos os trabalhos, o projeto 
foi aprovado por unanimi-
dade em turno único.

SÃO MATEUS – No Dia 
Mundial da Conscientiza-
ção do Autismo, a Câmara 
de São Mateus cumpre seu 
papel de trabalhar pela in-
clusão e apressa a votação 
do projeto que estabelece a 
obrigatoriedade de passe 
livre para o acompanhamen-
to dos portadores de de-
ciência no sistema de trans-
porte público coletivo muni-
cipal.

TRANSPORTE PÚBLICO

Aprovado passe livre
para acompanhante de
portador de deficiência

ENTENDA O REENVIO
A Câmara aprovou há 

dois anos a lei 169/2017, de 
autoria do vereador Aquiles, 
que concedia passe livre pa-
ra acompanhantes de porta-
dores de deciência no 
transporte, porém, a Viação 
São Gabriel entrou com 
ação de inconstitucionalida-
de e conseguiu derrubá-la.

O entendimento do Tribu-
nal de Justiça é que a lei sofria 
de vício de iniciativa, uma vez 
que só poderia ter sido pro-
posta pelo Poder Executivo, 
como aconteceu agora.

“A São Gabriel entrou na 
justiça contra o projeto par-
tindo do Legislativo. Hoje 
ele é reenviado pelo executi-
vo e aprovado por nós. Essa 

A nova lei segue agora 
para o chefe do Poder Exe-
cutivo sancionar.

lei visa dar oportunidade às 
mães que levam seus lhos 
para fazer sioterapia na 
Apae. É uma conquista para 
as famílias e as crianças espe-
ciais que mais precisam. A 
São Gabriel não vai ter pre-
juízo”, disse Aquiles.

“Essa lei visa dar oportunidade às mães que levam seus filhos para fazer fisiotera-
pia na Apae. É uma conquista para as famílias e as crianças especiais que mais pre-
cisam. A São Gabriel não vai ter prejuízo”, disse Aquiles.

Bodico: Um
deficiente visual
mateense que
ganha a vida com
sua voz marcante

Bodico perdeu a visão 
aos 36 anos e hoje com 69 
– completa semana que 
vem 33 anos que perdeu a 
visão – tem na voz o seu 
maior legado: cantar e fa-
zer comerciais para lojas 
do comércio de São Mate-
us. “Me considero uma 
pessoa vitoriosa, apesar 
dos percalços, pois hoje já 
tomo meus remédios e uso 
minhas vestimentas sem 
precisar de ajuda”, revela.

Aposentado, Bodico 
tem na provisão de cantor 
o sustento da família e con-
ta, no dia a dia com o apoio 
da neta Hayssa, de 13 anos 
que o acompanha para on-
de precisa ir, principal-
mente para fazer seus con-
tatos comerciais e o im-
portante, receber o dinhei-
ro com o qual ajuda no 
sustento de casa.

Quem tem saudade das 
manhãs de sábado com a 
voz de Bodico no Mercado 
Municipal de São Mateus 
é só colocar na agenda. Ele 
se apresenta neste local 

SÃO MATEUS – Qu-
em não conhece este ho-
mem pela sua anada voz 
que alegra as manhãs espo-
rádicas de sábado – seus 
contratos são feitos de três 
em três meses – no Bar do 
Pintinho, no Mercado Muni-
cipal, deve se lembrar dele 
quando foi goleiro da Asso-
ciação Atlética São Mateus.

Mas hoje este homem 
batizado com o nome de 
Benedito Reis Da Costa 
Machado, conhecido no 
meio artístico como Bodi-
co, faz dupla com Mateus 
Veloso (teclado) e tem a 
companhia da lha Polya-
na Machado Santos que 
canta muito bem e faz os 
comerciais. “Minha lha é 
uma autêntica cantora, 
formada em Assistência 
Social e Educação Física”, 
diz orgulhoso.

E conclui com uma poe-
sia: “A muito tempo não 
vejo o brilho do sol nem a 
luz do luar, nem a beleza 
do mar, que saúde”.

