
Com um cenário ruim, e diante do que é visto, a Praça Mesquita Neto vem se tor-
nando um desafio diário para a administração municipal contra moradores de 
rua e mendigos.

Casagrande anuncia a retomada das obras de pavimentação asfáltica da rodovia que 
liga Boa Esperança a São Mateus, no trecho do Dilô Barbosa à BR-101, no Bairro 

Litorâneo, entre outros investimentos em São Mateus e cidades vizinhas.
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babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

Terminam nesta segunda-feira, dia 6 as incríveis promoções do 
Feirão Oxford em São Mateus. No evento estão expostos di-
versos produtos: Panelas de cerâmica, aparelhos de jantar, ta-
ças, copos e outros utensílios. É forte o babado!

Já visitou o Costelão? A Casa de Carnes e Peixaria Costelão 
trouxe um novo conceito no ramo. Além das carnes tradiciona-
is, a empresa coloca à disposição do público algumas modali-
dades exóticas como jacaré, pato, rã e cordeiro, itens bastante 
procurados, segundo o proprietário Roberto Carlos. Vale frisar 
que os produtos comercializados no local estão dentro dos pa-
drões da legalidade, além da aprovação notória dos clientes. 

Acompanhe a programação de hoje: VINGADORES: 
ULTIMATO (dublado - classicação 12 anos) às 14h e 
17h30min e 21h. Mais informações pelo telefone 3763-2721. 
Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada 
(exceto em feriados ou pré-estreias). OBS: devido ao sucesso 
de bilheteria, neste sábado haverá sessão extra às 00h20min.

Bom dia pra quem é de bom dia!

“A não-violência e a covardia não combinam. Posso imaginar 
um homem armado até os dentes que no fundo é um covarde. A 
posse de armas insinua um elemento de medo, se não mesmo 
de covardia. Mas a verdadeira não-violência é uma impossibi-
lidade sem a posse de um destemor inexível” (Ghandi).

COSTELÃO

CINE SÃO MATEUS

REFLITEMOS

SHOW DOS TITÃS HOJE 
Contagem regressiva para o show da Banda Titãs em São Mate-
us nesta 5ª edição do Sama Rock Festival. O evento se dará 
hoje a partir das 18:30 no estacionamento do Hotel Ibis Styles. 
Show imperdível para os fãs reviverem os maiores clássicos da 
banda.

A UFES e o CEUNES convidam a população para a solenidade 
de abertura das comemorações dos 65 anos da Ufes no Campus 
São Mateus. Durante o evento será lançado um Selo Comemo-
rativo pelos Correios. A festa se dará Nesta terça-feira, dia 7 de 
maio, às 19h no auditório do CEUNES.

NO TRÂNSITO,
O SENTIDO É A VIDA

Iniciada no último dia 10, a Campanha Nacional Vacinação 
Contra a Inuenza chega hoje no Dia “D”. Em todo o país 
acontece uma força tarefa para realizar o mega trabalho de vaci-
nação da população. Os grupos prioritários da campanha são: 
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes (qualquer 
idade gestacional); puérperas (até 45 dias após o parto); traba-
lhadores de saúde; povos indígenas; pessoas com 60 anos ou 
mais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medi-
das socioeducativas; população privada de liberdade e funcio-
nários do sistema prisional; portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, além 
de professores das escolas públicas e privadas”.

DIA D

FEIRÃO OXFORD ESTÁ DE VOLTA

Visando diminuir o número de acidentes de trânsito, o 
DETRAN lançou a campanha “Maio Amarelo”. Diversas ati-
vidades serão realizadas durante a campanha, como forma de 
conscientizar e estimular os condutores de um modo geral a 
realizaram um trânsito mais seguro. Necessário.

UFES CONVIDA

www.fanoticias.com.br2 Geral Sábado, 4 de maio de 2019

SÃO MATEUS – O Cen-
tro Nacional de Pesquisa e 
Conservação das Tartarugas 
Marinhas e Biodiversidade 
Marinha do Leste (Centro 
Tamar), do ICMBio, prorro-
gou até sexta-feira, dia 10 de 
maio, as inscrições para sele-
ção de 36 voluntários, do 
Programa Voluntariado do 
ICMBio no Centro. Os inte-
ressados ganham mais 4 dias 
para se cadastrarem no Pro-
grama do Voluntário do 
ICMBio, e inscreverem-se 
na  chamada do Tamar 
ICMBio 001/2019, clicando 
aqui.

As oportunidades são pa-
ra atuar na sede do Tamar (1 
vaga), em Vitória, no Espíri-
to Santo, e na Base do Tamar 
em Guriri-São Mateus (34 
vagas). Todos os interessa-
dos devem preencher a cha 
de cadastro como voluntário 
aqui e aderir à Chama-
da/Edital aberto do Centro 
Tamar. Com a prorrogação, 
o resultado será divulgado 
apenas dia 13 de maio, com 
início das atividades previs-
to na sequência.

A chamada tem validade 
de 1 ano com carga horária 
mínima de 15 horas semana-
is (3h/dia) para a sede do 
Tamar em Vitória, e de 16 
horas mensais para a Base 
do Tamar de Guriri, São Ma-
teus. Quem ocupar a única 

Tamar prorroga
inscrições a voluntários
de Guriri e Vitória

Os interessados em uma das 36 vagas têm até sexta, dia 10 de maio, para se inscre-
verem.

vaga prevista para a sede em 
Vitória, irá apoiar adminis-
trativamente a Coordenação 
da Câmara Técnica de Con-
servação da Biodiversidade 
(CT-BIO/CIF) no exercício 
das atribuições previstas no 
Regimento Único das Câma-
ras Técnicas do Comitê 
Interfederativo, além de dar 
apoio em procedimentos 
administrativos relaciona-
dos a recebimento, registro e 
envio de documentos de 
c o m p e t ê n c i a  d a  C T-
BIO/CIF.

