
E para atrair maior número de torcedores, a diretoria vai promo-
ver um Bingo com premiação em dinheiro com direito ao ingresso 
para assistir à partida.

A dengue chegou aos quatro cantos do município de São Mateus e, embora 
as autoridades que tratam do assunto procurem evitar divulgação de 

números, o certo é que na maioria das unidades de saúde dos bairros a 
procura é constante de pessoas com sintomas da doença, diariamente. 
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do Norte capixaba

DIVULGAÇÃO

“Quanto maior se é, mais repetido se é. Platão, Aristóteles, 
Kant, quantos outros. Ainda se não calaram nos que deles fala-
ram. E é possível que só se calem quando a espécie humana se 
calar” (Vergílio Ferreira).

Bom dia pra quem é de bom dia!

DOS PENSADORES

Na próxima semana o Hospital Roberto Silvares e a Superin-
tendência Regional de Saúde de São Mateus realizarão capaci-
tação do corpo clínico, enfermeiros, técnicos em enfermagem 
e assistentes sociais que atuam nas duas instituições. O tema 
será relacionado à “Noticação de Acidente de Trabalho” 
objetivando melhorar o atendimento da rede pública de saúde, 
além de cuidar da segurança do servidor. Muito legal, hein.

Garanta sua vaga para participar do Workshop de Yoga Inte-
gral, ministrado por Govinda Alexandre Moreto em São Mate-
us. O evento ocorrerá na Pousada Marerike, em Guriri nos dias 
22 e 23 deste mês, iniciando sábado às 9h com término às 17h, 
e domingo de 9h às 13h. O investimento é de 220,00. Govinda 
já ministrou curso na cidade e é bastante recomendado pelos 
participantes. Inscrições com Fabrícia pelo telefone (27) 
99816-3885.

Casais mateenses que queiram ocializar o casamento poderão 
se inscrever para participar do Casamento Comunitário, que 
acontece tradicionalmente durante a Festa da Cidade, sendo 
coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Busque informações no CRAS do seu bairro e providencie 
urgente a lista dos documentos. As inscrições são limitadas e 
estarão abertas até o dia 21 deste mês. 

CAPACITAÇÃO

CASAMENTO COMUNITÁRIO

CINE SÃO MATEUS

 

Acompanhe a programação de hoje: X-MEN: FÊNIX 
NEGRA (aventura - classicação 12 anos) às 16h40min, 19h e 
21h30min. Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lem-
brando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto 
em feriados ou pré-estreias).

PROJETO TAMAR
Só lembrando que o Projeto TAMAR está na ativa e continua 
recebendo escolas através de agendamento pelo telefone 
(27)99642 5748 e falar com Weriques. 

YOGA EM GURIRI

NOVIDADES NA VIPA 
A Câmara de São Mateus aprovou na última sessão Ordiná-
ria o Projeto de Lei 059/2018, de autoria do vereador Antô-
nio Luiz Cardoso (Temperinho), assinado também por Fran-
cisco Amaro, declarando de utilidade pública a Associação 
VIPA – Voluntários Independentes pelo Amigo, sediada em 
Guriri. Ainda falta a sanção do prefeito Daniel, que também 
é parceiro da instituição. A notícia foi recebida com entusias-

mo pelos membros da VIPA.

“Não há necessidade de grelhas: o inferno são os outros” 
(Sartre).

SOBRE A VIPA
A ONG surgiu em 2005, e desde então sobrevive com ajuda de 
voluntários e doações. O trabalho da instituição consiste em 
cuidar dos bichinhos que são abandonados, além de denunciar 
maus tratos e promover adoções. Atualmente encontram-se 
abrigados na sede 160 gatos e 36 cachorros. Uma salva de pal-
mas para as pessoas que se solidarizam com a causa.