E o repertório de Bodi-
co é de recordar os velhos 
tempos. São músicas de 
Amado Batista, Gino e 
Geno, Teodoro de Sampa-
io, João Mineiro e Marcia-
no, Roberto Carlos, Gui-
lherme e Santiago, Fala 
Mansa, Sérgio Reis, Zezé 
Di Camargo e Luciano, 
Luiz Gonzaga, Jerry Adri-
any, Nilton Cesar, Odair 
José, Fernando Mendes e 
outros.

“Esses nomes que citei 
conheço pela voz”, gaba-
se o cantor mateense que 
fala com alegria do seu 
desao em alegrar as pes-
soas apesar de suas di-
culdades do momento. 
“Peço todos os dias ao 
grande Deus a chance de 
voltar a enxergar. Quero 
ver a luz do sol de novo e 
olhar nos olhos dos meus 
familiares e amigos”, espe-
ra, armando que já com-
pôs a música que mantém 
o nome sobre segredo, 
mas espera gravar ainda 
este ano.

Telefone para contato: 
9-9767-4605  

nos três primeiros sábados 
de maio (dias 4, 11 e 18 a 
partir das 9 horas da ma-
nhã. Já em julho no segun-
do sábado do mês, dia 13). 
Depois só em dezembro, 
nos três primeiros meses.

SERVIÇO
Quem tiver interesse 

em adquirir o CD de Bodi-
co com gravações mais 
recentes deve se dirigir 
aos seguintes endereços: 
Joalheria Dionizio, no 
Centro, Mercado Munici-
pal na lanchonete da Patrí-
cia e no Gilmar Cabelerei-
ro, no Sernamby.

“Me considero uma pessoa vitoriosa, apesar dos per-
calços, pois hoje já tomo meus remédios e uso minhas 
vestimentas sem precisar de ajuda”, revela Bodico.

Nesta sexta-feira (05), 
aconteceram debates sobre a 
situação das comunidades 
atingidas pelos desastres 
provocados pelo rompimen-
to de barragens da Vale. Ade-
ci conta com a presença de 
um grande público, como 

SÃO MATEUS – Acon-
tece até domingo (07), o 19º 
Festival de Caranguejo em 
Campo Grande de Barra No-
va. Mais uma vez a organi-
zação do evento adquiriu os 
caranguejos que serão con-
sumidos, no Estado da Ba-
hia, revelou Adeci de Sena, 
presidente da Associação de 
Moradores de Campo Gran-
de.

Festival do
caranguejo agita
Campo Grande 

A falta de retorno por par-
te dos pesquisadores, das 
Universidades, que até ago-
ra não apresentaram estudos 
sobre os impactos causados 
à vida marinha, deixando 
pescadores e catadores de 
caranguejo sem explicação 
em relação ao grau de conta-
minação de crustáceos e pei-
xes e sem falar do descaso 
da Fundação Renova com as 
famílias que sobreviviam da 
pesca e cata de caranguejo 
na Comunidade, foram os 
assuntos abordados, armou 
Adeci de Sena.

aconteceu em anos anterio-
res, pela tradição do evento 
que reúne diversos cantores.

Mulher pega carona
e escapa de estupro

Na Avenida Principal da 
comunidade os indivíduos 
tentaram estuprar a mulher 

De acordo com o que cou 
apurado pela guarnição da 
Polícia Militar que foi acio-
nada para atender a vítima, 
por volta das 23 horas desta 
quinta-feira a mulher se diri-
gia para casa quando aceitou 
carona de dois homens.

SÃO MATEUS – Uma 
dona de casa que será identi-
 c a d a  p e l a s  i n i c i a i s 
F.D.A.C., de 25 anos por for-
ça das circunstâncias do fato 
ocorrido (tentativa de estu-
pro), passou por maus mo-
mentos ao aceitar carona de 
dois homens, quando se diri-
gia para sua residência na 
Comunidade Espírito Santo, 
em São Mateus.

que não encontrou outra saí-
da se jogar do carro em movi-
mento.