Já os candidatos que con-
correm às 34 vagas do Ta-
mar Guriri, auxiliarão no 

planejamento, organização 
e execução de eventos perió-
dicos de visitação, educação 
ambiental, sensibilização e 
interface com o público, den-
tro e fora da Base do Centro, 
entre outras atividades. Os 
candidatos para a vaga da 
sede devem estar cursando 
algum curso das Ciências 
Naturais (Biologia, Ecolo-
gia ou Oceanograa). Já os 
candidatos da Base do Ta-
mar de Guriri podem possuir 
formação livre, com escola-
ridade de nível médio ou 
superior.

Para as vagas da Base do 
Tamar em Guriri, São Mate-
us, os candidatos devem pre-
encher no mínimo um dos 
pré-requisitos: a) ter partici-
pado de alguma capacitação 
na Base do Centro Tamar de 
Guriri nos últimos dois 
anos, que não seja dentro do 
programa de Voluntariado 
do ICMBio; b) ter participa-
do do programa de Volunta-
riado do ICMBio na Base do 
Centro Tamar de Guriri nos 

últimos dois anos - neste 
caso, se a pessoa foi voluntá-
rio, é necessário que ela te-
nha uma porcentagem de 
participação igual ou superi-
or a 20% nas atividades do 
último Termo de Adesão ao 
serviço voluntariado do 
ICMBio ou ter experiência 
técnica em produção de ma-
teriais artesanais, que con-
tribua para a capacitação de 
pessoal na Base do Tamar de 
Guriri.

O objetivo do Programa 
Voluntariado no Tamar é 
incentivar a participação da 
sociedade na gestão, manejo 
e conservação das tartarugas 
marinhas que ocorrem no 
litoral brasileiro, entre ou-
tros. O voluntário não rece-
be remuneração por parte do 
ICMBio, sendo a prestação 
dos serviços formalizada 
por meio de um Termo de 
Adesão ao Serviço Voluntá-
rio e de um Plano de Traba-
lho que dene as atividades 
nas quais o voluntário irá 
auxiliar no Tamar.

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba
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Praça Mesquita
Neto, um cenário
de indignação
no Centro

Com os moradores de 
rua que aos poucos ze-
ram da praça uma hospe-
dagem, onde é possível se 
notar barracas, e muitos 
deles em pequenos gru-
pos, quando não estão 
dormindo bem à vontade 
em cima da grama, o dia a 
dia na praça, torna-se ru-
im mais e mais.

Com uma situação que 
aos olhos de quem tem 
que utilizar a praça, para 
um lazer, ca impossível 
devido a tantos morado-
res de ruas e mendigos 
que se hospedam ali, por 
ter um terminal rodoviá-
rio bem perto.

Um homem que não 
quis ser identicado, 
disse que ao passar pela 
praça um morador da pra-
ça, lhe pediu cinco reais, 
pois segundo o morador, 
seria para comprar um 
sorvete para sua mulher 
que segundo ele estava 
grávida, como referiu, 
então o homem disse ” eu 
te dou da seguinte forma, 
tenho uma garrafa com 
água dentro do meu carro 

LUGAR 
ABANDONADO

SÃO MATEUS – O 
que seria o Cartão de Visi-
tas da centenária cidade 
de São Mateus, a Praça 
Mesquita Neto, a cada dia 
vem se tornando um desa-
o muito grande para a 
administração atual, con-
tra moradores de ruas e 
mendigos, que chegam e 
cam dentro dela.

Uma praça que era para 
ser um cartão postal de 
visita, por ter um terminal 
rodoviário que diaria-
mente passam milhares 
de pessoas, e que ao mes-
mo tempo desembarcam 
em São Mateus para ou-
tros ns, vem sendo visa-
da como uma praça peri-
gosa devido aos aconteci-
mentos, e a falta de segu-
rança que era para existir.

 

e uma escova, você vai 
pega o material, e limpa 
os quatros pneus, aí te dou 
o valor que me pediu”, 
disse o homem ao mora-
dor de rua.

O morador de rua res-
pondeu ao homem o se-
guinte, que só pediu o di-
nheiro, e não trabalho, 
ainda disse outras pala-
vras desagradáveis ao 
homem.

Com essa situação que 
aos poucos foge do con-
trole da administração, a 
praça Mesquita Neto está 
se tornando um lugar “er-
mo e escuro”, lugar onde 
não se pode ir com a sua 
família, que antes era um 
ponto favorável a toda 
comunidade, por estar 
centralizada em tudo.

 Comerciantes que atu-
am na noite dos nais de 
semana, relataram que 
muitos clientes deixaram 
de ir até a praça para sabo-
rear os alimentos que são 
vendidos, devido a esses 
moradores de rua e outros 
que acabam incomodan-
do o lazer das pessoas e 
pedindo constantemente.

A conclusão é que a 
praça Mesquita Neto, se 
torna um desao muito 
logo, que poderia ser ame-
nizado pela prefeitura 
com a guarda patrimoni-
al, para resguardar de for-
ma mais aplausível, e dar 
no mínimo uma dignida-
de a todos que querem 
chegar e usufruir de um 
patrimônio que é de to-
dos.