VITÓRIA – O governa-
dor do Estado, Renato Casa-
grande, ao lado de represen-
tantes de entidades signatá-
rias do Termo de Compro-
misso Ambiental (TCA), 
visitou a mineradora Vale 
para participar da inaugura-
ção do Canhão de Névoa, no 
Porto de Tubarão, em Vitó-
ria. O equipamento é uma 
das ações pactuadas no TCA 
para reduzir a emissão de 
partículas de minério de fer-
ro no ar da Grande Vitória.

Casagrande acionou de 
forma simbólica os Canhões 
de Névoa em um dos pátios 
de pelotização ao lado do 
presidente da Vale, Eduardo 
Bartolomeu. Estiveram pre-
sentes os secretários de Me-
io Ambiente, Fabricio Ma-
chado; de Desenvolvimen-
to, Heber Resende; e o dire-
tor-presidente do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Iema), 
Alaimar Fiuza.

“Temos muitos assuntos 
com a Vale: a ferrovia, o re-
torno da Samarco, ações de 
inovação e tecnologia, além 
da melhoria na logística no 
Estado. Temos uma preocu-
pação com os desastres de 

Governador participa da
inauguração de equipamento
para diminuir emissão de partículas

BRASÍLIA – O ministro 
da Educação, Abraham We-
intraub, voltou a armar que 
a aplicação do Exame Naci-
onal  do Ensino Médio 
(Enem) 2019 está garantida. 
"Existe uma série de infor-
mações que estão sendo vei-
culadas a respeito do Enem. 
O Enem está garantido”, 
armou.

O ministro foi questiona-
do por jornalistas após a pu-
blicação, ontem (5), no Diá-
rio Ocial da União, da 
exoneração do diretor de 

No entanto, Casagrande 
apontou que as ações na área 
ambiental são fundamentais 
para a manutenção do diálo-
go. “Considero que essa 
agenda da poluição do ar 
tem a compreensão de todos 
que chegou ao limite. Ou se 

Mariana e Brumadinho, mas 
também com o fornecimen-
to de matéria prima para ou-
tras empresas do Estado”, 
armou o governador, res-
saltando a necessidade de 
diálogo em decorrência da 
importância da empresa pa-
ra o desenvolvimento do 
Espírito Santo.

resolve isso ou teríamos 
uma ruptura nessa relação. A 
Vale está dialogando e fa-
zendo investimentos gran-
des, assim como a Arcelor 
tem que fazer – se já não co-
meçou. Não vamos resolver 
totalmente a poluição, mas 
iremos amenizar muito. O 
Estado precisa avançar na 
política de qualidade do ar”, 
armou.

O governador lembrou 
que foi lançado nessa quar-
ta-feira (5) o Inventário da 
Qualidade do Ar, com dados 
referentes às emissões no 
ano de 2015. “Com a forma 

pronta podemos avançar de 
forma mais atualizada”, pon-
tuou. Ele destacou ainda o 
papel dos Ministérios Públi-
co Estadual e Federal no con-
trole das ações das empre-
sas. “Eles têm tido coragem 
para que possamos debater o 
tema, cobrando das empre-
sas e trazendo essas empre-
sas para a discussão. Nos 
dando uma segurança ambi-
ental e criando um ambiente 
mais sustentável”, acrescen-
tou.

Casagrande aproveitou a 
oportunidade para convidar 
as empresas para a realiza-
ção de reuniões periódicas 
em seu gabinete para o 
acompanhamento das medi-
das para mitigar o proble-
ma. “Até o nal de 2022 
teremos outras oportunida-
des para retornar na empre-
sa e acompanhar outras 
ações. A cada seis meses 
vamos realizar reuniões no 
gabinete do Governador 
para fazermos esse acom-
panhamento e analisar os 
resultados. Esperamos uma 
redução de partículas no ar 
e uma maior qualidade do 
ar na nossa Região Metro-
politana”, reforçou.

Casagrande aproveitou a oportunidade para convidar as 
empresas para a realização de reuniões periódicas em seu 
gabinete para o acompanhamento das medidas para miti-
gar o problema. 