Ela apresentava algumas 
escoriações pelo corpo em 
decorrência da queda do car-
ro em movimento, mas sem 
gravidade. Por orientação 
dos policiais a mulher procu-
rou a Delegacia da Polícia 
Civil para registrar queixa.

Diante da reação da mu-
lher os suspeitos fugiram 
tomando rumo ignorado. 
Quando os policiais chega-
ram ao local encontraram a 
mulher ainda transtornada 
com o acontecimento.

Os policiais militares rea-
lizaram buscas durante bom 
tempo na região da Comuni-
dade Espírito Santo, mas não 
conseguiram pistas dos su-
postos estupradores.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Moção nº 10/2019 foi 
proposta pelo vereador 
Jozail Fugulim, e foi acei-
to pelos onze vereadores 
que da Câmara de São Ma-
teus, Ajalirio Caldeira, 
Antônio Luiz Cardoso, 
Aquiles Moreira, Carlos 
Alberto, Doda Mendonça, 
Francisco Amaro de Alen-
car Oliveira, Jaciara Tei-
xeiera, Jerri Pereira, Jorge 
Recla e Paulo Chagas.

SÃO MATEUS – A 
Câmara de Vereadores de 
São Mateus prestou home-
nagem ao Tenente Coro-
nel Giuliano Menegatti, 
pelos relevantes serviços 
prestados no Comando do 
13º BPM, em São Mateus.

 Estiveram presentes no 
evento, além do homena-
geado e integrantes do le-
gislativo, o próximo Co-
mandante do 13º BPM, Sr. 
Tenente Coronel Mateus 
Garcia Pereira, Sr. Major 
Wallace Ribeiro Vieira, 

Entretanto, como não fo-
ram localizados casais dis-
postos a adotar os três ir-
mãos conjuntamente, foram 
feitas buscas com o des-
membramento de parte do 
grupo de irmãos, quando foi 
localizado um casal interes-
sado em adotar os dois ir-
mãos mais novos, de 06 e 08 
anos em outro município do 
interior do Espírito Santo.

Após os três irmãos terem 
sido acolhidos em razão de 
maus-tratos e negligência, 
sendo o poder familiar desti-
tuído, foram realizadas as 
buscas de propensos pais 
adotivos em favor do grupo 
em todas esferas cabíveis, 
municipal, estadual, nacio-
nal e internacional.

SÃO MATEUS – O juiz 
da Vara da Infância e da Ju-
ventude de São Mateus, 
Antônio Moreira Fernandes, 
deferiu a adoção de 04 crian-
ças na última quinta-feira 
(28). Entre elas, dois irmãos 
de 06 e 08 anos, que foram 
adotados por um mesmo 
casal. E a irmã mais velha 
deles, com 15 anos, que foi 
adotada pelo casal vizinho.

Feita a aproximação das 
crianças mais novas, a equi-
pe levou a adolescente para 
conhecer o casal que preten-

Para surpresa da equipe, 
foi também localizado um 
casal, na mesma cidade, dis-
posto a conhecer a adoles-
cente. Assim, para que hou-
vesse o estreitamento de la-
ços entre as crianças e os 
futuros pais, os três irmãos 
se dirigiram com a equipe da 
unidade de acolhimento pa-
ra o município, a m de 
encontrar os pretendentes à 
adoção.

Comarca de São Mateus
comemora quatro adoções
de crianças em março

Entre as crianças que encontraram novas famílias es-
tão um bebê e uma adolescente.

Porém, foi localizada no-
vamente pela lista de adoção 
um casal de propensos ado-
tantes, também devidamen-
te habilitado, no mesmo mu-
nicípio, cujo endereço era 
justamente a casa ao lado de 
onde os irmãos mais novos 
da adolescente se encontra-
vam, cujos imóveis são sepa-
rados apenas por um muro 
de aproximadamente um 
metro de altura.

dia adotá-la. Entretanto, por 
razões pessoais, ela declarou 
não ter interesse na aproxi-
mação. Dessa forma, o fato 
foi comunicado ao magistra-
do do Juízo da Infância e da 
Juventude de São Mateus, 
que determinou a realização 
de uma nova busca de pre-
tendentes interessados na 
adoção da adolescente, cien-
te, todavia, da diculdade de 
localizar pessoas interessa-
das em “adoções tardias”.