Em um outro lado da 
praça, existe um lugar 
que esses moradores de 
rua já zeram como ba-
nheiro, que eles usam só 
para urinar, e ca um 
odor muito forte é sentido 
por quem passa pelo lo-
cal, além de outros co-
merciantes que atuam em 
seus comércios localiza-
dos na rua João Bento 
Silvares.

Com um cenário ruim, e diante do que é visto, a Pra-
ça Mesquita Neto vem se tornando um desafio diá-
rio para a administração municipal contra mora-
dores de rua e mendigos.

NOTCIAS

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
Fonte: alexa.com
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SÃO MATEUS – A reto-
mada das obras de pavimen-
tação asfáltica da rodovia 
que liga Boa Esperança a 
São Mateus, no trecho da 
comunidade de Dilô Barbo-
sa à BR-101, no Bairro Lito-
râneo, assinatura da ordem 
de serviço para a construção 
do atracadouro em Concei-
ção da Barra para a travessia 
de balsa pelo Rio Cricaré, 
são alguns dos principais 
motivos da presença em São 
Mateus, do Governador Re-
nato Casagrande (PSB), que 
acontece nesta terça-feira 
(7).

A visita do Governador a 
São Mateus e Conceição da 
Barra foi anunciada na últi-
ma terça-feira pelo deputado 
Freitas em visita à Câmara 
de Vereadores. Na ocasião o 
parlamentar que é aliado 
político do governador lem-
brou da importância das 
obras que Casagrande estará 
anunciando, lembrando que 
algumas delas como a dupli-
cação da rodovia Othovari-
no Duarte Santos e a pavi-
mentação da rodovia ES-
315 que liga Boa Esperança 
a São Mateus foram inicia-

Mas não para por aí. Casa-
grande também vai assinar 
ordem de serviço para am-
pliação das três pontes da 
Rodovia Othovarino Duarte 
Santos que liga São Mateus 
a Guriri, que não foram não 
foram incluídas na obra de 
duplicação que foi realizada 
no trecho. As pontes são no 
Bairro Pedra D'Água; sobre 
o Rio Preto e Mariricu, já na 
chegada do balneário. Cons-
ta ainda como parte da vinda 
de Casagrande a São Mate-
us, a inauguração com o pre-
feito Daniel Santana Barbo-
sa, do Centro de Educação 
Infantil (CEINS), ao lado da 
Secretaria de Assistência 
Social, no bairro Boa Vista.

Casagrande anuncia
investimentos no Norte

das no seu primeiro manda-
to, e paralisadas no Governo 
de Paulo Hartung.

Freitas destacou ainda 
que Casagrande poderá re-
servar algumas surpresas 
para anunciar à população 
de São Mateus e Conceição 
da Barra nesta visita e apro-
veitou para pedir aos verea-
dores “que participassem 
deste importante momento 
para a cidade de São Mate-
us”. A expectativa gira em 
torno do anúncio da obra do 
Contorno de São Mateus 
que segundo o parlamentar, 
já tem o projeto aprovado.

Há ainda a expectativa 
em torno do anúncio pelo 
governador do seu empenho 
no sentido de trabalhar pela 
liberação de recursos do Go-
verno Federal para a obra de 
saneamento de Guriri, uma 
antiga reivindicação da po-
pulação do balneário. “Eu 

mesmo tenho vergonha de 
andar pelas ruas de Guriri e 
saber que esta obra seria a 
redenção para a comunidade 

Casagrande anuncia a retomada das obras de pavimentação asfáltica da rodovia 
que liga Boa Esperança a São Mateus, no trecho da comunidade de Dilô Barbosa à 
BR-101, no Bairro Litorâneo.

Casagrande chega a São Mateus nesta terça-feira, dia 
07.

que sofre em épocas de chu-
va com alagamento de ruas e 
avenidas”, exemplicou o 
parlamentar.

SÃO MATEUS – A gale-
ra dos Titãs volta ao Estado 
trazendo toda a ousadia e os 
sucessos da banda na turnê 
“Titãs Tour”. Na bagagem, 
canções como “Sonífera 
Ilha”, “Polícia” e “Flores”.

O show comemorativo 
dos 35 anos da banda acon-
teceu ontem,   no Steffen 
Centro de Eventos, em Jar-
dim Limoeiro, na Serra 
(ES). 

Ousadia e rock dos Titãs 
O guitarrista e escritor 

Tony Bellotto destacou a 
curtição de poder estar sem-
pre mudando. “Festejar 
esses anos todos é realmen-
te muito especial. A sensa-
ção é de celebração mesmo, 
de comemorar o sucesso da 
banda, além de rearmar 
nosso gosto por nos rein-
ventar. É importante estar-
mos sempre fazendo coisas 
diferentes, nos divertindo e 

Hoje, sábado (04), Tony 
Bellotto, Branco Mello, 
Sérgio Britto, Mario Fabre 
e Beto Lee prometem agitar 
a 5ª edição do “Sama Rock 
Festival, no Ibis Styles, em 
São Mateus. O evento acon-
tece na área do estaciona-
mento do hotel e os portões 
abrem às 18 horas.

nos motivando a permane-
cer ativos e relevantes”, 
frisa.