Enem 2019 está garantido, diz ministro
Avaliação da Educação Bási-
ca do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep), Francisco Vieira Ga-
ronce. A Diretoria de Avalia-
ção da Educação Básica é 
responsável pelas avalia-
ções aplicadas a estudantes 
desde o ensino infantil ao 
ensino médio. Estão a cargo 
da diretoria, por exemplo, o 
Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb) e o 
Enem.

Perguntado se já há al-

guém apontado para substi-
tuir Garonce, Weintraub não 
respondeu. “Os sistemas 
vão funcionar, têm robustez, 
o TCU [Tribunal de Contas 
da União] já autorizou as 
modicações para garantir a 
realização do Enem na data 
prevista. Então, por favor, 
não estou falando que foi 
alguém da imprensa, mas 
parem de circular informa-
ções de que [o Enem] está 
ameaçado, a sociedade mere-
ce respeito”, enfatizou.

Outro episódio que causou 
insegurança sobre a realiza-
ção do Enem foi a decretação 
de falência da empresa RR 
Donnelley, que era detentora 
do contrato para a impressão 
do Enem. Como citado pelo 
ministro, o TCU autorizou, 
em abril, a contratação de 
nova gráca. Foi escolhida a 
Valid S.A., garantindo a im-
pressão das provas.

O ministro participou nes-

De acordo com o Inep, o 
Enem tem 5,1 milhões de 
participantes conrmados.

ta quinta-feira da abertura 
do 12ª Congresso Brasileiro 
da Educação Superior Parti-
cular, que ocorre em Belo 
Horizonte (MG), até sábado 
(8).

ENEM 2019
As provas do Enem serão 

aplicadas em dois domingos 
– dias 3 e 10 de novembro. 
Quem já concluiu o ensino 
médio ou vai concluir este 
ano pode usar as notas do 
Enem para se inscrever no 
Sistema de Seleção Unica-
da (Sisu), que oferece vagas 
em instituições públicas de 
ensino superior, no Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni), e bolsas de estudo 
em instituições privadas de 
ensino superior, ou no Fun-
do de Financiamento Estu-
dantil (Fies).
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SÃO MATEUS – Com 
atrações vindas da Bahia 
para se juntar às locais, a 
prefeitura de São Mateus 
começa a anunciar com 
toda pompa, o Guriri Fo-
lia 2019, Carnaval fora de 
época que acontece no 
mês de julho, de 18 a 21, 
na Ilha de Guriri. E, para 
não fugir à regra, na di-
vulgação do evento, esta 

Moradora da rua 14 do 
Lado Sul de Guriri, Rita Car-
rafa desabafou: “Senti a mor-
te de perto”. Relata que essa 
sensação foi quando procu-
rou a UPA para ser atendida e 
precisou ser transferida com 
urgência para o Hospital Ro-
berto Silvares depois de ser 
diagnosticada com dengue.

SÃO MATEUS – A den-
gue chegou aos quatro can-
tos do município de São Ma-
teus e, embora as autorida-
des que tratam do assunto 
procurem evitar divulgação 
de números, o certo é que na 
maioria das unidades de saú-
de dos bairros a procura é 
constante de pessoas com 
sintomas da doença, diaria-
mente.  

Tem sido grande o núme-
ro de pessoas com suspeita 
de dengue dando entrada 
diariamente nas unidades de 
saúde de São Mateus como 
os hospitais Roberto Silva-
res, Meridional e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). 
E grande parte destas pesso-
as está sendo infectadas pelo 
mosquito transmissor da 
doença, no balneário de Guri-
ri.

Apesar dos registros por 
parte de pessoas que contraí-
ram a doença nos últimos 
meses e dias, não há infor-
mação ocial da quantidade 
de atendimentos, muito em-
bora a reportagem tenha pro-
curado respostas com a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e a direção do Hospital Ro-
berto Silvares. “Senti a mor-
te de perto”, disse a morado-
ra da Rua 14 Lado Sul de 
Guriri, Rita Carrafa dos San-

Sinal de alerta: Dengue
chega aos quatro cantos
de São Mateus

A situação está mais complicada em Guriri. Na Unidade de Saúde do balneário de cada cinco pessoas que procu-
ram atendimento, três são por suspeita da doença.

tos que teve que ser transfe-
rida com urgência da UPA 
para o Hospital Roberto Sil-
vares depois de ser diagnos-
ticada com dengue.