Assim, a adolescente foi 
levada para conhecer o casal 
vizinho, e, passado o perío-
do de estágio de convivên-
cia, foram proferidas, na 
última quinta-feira (28), as 

Bebê também foi adotado 
em março

Após a destituição do po-
der familiar, foi realizada a 
busca junto à lista de adotan-
tes devidamente habilitados. 
Em seguida, o casal foi con-
tatado e passou pelo estágio 
de convivência. Assim, após 
o término deste período, a 
sentença de procedência da 
adoção foi proferida pelo 
magistrado em audiência, 
realizada na última quinta-
feira (28/03).

respectivas sentenças proce-
dentes aos pedidos de ado-
ção. Com isso, seguem os 
três irmãos juntos, “agora 
numa grande e nova famí-
lia”, conforme declarado 
pelas partes em audiência.

A nova família de uma 
criança com um ano e um 
mês de idade, que teve o po-
der familiar destituído desde 
recém-nascida, após a mãe 
biológica ter tentado vender 
o bebê ainda no hospital, tam-
bém teve o pedido de adoção 
julgado procedente pelo juiz 
da Vara da Infância e da Ju-
ventude de São Mateus.

PASSO A PASSO PARA 
ADOTAR

ENTREGA 
VOLUNTÁRIA DE 

BEBÊS PARA ADOÇÃO

O primeiro passo para 
adotar é procurar o Juizado 
da sua cidade para solicitar 
sua inscrição para habilita-
ção para adoção, para o qual, 
inicialmente, não é necessá-
ria a assistência de advoga-
do ou defensor. Em seguida, 
o interessado deverá apre-
sentar a documentação soli-
citada, aguardar ser intima-
do para a participação no 
curso, se submeter a avalia-
ção psicossocial e aguardar 
o deferimento ou indeferi-
mento pela autoridade judi-
ciária. Após a sentença judi-
cial que determina a inser-
ção no cadastro, o preten-
dente deverá esperar a opor-
tunidade de conhecer uma 
criança ou adolescente com 
o perl desejado.

A Justiça estadual, preo-
cupada em dar suporte a mu-
lheres que não estão afetiva-
mente aptas para vivenciar a 
maternidade, também criou 
o programa “Entrega Volun-
tária”. O projeto visa consci-
entizar as pessoas de que, ao 
contrário do abandono, a 
entrega voluntária de bebês 
para a adoção é uma atitude 
legal e responsável e que 
permite à criança receber 
todo cuidado e amor de uma 
família, garantindo a ela o 
direito à convivência famili-
ar e comunitária. As mulhe-
res podem procurar a Vara 
da Infância do município ou 
a rede de saúde ainda duran-
te a gestação.

Comandante
do 13º BPM é
homenageado
pelos Vereadores

O presidente da Câma-
ra, vereador Jorge Recla e 
o vereador Jozail Fugu-
lim, parabenizaram o Ten 
Cel Menegatti, e destaca-
ram ter sido nítido os re-
sultados obtidos com o 
policiamento na região, 
pois segundo eles atual-
mente a sociedade percebe 
policiais mais motivados e 
comprometidos. 

O Ten Cel Menegatti 
agradeceu pela homena-
gem e destacou que os 
resultados alcançados 
são frutos de um trabalho 
de várias mãos e aprovei-
tou para elogiar e agrade-
cer aos militares do 13º 
BPM, do mais antigo ao 
mais moderno, pelo es-
forço constante de cada 
um em oferecer um aten-
dimento de qualidade a 
sociedade.

sub Comandante do 13º 
BPM, alguns militares e 
sociedade mateense. 