A banda faz show no Festival de 
Rock na cidade.
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Estiveram presentes o 
presidente da ASSENOR, 
Natan Beltrame; a  vice-
presidente, Claudeani Zan-
ni; o diretor Administrativo, 
Cássio Caldeira, o diretor 
nanceiro, Jacimar Zanela-
to, empresários  mantenedo-
res representantes da Suza-
no, Volare Veículos, Sin-
dempresas, Sicoob, Hospi-
tal Meridional entre outros.  
Representando a Câmara, os 
vereadores Ajalírio Caldei-
ra, Aquiles Moreira, Carlos 
Alberto Gomes (Que repre-
sentou o presidente Jorginho 
Cabeção, ausente por moti-
vo de saúde), Doda Men-
donça, Jaciara Teixeira, Joza-
il do Bombeiro e Temperi-
nho.

O vereador Jerri Pereira 

PRESENÇAS

S Ã O  M A T E U S  – 
Empresários da Associação 
Empresarial do Norte do 
Estado do Espírito Santo – 
ASSENOR e vereadores se 
reuniram na tarde desta se-
gunda-feira (29), no plená-
rio da Câmara para debater 
uma pauta pelo desenvolvi-
mento de São Mateus. A 
maioria das reivindicações 
da entidade, referem-se às 
questões ambientais, proje-
tos de utilização de emen-
das para investimento em 
abastecimento de água, 
construção da barragem do 
Bamburral, saneamento 
básico, preservação das 
nascentes, além de um polo 
industrial, coleta seletiva, 
renovação da licença de 
funcionamento do aeropor-
to entre outros pedidos.

Vereadores e Assenor se
reúnem para discutir agenda
de desenvolvimento

justicou ausência, infor-
mando que não compareceu 
em virtude de uma reunião 
agendada com moradores de 
Barra Seca, no mesmo horá-
rio do encontro.

VEREADORES
Na avaliação dos verea-

dores presentes o encontro 
foi produtivo. Todos se colo-
caram à disposição da enti-
dade e propuseram ampliar 
as discussões envolvendo 
também o prefeito Daniel 
Santana e o governo do esta-
do neste debate. “Fico satis-
feita em conhecer essas fren-
tes de discussão e me coloco 
à disposição de vocês. Sugi-
ro manter um grupo de tra-
balho para cada assunto. O 
que importa é tentar resol-
ver, a gente tem que buscar 

BARRAGEM
Os empresários pediram 

unidade política para avan-
çar nas principais demandas 
do município, apontando a 
segurança hídrica como prio-
ridade. Segundo Natan Bel-
trame, a Assenor liderou um 
projeto de construção da 
barragem do Bamburral, 
tendo a participação dos pro-
dutores rurais no processo, 
mas explicou que interrom-
peram os estudos em 2018, 
após o governo de PH anun-
ciar a intenção de construi-la 
no ano passado. “Nós tinha-
mos até verba liberada pelo 
Sicoob, mas não fomos adi-
ante porque fomos informa-
dos que o estado faria o ser-
viço. Ficamos mais uma vez 
sem a barragem”, lamentou 
Natan.

de fato o entendimento”, 
disse Jaciara Teixeira.

“Convidamos o prefeito 
para vir à Câmara e não tive-
mos sucesso. Outros seg-
mentos tentam essa aproxi-
mação e não conseguem 
agenda. Legislar e scalizar 
a gente tem feito, mas para o 
município andar a adminis-
tração precisa fazer a sua 
parte. No que depender de 
mim, pode ter certeza que a 
Assenor tem meu apoio”, 
armou Jozail do Bombeiro.

“Parabenizo a Assenor 
pelo primeiro encontro e 
espero que tenhamos mais 
reuniões como esta com a 
sociedade organizada para 
discutirmos os rumos de São 

Segundo Doda Mendon-
ça, parlamentar do bloco 
governista,  oposição e situ-
ação precisam anar o dis-
curso. “É muito importante 
este diálogo, estou vendo a 
união de vocês. A população 
também precisa desse enten-
dimento entre câmara, go-
vernador, prefeito, deputa-
dos”.

Aquiles Moreira destacou 
a preocupação ambiental e a 
necessidade de investir no 
saneamento. “Meio ambien-
te tem que ser olhado com 
bons olhos, não só aqui, mas 
em todo o Brasil. Os nossos 
governantes nunca olharam. 
São Mateus, um município 
de quase quinhentos anos 
com esgoto a céu aberto. 
Temos que fazer o nosso de-
ver de casa. Parabéns a este 
grupo por se preocupar com 
isso. É viável nessa discus-
são incluir também o Minis-
tério Público”.

Mateus”, disse Ajalírio Cal-
deira.

INVERSÃO DE 
PRIORIDADES 

No comando da reunião, 
o vereador Carlos Alberto 
também sugeriu convidar o 
prefeito, o governador e pro-
motores. Armou também 
que o chefe do Poder Execu-
tivo não deve se distanciar 
das agendas de desenvolvi-
mento. “Quando a gente faz 
o trabalho de scalizar, isso 
incomoda. Imaginem que o 
município vai gastar R$ 4,5 
milhões com calçadão de 
Guriri, quase R$18 milhões 
para trocar o calçamento da 
Avenida Oceano Atlântico e 
a saúde e a educação caren-
tes de investimentos. Isso é 
inversão de prioridade.
 

A ASSENOR – Associa-
ção Empresarial do Norte do 
Estado do Espírito Santo, 
abrange os municípios de 
São Mateus, Jaguaré, Con-
ceição da Barra e Pedro Ca-
nário, mantida por empresas 
privadas mantenedoras e 
seus associados. De acordo 
com os gestores, a entidade 
surgiu como um segmento 
do “Espírito Santo em 
ação”, para unir empresários 
e empresas, agregar esfor-
ços e ideais, auxiliar o go-
verno com projetos e solu-
ções, auxiliar a gestão muni-
cipal, enm somar com toda 
a sociedade na busca de solu-
ções diante de tantos desa-
os e de uma pluralidade in-
nita de grandes oportunida-
des.