Quando recebeu alta do 
hospital para onde foi levada 
às pressas, segundo contou à 
reportagem, no dia seguinte 
precisou internar o marido 
Edmar Quiquim que teve 
dengue hemorrágica. “O 
caso do meu marido foi pior 
do que o meu, apresar de ter 
sentido a morte der perto”, 
contou Rita, informando que 
conhece mais de sete pesso-
as na rua que mora em Guriri 
que já contraíram Dengue 
este ano.

É em Guriri onde existe 

INFORMAÇÕES
O secretário de Saúde de 

São Mateus Henrique Luiz 
Folador foi procurado pela 
reportagem e informou que o 
município tem feito várias 
ações nos bairros inclusive 
com o carro fumacê, mas 
alertou que a população tam-
bém precisa fazer sua parte, 
não deixando água parada e 
lixo acumulado que possibi-

grande número de terrenos 
baldios, próprios para a pro-
liferação do mosquito Aedes 
Aegypti. A situação não se 
difere da Zona Rural: a den-
gue também chegou lá, rela-
tam moradores que pedem 
para não serem identicadas.

litam o criadouro do mosqui-
to transmissor da doença.  
Ele não fala de números de 
pessoas que já contraíram a 
doença na cidade. “Só pode-
mos nos manifestar depois 
que o resultado dos exames 
das amostras são liberadas 
pelo Lacen (Laboratório 
Central), em Vitória”, justi-
cou.

 Da mesma forma a dire-
tora do Hospital Roberto 
Silvares Vanete Miguel Ti-
móteo, procurada pela re-
portagem não deu resposta 
ao ser questionada sobre 
quantidade de casos regis-
trados este ano no municí-
pio. O Hospital Meridional 
não respondeu aos contatos.

Qualquer ambiente com água limpa e parada pode ser um potencial criadouro do 
mosquito da dengue.

Guriri Folia
acontece em
julho com muita
música baiana

edição do Micareta pro-
mete ser o maior Carna-
val fora de época do Esta-
do.

São 15 atrações musi-
cais conrmadas trazen-
do, inclusive, toda a ener-
gia e ritmo da Bahia com 
Katrina, Acsão, Reinaldi-
nho (Ex-Terra Samba) e 
Ricardinho da Bahia, além 
de vários artistas da terra.

21/JULHO – DOMINGO

18h00 - DIG BLACK
16h30 - RICARDINHO DA BAHIA (Direto da Bahia)
15h00 - BANDA D’PANKADA

19h00 - BANDA MANOGHETTO
20h30 - BANDA TOCK

23h30 - REINALDINHO “EX-TERRA SAMBA” (Dire-
to da Bahia)

00h00 - ACSÃO NO KOMANDO (Direto da Bahia)

01h00 - CHOCOLATE & CIA

01h30 - BANDA SWING BATTIFUN

22h00 - BANDA PLANETA BANANA

20/JULHO – SÁBADO

22h30 - BANDA FUZARCA
21h00 - BANDA OZ MANNOZ
19/JULHO - SEXTA-FEIRA

PROGRAMAÇÃO
18/JULHO - QUINTA-FEIRA
20h00 - BANDA O GIRO
21h30 - KATRINA (Direto da Bahia)
23h30 - BANDA LONG DONG
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SÃO MATEUS – Alu-
nas do Ifes de São Mateus 
passaram por maus mo-
mentos diante de dois em-
pregados da empresa Mul-
tiface na tarde desta quar-
ta-feira, no ponto de ôni-
bus do Polo Universitário 
do Bairro Litorâneo. Iden-
ticados pelas iniciais 
A.S.C, 40 anos, e I.C.O., 
de 31, foram detidos por 
uma guarnição da Polícia 
Militar e encaminhados 
para a 18ª Delegacia da 
Polícia Civil. A empresa é 
responsável pela poda de 
árvore no município de 
São Mateus.