A Moção nº 10/2019 foi proposta pelo vereador Jo-
zail Fugulim, e foi aceito pelos onze vereadores que 
da Câmara de São Mateus.

SÃO MATEUS – A Prefe-

itura de São Mateus, através 

da Secretaria Municipal de 

Saúde, realizou a entrega de 

duas ambulâncias 0 KM para 

atender a zona rural do Muni-

cípio. Os veículos foram ad-

quiridos através de duas emen-

das, uma do ex-deputado fede-

ral Givaldo Vieira e a outra da 

senadora Rose de Freitas. Esti-

veram presentes na entrega o 

prefe.

Prefeitura entrega ambulâncias
para atender interior do município

AGILIDADE 
O vereador Paulo Chagas 

agradeceu à senadora Rose de 
Freitas e disse que cou muito 
satisfeito quando recebeu a 
notícia. "Estava em uma reu-
nião em Nova Verona quando 
o prefeito Daniel me ligou 
para dizer das ambulâncias, 
que agilizarão o atendimento 
nas diversas comunidades em 
torno do nosso Distrito de 
Nestor Gomes (KM 41). Que-
ro deixar um agradecimento à 
senadora Rose por ter atendi-

Já o vereador Doda Men-
donça fez questão de agrade-
cer. “Givaldo Vieira cami-
nhou conosco aqui no Muni-
cípio e prometeu a ambulân-
cia. Hoje estamos aqui rece-
bendo com muita satisfação. 
Quero também agradecer ao 
secretário de Saúde Henrique 
Follador, que sempre aten-
dem nossas solicitações".

do nosso pedido e ao prefeito 
Daniel por sempre olhar com 
carinho para a zona rural de 
São Mateus."

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

Av. Monsenhor Guilherme Schmitz,
142 - Sernamby - São Mateus-ES
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A ação faz parte de uma 
mobilização nacional do 
SEST/ SENAT na Semana 
Mundial de Saúde. Os cami-
nhoneiros também poderão 
aferir a pressão arterial, ter 
aulas de alongamento e ori-
entações para prevenir doen-
ças da coluna.

Haverá também orientação 
sobre alimentação saudável e 

SÃO MATEUS  – Cami-
nhoneiros que passarem pe-
las rodovias do Espírito San-
to vão receber atendimento 
em saúde bucal, cuidados 
com a coluna e nutrição. O 
evento, que é gratuito, acon-
tece entre os dias 8 e 12 de 
abril em quatro pontos de 
atendimento, nas cidades de 
Serra, Cachoeiro de Itape-
mirim, São Mateus e Colati-
na.

VITÓRIA – Dados do 
Ministério da Saúde mos-
t r a m  u m  a u m e n t o  d e 
264,1% dos casos de dengue 
no país. O alerta do governo 
é que os estados e municípi-
os reforcem o sistema de 
vigilância e combatam ao 
mosquito Aedes aegypti, 
que é o transmissor da den-
gue, zika e chikungunya. O 
número de óbitos pela doen-
ça também teve aumento, de 
67%, sendo grande parte no 
estado de São Paulo.

Alguns estados têm situa-
ção mais preocupante, por 
apresentarem alta incidên-
cia da doença, ou seja, estão 
com a incidência maior que 
100 casos por 100 mil habi-
tantes: Tocantins (602,9 ca-
sos/100 mil hab.), Acre 
(422,8 casos/100 mil hab.), 
Mato Grosso do Sul (368,1 
casos/100 mil hab.), Goiás 
(355,4 casos/100 mil hab.), 
Minas Gerais (261,2 ca-
sos/100 mil hab.), Espírito 
Santo(222,5 casos/100 mil 
hab.) e Distrito Federal 
(116,5 casos/100 mil hab.).

No Distrito Federal sete 
pessoas morreram por causa 
da dengue. Além disso, 
5.759 casos da doença fo-
ram noticados desde janei-
ro, sendo 4.971 considera-
dos casos prováveis de den-
gue. O levantamento aponta 
ainda que ocorreram cinco 
casos graves e 78 com sinais 
de alarme para a doença.