ABRANGÊNCIA

A maioria das reivindicações da entidade, referem-se às questões ambientais, projetos de utilização de emen-
das para investimento em abastecimento de água, construção da barragem do Bamburral, saneamento bási-
co, preservação das nascentes, entre outras

Indústria debate
modernização
do setor de
gás natural

VITÓRIA – Workshop 
que ocorre em 15 de abril, 
das 9h às 12h30, na sede 
da Findes, em Vitória, terá 
a presença do secretário de 
Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis do Ministério de 
Minas e Energia e de líde-
res empresariais

 “Mudar o marco regu-
latório do gás é um driver 
poderoso para reindustria-
lizar o Brasil. Temos que 
promover a modernização 
do setor de gás natural e 
acelerar o andamento das 
propostas em tramitação 
no Congresso Nacional, 
como a chamada Nova Lei 
do Gás”, armou o presi-
dente do Sistema Findes, 
Leo de Castro.

Segundo ele, não pode-
mos aceitar que o gás pro-
duzido no Espírito Santo 
seja mais competitivo em 
outros estados do que 
aqui. “Tratar essas ques-
tões é fundamental para a 
competitividade da indús-
tria capixaba, para a atra-
ção de novos investimen-
tos, geração de emprego e 
renda e para o nosso de-
senvolvimento socioeco-
nômico”, completou.

O evento será realiza-
do de 9h às 12h30, na se-

Horário: 9h às 12h
Local: Edifício Findes

Dia: 03 de maio

de da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Espírito Santo, em Vitó-
ria. O evento reunirá re-
presentantes da indústria 
e da Confederação Naci-
onal da Indústria (CNI), 
além de integrantes dos 
governos federal e esta-
dual. No encontro, o se-
cretário de Petróleo e Gás 
do Ministério de Minas e 
Energia, Márcio Felix 
falará sobre os desaos 
da abertura do mercado 
de gás natural no Brasil.

Organizado pela Con-
federação Nacional da 
Indústria (CNI) em parce-
ria com a Findes e a Asso-
ciação Brasileira dos Gran-
des Consumidores de Ener-
gia e dos Consumidores 
Livres (Abrace), os parti-
cipantes do workshop dis-
cutirão o processo de mo-
dernização do setor de gás 
natural e o andamento das 
propostas que visam à cria-
ção de um mercado nacio-
nal com oferta abundante 
e preços competitivos para 
os consumidores.

SERVIÇO

“Mudar o marco regulatório do gás é um driver pode-
roso para reindustrializar o Brasil. Temos que pro-
mover a modernização do setor de gás natural e ace-
lerar o andamento das propostas em tramitação no 
Congresso Nacional”, afirmou Leo de Castro.

Acesse:
www.fanoticias.com.br
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

O projeto denominado 
“Zés do Futuro”, atende a 
crianças e jovens com fai-
xa etária de 4 a 14 anos de 
idade daquela comunida-
de, onde participam de 
palestras, ocinas e práti-
cas de esporte, que são 
coordenadas por 20 cola-
boradores. O escopo do 
projeto é o de ofertar espa-
ço qualicado de convi-
vência, através de ativida-
des lúdicas que propicia-
rão o despertar do senti-
mento de pertencimento, 
solidariedade e autono-

SÃO MATEUS – A 
equipe de educação ambi-
ental da terceira compa-
nhia do Batalhão de Polí-
cia Militar Ambiental rea-
lizou palestra e exposição 
de animais taxidermiza-
dos em um projeto social 
sem ns lucrativos, com 
sede no Bairro Pedra 
D'água.

Ainda segundo informa-
ções os bombeiros, a vítima 
teria tentado atravessar a 
rua, mas o motorista do ôni-
bus do transporte coletivo 
não teria visto o homem na 

SÃO MATEUS – Um 
homem de 55 anos teve o pé 
esquerdo esmagado por um 
ônibus enquanto estava para-
do em um cruzamento no 
Centro de Guriri. Ele foi so-
corrido por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros e leva-
do para o Hospital Roberto 
Silvares. A Viação São Ga-
briel informou, por meio de 
nota, que lamenta o ocorrido, 
que está "apurando as cir-
cunstâncias e que as medidas 
necessárias serão tomadas".

O PL foi lido na Sessão da 
última terça, 23, e está nas 
Comissões Permanentes 
para análise dos demais par-
lamentares. Segundo Jerri, a 
proposta é implementar uma 
política pública  de acesso à 
informação e internet, esta-
belecendo pontos especí-
cos em que será disponibili-
zado o sinal gratuito de in-

SÃO MATEUS – Está 
em tramitação na Câmara de 
São Mateus o Projeto de Lei 
nº015/2019, de autoria do 
vereador  Jer r i  Pere i ra 
(PRTB), que propõe a libe-
ração de rede de internet 
sem o – WI-FI – para utili-
zação gratuita em praças, 
parques e pontos turísticos 
de São Mateus.

Jerri propõe internet
gratuita em praças

“Temos nesse projeto do-
is pontos centrais. Um deles 
é tornar São Mateus uma 
cidade mais moderna, com 

ternet WI-FI. valorização dos espaços pú-
blicos, tornando-os mais 
atrativos para moradores e 
turistas, além de democrati-
zar o acesso à informação 

por meio da cultura e incen-
tivo educacional”, destacou 
o vereador.