De acordo com relato 
de uma das alunas, ela 
abraçou uma amiga tam-
bém estudante momento 
que o funcionário da em-
presa disse: “eu quero um 
abraço também gatinha”, 
mas elas o ignoraram. 
Não satisfeito um segun-
do homem funcionário da 
empresa o senhor J.C, 
apontou a mão para seu 
pênis e disse em voz alta, 
"senta aqui no colinho do 
papai".

Foi quando alunas ca-
ram desesperadas e uma 
delas começou a chorar e 
retornaram para o Ifes. 
Relataram ainda que ao 
retornarem ouviram al-

O caso chegou ao co-
nhecimento da coordena-
dora pedagógica que fez 
contato com a PM ar-
mando que algumas alu-
nas teriam sofrido algum 
tipo de assédio no ponto 
de ônibus provocada por 
dois funcionários da em-
presa (Multiface Servi-
ços) que estavam traba-
lhando no canteiro central 
em frente da saída do insti-
tuto.

TRÂMITE
Com o resultado, caberá à 

Câmara remeter a decisão ao 
prefeito para a devida san-
ção da lei que obriga as esco-
las a adequarem a estrutura 
física para oferecer acessibi-
lidade aos alunos portadores 
de deciência. Caso se recu-
se, será atribuição do Legis-
lativo promulgá-la.

O PL 004/2019, de auto-
ria do vereador Paulo Cha-
gas determina a construção 

SÃO MATEUS – Após 
empate em cinco a cinco, 
para decidir pela manuten-
ção ou derrubada do veto 
total do prefeito Daniel San-
tana ao Projeto de Lei que 
torna obrigatória a acessibi-
lidade nas escolas de São 
Mateus, coube ao presidente 
da Câmara, Jorge Recla dar o 
voto de desempate e por seis 
a cinco, o Legislativo derru-
bou o veto do Chefe do Po-
der Executivo na sessão ordi-
nária desta terça-feira (04).

Vereadores derrubam
veto em projeto de
acessibilidade nas escolas

Com voto de minerva, os vereadores derrubaram o veto do Prefeito Daniel da Açaí 
em projeto de acessibilidade nas escolas.

VOTOS

de rampas de acesso, adapta-
ção de sanitários, sinaliza-
ção visual, tátil e sonora, 
eliminação de barreiras ar-
quitetônicas, aquisição de 
cadeira de rodas para alunos 
com mobilidade reduzida 
durante sua permanência na 
escola, entre outras medidas.

Posicionaram-se a favor 

Aquiles Moreira, Doda 
Mendonça, Francisco Ama-
ro, Jaciara Teixeira e Paulo 
Chagas, autor do projeto, 
votaram pela manutenção da 

da derrubada do veto os vere-
adores Ajalírio Caldeira, 
Antônio Luiz Cardoso, Car-
los Alberto Gomes, Jerri 
Pereira, Jozail do Bombeiro 
e o presidente Jorge Recla 
(voto de desempate).

decisão do prefeito.
Na fase de discussão, Cha-

gas justicou sua decisão de 
seguir o veto ao seu próprio 
projeto. Alegou ter sido ori-
entado pelo Executivo que  
a lei seria contestada por 
gerar, segundo ele, custos 
aos cofres do município, 
mesmo com parecer por sua 
constitucionalidade pela 
procuradoria da Câmara.