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que o núme-
ro de casos de dengue no 
estado do Espírito Santo te-
ve aumento de 501% em 
comparação com o mesmo 

Caminhoneiros vão
receber atendimento de
saúde em rodovias do ES

Ao todo, são 4 pontos de atendimento, de Norte a Sul 
do estado.

os riscos do consumo de álco-
ol e drogas. O objetivo é in-
centivar esses prossionais a 
cuidarem da saúde e terem 
qualidade de vida.

Veja os locais de atendi-
mento no Espírito Santo:

Local: Posto Tims - Rodovia 
do Contorno

UNIDADE SERRA

Horário: 11h às 14h

Horário: 17h às 21h.

UNIDADE COLATINA
Local: Posto Barbados, Cola-
tina

UNIDADE SÃO 
MATEUS

Data: 8 a 10 de abril

Data: 8 a 12 de abril

Local: Posto Shangrila - 
BR-101, trevo da PRF, sen-
tido Rio de Janeiro.

Data: 11 de abril

Data: 10 e 11 de abril
Horário: 16h às 20h

Local: Posto Rio Negro - 
BR-101 Norte, sentido São 
Mateus.

UNIDADE CACHOEIRO 
DO ITAPEMIRIM

Horários: 11h às 14h e 18h 
às 22h.

ES está entre os Estados
com maior incidência
dos casos de dengue

Apesar do aumento ex-
pressivo no número de ca-
sos, a situação ainda não é 
classicada pelo governo 
federal como epidemia. O 
último cenário de epidemia 
identicado no país, em 
2016, segundo o Ministério 
da Saúde, teve 857.344 ca-
sos da doença entre janeiro e 
março. “É preciso intensi-
car as ações de combate ao 
Aedes aegypti para que o 

período do ano passado. Até 
o dia 16 de março deste ano, 
o estado noticou 8.838 
casos da doença. No mesmo 
período de 2018, foram 
1.470 casos. O estado regis-
trou um óbito em decorrên-
cia da doença neste ano.

número de casos de dengue 
não continue avançando no 
país”, destacou o ministério.

Atenção 

Prevenção e proteção
– Utilize telas em janelas e 
portas, use roupas compri-
das – calças e blusas – e, se 

Em caso de identicação 
de focos do mosquito, os 
moradores podem acionar a 
Vigilância Ambiental pelo 
telefone 160 para que as 
equipes intensiquem o 
trabalho no loca

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar alerta 
quais medidas devem ser 
tomadas para evitar a proli-
feração do mosquito.

vestir roupas que deixem 
áreas do corpo expostas, 
aplique repelente nessas áre-
as.
– Fique, preferencialmente, 
em locais com telas de pro-
teção, mosquiteiros ou ou-
tras barreiras disponíveis.
Cuidados
– Caso observe o apareci-
mento de manchas verme-
lhas na pele, olhos averme-
lhados ou febre, busque um 
serviço de saúde para aten-
dimento.
– Não tome qualquer medi-
camento por conta própria.
– Procure orientação sobre 
planejamento reprodutivo e 
os métodos contraceptivos 
nas Unidades Básicas de 
Saúde.
Informação
– Utilize informações dos 
sites institucionais, como o 
do Ministério da Saúde e das 
secretarias estaduais e muni-
ciais de saúde.

– Se não deseja engravidar: 
busque orientação médica 
sobre métodos contracepti-
vos.

– Se deseja engravidar: bus-
que orientação com um pro-
ssional de saúde e tire 
todas as dúvidas para avaliar 
sua decisão.

O número de óbitos pela doença também teve aumen-
to, de 67%, sendo grande parte no estado de São Paulo.

Entrega de doações
emociona mães de
recém nascidos
do Himaba

A ação faz parte dos 
projetos “Canguru Capi-
xaba” e “Doar'Ação”, do 
Centro Estadual de Edu-
cação Técnica (CEET) 
Vasco Coutinho. As roupi-
nhas foram confecciona-
das por alunos do curso de 
Modelagem do Vestuário, 
feitas a partir da recicla-
gem de uniformes.