A implementação deverá 
acontecer por meio de par-
cerias, público-privado, sem 
oneração dos cofres públi-
cos.

Na proposta apresentada 
por Jerri, o “Programa WI-
FI” possibilitará o acesso à 
internet através de celular, 
tablete, notebook e demais 
aparelhos que possuam dis-
positivos compatíveis com o 
padrão WI-FI de conexão à 
internet.

Ainda não há previsão de 
votação do PL. Se aprovado 
pelo parlamento, seguirá 
para sanção do Executivo 
Municipal.

“Temos nesse projeto dois pontos centrais. Um deles é tornar 
São Mateus uma cidade mais moderna”, explicou Jerri.

Homem tem pé esmagado
por ônibus em Guriri

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levado 
para o Hospital Roberto Silvares. Estado de saúde do 
homem não foi divulgado.

esquina da rua. O estado de 
saúde dele não foi divulga-
do. A Polícia Militar esteve 
no local, fez o teste de bafô-
metro no motorista do ôni-
bus e foi constatado que o 
condutor não havia ingerido 
bebida alcoólica.

RECLAMAÇÃO
Atravessar algumas ruas 

no Centro de Guriri não tem 
sido uma tarefa fácil para os 
moradores do bairro. Pedes-
tres e motoristas reclamam 
da falta de sinalização no 
trânsito da região.

Segundo moradores, atro-
pelamentos no trecho são 
comuns, já que as pessoas se 
arriscam atravessando em 

meio aos veículos. "Isso é 
um absurdo. É o trânsito, a 
má sinalização. Nós não po-
demos car assim. Tem 
criança passando e ninguém 
sabe o que é trânsito e o que 
não é. Está essa bagunça aí, 
sem rotatória", comentou a 
dona de casa Silvana Bles-
son.

A esteticista Jaqueline 
Araújo mora em Guriri e 
atravessa no local diaria-
mente de bicicleta. Ela rela-
ta que a travessia é bem peri-

gosa e que ela corre riscos 
constantemente. "Ando de 
bicicleta aqui há muitos 
anos. Você quase é atropela-
da todos os dias, um não res-
peita o outro. Motorista não 
respeita pedestre e pedestre 
não respeita motorista", pon-
tuou ela.

Procurada, a Prefeitura de 
São Mateus não respondeu 
os questionamentos dos mo-
radores sobre as melhorias 
que precisam ser realizadas 
no trânsito no bairro.

Polícia Militar
Ambiental
realiza palestra

mia.
Nesta atividade, foram 

atendidas 40 discentes, 
entre crianças e jovens, 
com a ministração de uma 
palestra com o tema “A 
Importância dos Animais 
Silvestres”, onde foi agu-
çado o interesse pela pre-
servação ambiental e apri-
morado o processo de 
aprendizagem destas cri-
anças.

No norte do Espírito 
Santo, a 3ª companhia do 
batalhão de Policia Militar 
Ambiental está aberta a 
solicitações por parte de 
ONGs, Projetos Sociais e 
Instituições de Ensino du-
rante todo o decorrer do 
ano para realizar palestras 
e exposições de educação 
ambiental, que devem ser 
agendadas através do e-
mail:  policia.ambien-
tal.sm@gmail.com ou pelo 
telefone: (27) 3767-7611.

O projeto denominado “Zés do Futuro”, atende a cri-
anças e jovens com faixa etária de 4 a 14 anos de 
idade.

MEC prorroga até
15 de maio renovação
de contratos do Fies

BRASÍLIA – O Diário 
Ocial da União publicou 
portaria do Ministério da 
Educação que prorroga, até 
dia 15 de maio, o prazo para 
a renovação semestral dos 
contratos de nanciamento 
concedidos pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies), simplicados e não 
simplicados, referentes ao 
1º semestre de 2019.

A mesma portaria pror-
roga, para a mesma data, o 
prazo para a realização da 

As prorrogações a que se 
refere a portaria deverão 
ser feitas por meio do Siste-
ma de Financiamento ao 
Estudante (SisFIES), no 
site do Ministério da Edu-
cação e do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação.

transferência integral de 
curso ou instituição de ensi-
no, bem como de solicita-
ção de dilatação do prazo 
para a utilização do nan-
ciamento.
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TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES

A SOLUÇÃO GRÁFICA

graficaboroto@hotmail.com
Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,

194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

VITÓRIA – O volume 
das vendas do comércio no 
Espírito Santo para o mês 
das Mães 2019 deve regis-
trar crescimento de até 6% 
em relação ao ano passado, 
segundo estimativa da Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Esta-
do do Espírito Santo (Feco-

 
DENÚNCIAS

E as críticas partem até 
mesmo de quem deveria ter 
um time nas mãos para reali-
zar uma boa campanha para 
conquistar a competição 
como espera a apaixonada 
torcida. E foi o técnico Mau-
rício Rodrigues, que “entor-
nou o caldo”.