Alunas do Ifes
denunciam
assédio sexual

Um coordenador da 
empresa identicado por 
Thiago revelou que “os 
denunciados são pessoas 
adultas que devem se res-
ponsabilizar por seus atos, 
e que a Multiface jamais 
admite este tipo de com-
portamento e que estariam 
sendo adotadas as provi-
dências para apurar a ver-
são das alunas. Revelou 
ainda que a empresa pos-
sui 70 empregados em São 
Mateus e que periodica-
mente são feitas reuniões 
para orientar sobre o com-
portamento que devem 
adotar durante o trabalho.

Já o sócio proprietário 
da empresa Caio Farias 
Donateli antecipou que o 
corpo jurídico está estu-
dando as medidas legais 
que deverão ser tomadas, 
mas antecipou que os “co-
laboradores” (denuncia-
dos) foram afastados de 
atividades externas e que 
medidas administrativas 
serão adotadas para apurar 
toda a verdade. “Não é 
momento de fazermos um 
julgamento antecipado, 
sem antes apurar os fatos 
denunciados”.

Os policiais registraram 
na ocorrência que ouviram 
a versão dos acusados e 
eles armam que momen-
to nenhum dirigiram pala-
vra para as alunas, que ape-
nas estavam dançando. 
Diante da situação os em-
pregados da Multiface e as 
alunas foram encaminha-
dos para a delegacia para 
que providências sejam 
tomadas.

guém dizer novamente: 
"senta aqui no colinho do 
papai" mais não sabe dizer 
quem foi que falou pela 
segunda vez.

Um coordenador da empresa identificado por Thia-
go revelou que “os denunciados são pessoas adul-
tas que devem se responsabilizar por seus atos.SÃO MATEUS – Os ví-

rus são estruturas simples e 
pequenas que só podem ser 
visualizadas com o auxílio 
de um microscópio. Para dar 
vida ao que estava sendo estu-
dado e facilitar a compreen-
são do conteúdo, os alunos 
do 2º ano do Ensino Funda-
mental da Escola Estadual 
Santo Antônio, de São  Mate-
us, produziram  modelos 
lúdicos dos mais variados 
tipos de vírus, como por 

SÃO MATEUS – A Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção (Sedu) publicou no Diá-
rio Ocial desta quinta-feira 
(06), o edital do processo 
seletivo para cursos técni-
cos. São ofertadas 1.955 va-
gas, destinadas a alunos da 
3ª série do Ensino Médio 
Regular ou da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e 
aos que tenham concluído o 
Ensino Médio.

As inscrições têm início 
nesta quinta-feira (06), a 
partir das 10 horas, e devem 
ser realizadas no endereço 
www.selecaoaluno.es .-
gov.br.

A gerente da Educação 
Prossional, Jandira de 
Vasconcelos, destacou a im-
portância de se ter um curso 
técnico no currículo. “Fazer 
um curso técnico é a possibi-
lidade de preparar e acelerar 
a entrada do aluno e ex-
aluno no mundo do trabalho, 

Sedu abre inscrições para quase
2 mil vagas em cursos técnicos

O município terá 120 vagas para o curso de informática.

São dez diferentes cursos 
distribuídos em 12 municí-
pios do Estado, sendo: Admi-
nistração, Informática, Re-
cursos Humanos, Logística, 
Rede de Computador, Tra-
dução e Intérprete de Libras, 
Mecânica, Eletrotécnica, 
Segurança do Trabalho e 
Manutenção e Suporte em 

além de atender a uma de-
manda por mão de obra qua-
licada que hoje o nosso 
Estado necessita”, disse.

Informática. Os municípios 
contemplados e seus respec-
tivos cursos podem ser con-
feridos AQUI.

“Neste processo seletivo, 
especicamente, temos o 
maior número de oferta e 
possibilidades para as vagas 
em Administração, por ser 
um curso que dá um entendi-
mento completo sobre o fun-
cionamento de uma empresa 
e, nesse sentido, temos mui-
tos candidatos que procu-

ram o curso, visando o seu 
próprio negócio e não so-
mente o mundo corporativo, 
pois é importante para aque-
les que querem desenvolver 
e aprimorar um perl em-
preendedor”, explicou Jan-
dira de Vasconcelos.