Cada mãe recebeu dois 
kits. Uma delas foi Erica 
Pereira da Silva, 23, que 
t e m  g ê m e o s  r e c é m -
nascidos e estava usando a 
faixa canguru. “Achei o 
projeto muito legal. Ainda 
mais agora, na minha pri-
meira vez com gêmeos. 
Me sinto bem mais segura, 
mais confortável pra ama-
mentar e eles estão bem 
aquecidos e dormindo mui-
to bem”.

VITÓRIA – A entrega 
de 500 kits com toucas, 
par de luvas, camisolas e 
“Faixa Canguru” (amarra-
da ao corpo dos pais, dan-
do mais conforto), emoci-
onou as mães de bebês 
recém-nascidos do Hospi-
tal Infantil e Maternidade 
Alzir Bernardino Alves 
(Himaba), nesta quinta-
feira (4) A ação emocio-
nou as mães.

Milene Silva Barbosa, 
18, é mãe de primeira via-
gem e estava com a lha, 
que nasceu prematura. 
“Esse projeto ajuda bas-
tante, principalmente no 
meu caso. A 'Faixa Cangu-
ru' ajuda muito no ganho 
de peso da minha bebê, 
que nasceu prematura. 
Além de ser muito confor-
tável, porque ajuda o bebê 
a desenvolver melhor, 
com a posição que eles 

Para a aluna do curso de 
Modelagem do Vestuário. 
Maria Lúcia, 62, o projeto 
é um ganho para todos os 
lados.

“O projeto surgiu com a 
necessidade de dar um 
novo m aos uniformes do 
programa 'Jovens Valo-
res', do Governo do Esta-
do. A partir disso surgiu a 
ideia de fazer as roupinhas 
de bebês com esse materi-
al. É uma explosão de sen-
timentos. Apartir do mo-
mento que contribuímos 
com o meio ambiente, ao 
mesmo tempo ajudamos 
as mães que necessitam 
tanto do apoio da socieda-
de. Não tem como conter a 
emoção”.

cam, se sentem mais 
seguros como estavam no 
útero. Estou muito feliz 
com as doações. Vai facili-
tar bastante nossas vidas 
em casa”.

“Eu vejo esse trabalho 
de voluntariado como uma 
troca, pois além de ajudar-
mos no projeto com a con-
fecção das peças, o curso 
nos valoriza dando a opor-
tunidade, como um está-
gio. é uma experiência de 
aprendizado que nos dá 
segurança para trabalhar-
mos melhor depois da for-
mação”.

A coordenadora do cur-
so e idealizadora dos pro-
jetos, Lucia Vinco, se emo-
cionou durante as entregas 
dos kits.

Segundo ela, o projeto 
existe desde 2014 e é muito 
importante para que inspire 
outras instituições a adotar 
a ideia. Até o nal do ano, o 
número de kits doados pode 
chegar a dois mil.

A entrega foi feita no Hospital Infantil e Maternida-
de Alzir Bernardino Alves (Himaba). A ação emocio-
nou as mães.



VENDE-SE casa no bairro Co-
hab, esquina – área/terreno 
378 m². Tratar (27) 99836-

1005.

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

(27) 99836-1005.
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

SIENA ESSENCE 1.6 PRATA 
2013/14
SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15

STRADA FIRE CS 1.4 BAS 
2011/12

UNO WAY 1.4 VERMELHO 
2015/16

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

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

MONTANA LS 1.4 PRATA 
2012/13

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

STRADA FIRE 1.4 BRANCA 
2012/12

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15
FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14

SAVEIRO TL BRANCA CD 
2015/15

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

UP CROSS MA VERMELHA 
2015/16
BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 

FIESTA FLEX PRETA 
2013/14

FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13

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

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

Supermercado do Zezé. Comn-
tato: 99529-1118

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

to: 99813-3138.