“Não tá fácil pra gente. A 
gente não recebe desde o 
início, não temos alimenta-
ção, não temos água decen-
te, nossa água é da torneira. 
O nosso goleiro Richard já 
perdeu 10 quilos por causa 
dessa situação. Ontem nos-
sos jogadores comeram ar-

Em um vídeo no qual che-
gou a chorar Maurício reve-
lou que o goleiro do time já 
perdeu 10 kg, o que foi con-
testado pelo presidente Fun-
dão que achou exagerada e 
jogada de marketing o com-
portamento do auxiliar, mas 
conrma atraso nos venci-
mentos, e que apenas meta-
de do time recebe salário

Maurício Rodrigues narra 
como é o ambiente do clube 
no momento e arma que os 
salários dos atletas, comis-
são técnica e funcionários 
do São Mateus estão atrasa-
dos, e além disso, expôs con-
dições deploráveis de ali-
mentação, como raciona-
mento de comida e jogado-
res bebendo água da tornei-
ra. Por conta disso, o goleiro 
do time já teria perdido 10 
kg.

SÃO MATEUS – Às vol-
tas para retornar à elite do 
futebol capixaba e mesmo 
na liderança da Série B, o 
São Mateus, que neste sába-
do enfrenta o Esse, de Cola-
tina, às 15 horas, no Ser-
namby, está, mais uma vez 
em sua história, em uma ver-
dadeira turbulência. Há de-
núncias até de que jogadores 
tomam água de torneira e 
alguns se quer recebem salá-
rio.

São Mateus atrasa salário,
põe atletas em kitnet e
dá água da torneira

As nossas bolas estão sem-
pre vazias, porque não te-
mos uma bomba de 15 reais 
pra encher as bolas. Essa 
molecada é guerreira pra 
caramba e a gente vai subir. 
Vamos lutar até o m. Até as 
tias da cozinha, que passam 
de tudo, também estão com 

roz, feijão e metade de um 
ovo pra cada um, e não tinha 
pra todo mundo. Estamos 
passando por uma situação 
muito difícil", disse o treina-
dor, que, emocionado, ainda 
contou mais problemas que 
a equipe passa para treinar.

os salários atrasados", conti-
nuou.
 

"NÃO ESTÁ 
MENTINDO, MAS 

AUMENTOU”
Confrontado sobre o teor 

do vídeo divulgado nas re-
des sociais, o presidente do 
São Mateus, Marcello Fun-
dão Júnior, armou que 
houve um exagero nas de-
clarações. Mesmo assim, o 
mandatário mateense con-
rmou que há sim o atraso 
de salário no clube e que a 
água que os atletas bebem 

Em mais uma promessa, o 
mandatário armou que 
nesta terça-feira que acaba-
ram de chegar carne e cestas 
básicas para amenizar a situ-
ação dos jogadores. Júnior 
Fundão também justicou 
os problemas por conta da 
falta de apoio do poder pú-
blico municipal.

"A torcida junto com a 
população mateense se jun-
tou para apoiar o clube por 
meio de doações. Hoje mes-
mo chegou mais de 200 kg 
de carne, mais de 10 cestas 
básicas. Complementou, 
porque tinha. Estamos sem 
apoio político no município 
e as empresas da cidade não 
estão em condições nance-
iras viáveis de ajudar o clu-
be", alertou.
 
SÓ METADE DO TIME 

RECEBE

não é mesmo tratada.
“O salário está atrasado 

sim e a água é água de poço 
que eles bebem. A situação 
nossa não é das melhores, 
está crítica mesmo, mas em 
nenhum momento chega 
nessa situação de jogador 
passar fome. Isso aí foi até 
exagerado da parte dele (téc-
nico). Ele não está mentin-
do, mas aumentou demais. 
Condições desumanas igual 
está no vídeo até ele mesmo 
viu que foi exagerado dema-
is. Mas pra você fazer um 
marketing tem que ser as-
sim, né", disse o presidente 
do clube.

De acordo com o presi-
dente mateense, a folha sala-
rialdo clube gira em torno de 
apenas R$ 13 mil e que os 
vencimentos de todos no 
clube estão um mês e meio 
atrasados. Uma rifa deve ser 
feita para ajudar na quitação 
dos salários. Além disso, 
uma "vaquinha virtual" se-
gue sendo feita pelo clube, 
visando sensibilizar torce-
dores e empresariado local a 
contribuir com o clube.

Em um vídeo no qual chegou a chorar Maurício revelou 
que o goleiro do time já perdeu 10 kg, o que foi contes-
tado pelo presidente Júnior Fundão.

A situação nossa não é das melhores, está crítica mes-
mo, mas em nenhum momento chega nessa situação 
de jogador passar fome. Isso aí foi até exagerado da 
parte dele”, rebateu o presidente do clube.

Comércio capixaba está otimista
para as vendas de Dia das Mães

mércio-ES). Considerada a 
segunda melhor data come-
morativa para o comércio, 
cando atrás apenas do 
Natal, o Dia das Mães sem-
pre deixa os comerciantes 
animados, gerando expecta-
tiva e a criação de promo-
ções e descontos diferencia-
dos para incentivar as com-

No ano de 2018 em com-
paração a 2017, o mês das 
mães apresentou crescimen-
to de 5,2%. Apesar da inten-
ção de consumo das famílias 
estar crescendo em ritmo 
lento, as datas comemorati-
vas são um estímulo para as 
pessoas presentearem. A 
estimativa de valor a ser de-
sembolsado deve car entre 
R$ 120 e R$ 150 nos seg-
mentos de vestuário e aces-
sórios, perfumaria e cosmé-
ticos e telefonia celular, que 
devem registrar maior movi-
mento no comércio.

Espera-se que em 2019 as 

pras. vendas do comércio para o 
Dia das Mães ganhem mais 
ritmo frente ao ano passado. 
O mercado de trabalho for-
mal tem apresentado resul-
tados positivos nesse início 
de ano no Estado e houve 
melhora nos indicadores de 
Intenção de Consumo e de 
Endividamento e Inadim-
plência, o que são fatores 
que irão contribuir.