Para a seleção serão con-
sideradas as notas do resul-
tado anual das disciplinas de 
Língua Portuguesa e Mate-
mática referentes ao ano leti-
vo de 2018, ou ao último ano 
cursado pelo candidato. O 
resultado será divulgado no 
dia 18 de junho, a partir das 
15 horas. Já as aulas, que 
serão no período noturno, 
começam dia 22 de junho.

Matrícula: 19 a 25 de junho.

Inscrições: 06 a 16 de junho;
Resultado: 18 de junho;

CONFIRA O 
CRONOGRAMA:

Chamada de suplentes: 26 
de junho a 05 de julho;
Início das aulas: 22 de julho.

Trabalho lúdico contribui para o
ensino-aprendizagem de alunos

Estudantes produzem ma-
quetes para representação 
dos organismos acelulares.

exemplo, o vírus do tabaco, o 
bacteriófago e o vírus da 
AIDS.

Segundo a professora de 
Biologia, Marina Damasce-
no, o trabalho também teve 
como objetivo a exposição 
dos materiais na escola e sua 
disponibilização para que 
possa ser utilizado com ou-
tros alunos, am de colabo-
rar com o processo ensino-
aprendizagem. “Além do 
aprendizado, a produção dos 

modelos proporcionou di-
versão aos alunos, motivou o 
trabalho em equipe, a troca 
de experiências e conheci-

mento entre eles, tornando o 
ensino menos arbitrário e 
mais efetivo”, destacou Mari-
na.
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SÃO MATEUS – 
Com a vantagem de po-
der empatar por qual-
quer resultado para ser 
campeão da Segundona 
2019, o São Mateus vai a 
campo nesta tarde de sá-
bado, com sua força má-
xima, para enfrentar o 
Linhares. Com o retros-
pecto de ter vencido os 
dois últimos confrontos 
contra o Azulão (3 a 0) e 
(1 a 0), este último resul-
tado na partida de ida, 
mas jogando em seu está-
dio, o Sernamby, o Pit 
Bull quer manter a pega-
da. É bom lembrar que o 
jogo será às 15 horas.

E para atrair maior 
número de torcedores, a 
diretoria vai promover 
um Bingo com premia-
ção em dinheiro com di-
reito ao ingresso para 
assistir à partida. O bin-
go, cuja cartela está sen-
do vendida ao preço de 
R$ 40,00 dá direito a 
uma entrada. O bingo 
está previsto para come-
çar às 14 horas. Já o in-
gresso custa R$ 20,00 
para quem estiver uni-
formizado com a camisa 
do clube, e R$ 40,00, res-

Pit Bull joga
pelo empate para
ser campeão
de 2019

Como já está garanti-
do o retorno à elite do 
futebol capixaba para o 
ano de 2020, o São Mate-
us quer agora levantar a 
taça de campeão e, para 
tanto, a diretoria tem fei-
to esforços para colocar 
os salários dos jogadores 
e dia. Pelo menos foi o 
que garantiu o presiden-
te Junior Fundão que nes-
ta sexta-feira quitou um 
mês de atraso e garantiu 
que na semana seguinte à 
partida deste sábado, 
com ajuda de colabora-
dores, quitará o mês res-
tante.

“Estamos envidando 
todos os esforços para 
que os jogadores te-
nham tranquilidade pa-
ra entrar em campo e 
conquistar o título que o 
nosso torcedor merece 
comemorar”. Junior dis-
se ainda que, a partir des-
te jogo que encerra a 
competição já começa a 
traçar estratégicas para 
o futuro do Pit Bull. Qu-
anto ao time, apenas o 
treinador Mineiro pode-
rá anunciar momentos 
antes do jogo. 

pectivamente.

E para atrair maior número de torcedores, a direto-
ria vai promover um Bingo com premiação em di-
nheiro com direito ao ingresso para assistir à parti-
da.