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

bem localizado. Tratar: 
99900-2100

Casa com 3 quartos, sendo um 
suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para 3 car-

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

Ana

ALUGO uma quitinete mobili-
ada com 70 metros quadra-

dos. Tratar: 99900-2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro Mo-
rada do Ribeirão, na rua prin-

cipal próximo a Petrobrás.

DECRETO LEGISLATIVO:

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 
027/2019

“ I N S T I T U I  N O  Â M B I TO 
MUNICIPAL A HONRARIA 
POLICIAL  DESTAQUE DO 
A N O  E  D Á  O U T R A S 
PROVIDÊNCIAS”.

O Presidente da Câmara Munici-
pal de São Mateus – ES, Jorge 
Luiz Recla de Jesus, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, de 05 
de abril de 1990 – Lei Orgânica 
do Município de São Mateus FAZ 
SABER que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o seguin-
te.

Ar t .  1° .  F ica  ins t i tu ído  a 
“ H O N R A R I A P O L I C I A L 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
PODER LEGISLATIVO

Parágrafo Único - Fica a critério 
dos membros da Policia Militar, 
Policia do Corpo do Bombeiro e 
Policia Civil a formar de escolha 

Art. 2º. Anualmente, até o dia 31 de 
março, a chea da Polícia Militar, 
chea do Corpo de Bombeiro 
Militar e a chea da Policia Civil 
no Município de São Mateus, enca-
minhará a indicação do nome esco-
lhido juntamente com sua quali-
cação para a Câmara Municipal.

MILITAR DESTAQUE DO 
A N O ” ,  “ H O N R A R I A 
B O M B E I R O  M I L I T A R 
DESTAQUE DO ANO” e  a 
“HONRARIA POLICIAL CIVIL 
DESTAQUE DO ANO”, a ser 
outorgado anualmente pela Câma-
ra Municipal a um membro da 
Policia Militar e a um membro da 
Policia Civil, que atua no Municí-
pio e que se destacou em seus afa-
zeres durante o ano. Art. 5°. Este Decreto Legislativo 

entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as dis-
posições em contrário.

Art. 3º. A Sessão solene deverá 
ser realizada preferencialmente 
no feriado de 21 de abril, tendo 
em vista que Tiradentes é o patro-
no da Policia Brasileira

Sala das Reuniões Sessões da 
Câmara Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito Santo, aos 
27 (vinte e sete) dias do mês de 
março (03) do ano de 2019 (dois 
mil e dezenove).

Presidente

do homenageado.

JORGE RECLA

Art. 4º. As despesas decorrentes 
da execução deste Decreto corre-
rão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementa-
das se necessárias.  

ros.

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à Pra-

ça São Mateus. Valor R$ 
400.000,00

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

1 quarto, sala e cozinha conju-
gada, banheiro social, área 
de serviço e garagem. R$ 

500,00

Apartamento com 2 quartos, 
banheiro social, sala, cozinha, 

área de serviço. Valor R$ 
450.000,00

ALUGA-SE APARTAMENTOS 
NO BAIRRO BOA VISTA, com 
2 quartos, sendo1 suíte, ba-
nheiro social, sala, cozinha e 
área de serviço. Valor R$ 

750,00

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 pro-
dução e água celular- 27 

99986-3494

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de constru-
ção. Valor R$ 830.000,00

VENDO uma chacara na mele-
ira,area 65 mil quadrado, 
com casa energia ,água um 
palmar. Divido em lotes ou 

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

3494

VENDE-SE 2 LOTES EM 
GURIRI, na rua Horácio Bar-
bosa, lado sul, todo murado, 
sol da manhã, escriturados, 

720M² de área. Valor R$ 500 
mil
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Nesses  anos de jornalismo sério,
queremos somente agradecer

a todos que, de alguma forma,
contribuíram para nosso crescimento.

Graças a você, hoje todos podem
nos acompanhar nas redes
sociais e, também, acessar

o melhor conteúdo
de notícias de São Mateus 

através do nosso site.

NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

27 99900-2100

FA NOTÍCIAS

FANOTICIAS

FA NOTÍCIAS