Quanto às contratações 
temporárias, os empresários 
do comércio no período pós-
crise já vêm contratando e 
recompondo seu quadro de 
funcionários e deverá traba-
lhar com a equipe existente.

Mais 25 gestantes
recebem kits
enxoval

As entregas acontece-
ram no CRAS (Centro de 
Referência de Assistência 
Social). Cada kit conta 
com vários itens essencia-
is para os primeiros dias 
de vida do bebê: banheira, 
roupas, fraldas descartá-
veis, roupas de cama, tra-
vesseiros, meias, luvas, 
toalha de banho, entre ou-
tros.

Quem também esteve 
no local prestigiando o 
momento foi o secretário 
de Planejamento de Nova 
Venécia, Edson Marquio-
ri. Ele falou da importân-
cia da iniciativa. "Fico 

NOVA VENÉCIA – A 
Secretaria Municipal de 
Ação Social entregou, kits 
enxoval para mais 25 ges-
tantes de Nova Venécia 
que participam do Sistema 
de Vigilância Alimentar e 
Nutricional (SISVAN) e 
são acompanhadas pelos 
programas de Planeja-
mento Familiar, desde o 
início da gravidez.

Essa é a segunda entre-
ga feita este ano. Na pri-
meira ocasião, 22 gestan-
tes foram beneciadas. "A 
Secretaria realiza a entre-
ga desse benefício durante 
todo o ano para mães que 
mais necessitam. É um 
trabalho em conjunto, vis-
to que todas essas famílias 
também recebem atendi-
mentos pela Secretaria de 
Saúde e de lá são encami-
nhadas à Ação Social, que 
por sua vez trabalha o lado 
social. Outra turma de 
mães grávidas já está rece-
bendo o acompanhamento 
para posteriormente con-
tar com o benefício", disse 
a secretária de Ação Soci-
al, Márcia Santos.

muito feliz em poder parti-
cipar de um momento com 
este. Com os kits, essas 
mães passam a ter melho-
res condições para ofertar 
mais conforto e carinho 
para seus lhos, principal-
mente nessa fase inicial da 
vida. O município tem tra-
balhado para garantir o 
bem-estar social, saúde e 
qualidade de vida para 
todos", armou Marquio-
ri.

As futuras mamães são 
beneciadas com atendi-
mentos voltados para o 
fortalecimento de víncu-
los familiares, individual 
ou coletivo, feitos por pro-
ssionais das áreas da 
saúde e social. Além disso, 
elas recebem orientações 
socioeducativas sobre co-
mo cuidar do bebê e ter 
uma gestação saudável, 
dentro dos padrões de saú-
de, que uma gestante ne-
cessita.

A gestante, Alcilene do 
Rosário Menegussi, foi 
uma das beneciadas. 
"Sou muito grata por ter 
sido contemplada com es-
se kit bebê. Não são apenas 
os itens, mas todo o acom-
panhamento pelas equipes 
da Saúde e da Ação Social, 
que nos orientam sobre a 
gestação e os primeiros 
dias de vida dos nossos 
lhos. É muito importante 
para nós. Só tenho a agra-
decer", comemora.

É importante que as 
mães continuem partici-
pando dos programas de 
acompanhamento pelas 
equipes da Prefeitura. O 
kit enxoval é um benefício 
oferecido pelo município, 
em parceria com o Gover-
no do Estado.

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



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

99836-1005.

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

mercado do Zezé. Comntato: 
99529-1118

ALUGO uma quitinete mobiliada 
com 70 metros quadrados. Tra-

tar: 99900-2100

ALUGO Apartamentos com 2 
quartos, copa, cozinha, sala, 

área de serviço, varanda e bem 
localizado. Tratar: 99900-2100

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.

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

Ana

VENDE-SE CASA E 
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

UNO ECONOMYC 
BRANCA 2012/13

UNO WAY 1.4 
VERMELHO 2015/16

SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15

SIENA ESSENCE 1.6 
PRATA 2013/14

SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

STRADA FIRE 1.4 
BRANCA 2012/12

STRADA FIRE CS 1.4 
BAS 2011/12

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

COBALT LTZ 1.4 

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 
CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

MONTANA LS 1.4 
PRATA 2012/13

BRANCA 2016/16

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

COROLLA XEI 2.0 
BRANCA 2016/17

SAVEIRO TL BRANCA 
CD 2015/15

COROLLA XEI 2.0 
PRATA 2016/17

FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

FIESTA FLEX PRETA 
2013/14

UP CROSS MA 
VERMELHA 2015/16

FIESTA SE PRATA 
2010/11

BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 

APARTAMENTO no bairro Mora-
da do Ribeirão, na rua principal 

próximo a Petrobrás.

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

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

área de serviço. Valor R$ 
450.000,00

social, garagem para 3 carros.

Acesse: www.fanoticias.com.br

COMUNICADO
MECANICA ALBUINO MOLAS E 
FREIOS LTDA-ME, torna público 
que Requereu  da SEMMA, atra-
v é s  d o  p r o c e s s o  n ° 
0 0 6 9 3 2 / 2 0 1 9 ,  ,  p a r a 
S E RV I Ç O S  D E  O F I C I N A  
MECÂNICA, localizado na Rua 
Abrauna nº540, BOA VISTA no 
município de SÃO MATEUS  - ES.
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