SÃO MATEUS – O Cen-
tro de Educação Infantil Mu-
nicipal (CEIM) Santo Antô-
nio marcou o 5 de junho, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
com uma caminhada pelo 
bairro em prol da defesa do 
meio ambiente. E as crianças 
zeram bonito, portando 
faixas e cartazes que lembra-
vam a população da impor-
tância de oferecer um futuro 

SÃO MATEUS – Por 
meio de indicações apro-
vadas na sessão ordinária 
da última terça-feira, 04 de 
junho, o vereador Jorge 
Recla (Jorginho Cabeção), 
presidente da Câmara de 
São Mateus, solicitou ao 
prefeito Daniel Santana a 
reforma da Unidade de Saú-
de do Bairro Aroeira. Em 
seu pedido, Jorginho justi-
cou que o prédio encon-
tra-se com diversos pro-
blemas na estrutura, devi-
do à falta de manutenção 
periódica.

“A melhoria do espaço 
físico é fundamental para 
garantir um ambiente seguro 
e confortável à população do 
bairro e aos prossionais de 
saúde que lá trabalham. Por 

Assinaram com Jorginho 
os vereadores Jerri Pereira e 
Jozail do Bombeiro.

SÃO MATEUS – Atra-
v é s  d o  r e q u e r i m e n t o 
037/2019, o vereador Jorgi-
nho Cabeção, presidente da 
Câmara, solicitou e o parla-
mento aprovou seu pedido 
de realização de Audiência 
Pública com todos os seg-
mentos da sociedade, para 
discutir a apresentação do 
projeto de instalação do 
Complexo Portuário – Pe-
trocity em São Mateus, em 
data, local e horário a serem 
denidos.

“Nossa proposta de au-
diência pública tem como 
objetivo envolver a socieda-
de no processo de instalação 
do Centro Portuário que será 
instalado em Urussuquara. 
É um empreendimento de 
grande relevância social e 
econômica para o povo de 
São Mateus, por meio da 
geração de emprego e ren-
da”, justicou Jorginho.

Câmara aprova audiência
pública sobre Petrocity

Considerado um marco 
da nova história econômica 
das regiões Norte e Noroeste 
do Espírito Santo, com im-
pacto também sobre o Leste 
de Minas e Sul da Bahia, o 
porto  terá um investimento 
em torno de R$3,1 bilhões e 

“O projeto deste megaporto já foi apresentado para algumas autoridades, porém a 
sociedade ainda não sabe o tamanho deste empreendimento”, acrescentou Jorgi-
nho.

prevê a geração de mais de 
2.500 empregos já durante a 
sua instalação.

“O projeto deste mega-
porto já foi apresentado para 
algumas autoridades, porém 
a sociedade ainda não sabe o 
tamanho deste empreendi-
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mento. Para se ter uma ideia, 
além do Porto, haverá uma 
estrada de ferro de 560 km, 
ligando o Centro Portuário 
ao município de Sete Lago-
as, Minas Gerais.  Está aí a 
importância para a nossa 
cidade”, disse o vereador.

Jorginho propõe reforma de unidade
de saúde e do ginásio municipal

Localizado em área privi-
legiada da cidade, o ginásio 
foi muito utilizado pela po-
pulação, que além de prati-
car esporte, comparecia em 
massa para prestigiar os Jo-
gos Estudantis e outros cam-
peonatos promovidos em 
São Mateus.

“Fizemos esta solicitação 
porque há muito tempo a 
estrutura do ginásio não rece-
be reforma e a construção 
vem se deteriorando ao lon-
go dos anos. Os atletas, a 

isso, defendemos o atendi-
mento urgente à nossa rei-
vindicação”, disse Jorginho.

O vereador solicitou tam-
bém a reforma do Ginásio 
Poliesportivo Municipal 
Antônio Houri, no bairro 
Boa vista.

população e os visitantes 
merecem um espaço melhor 
e mais seguro para a prática 

“A melhoria da unidade de saúde é fundamental para ga-
rantir um ambiente seguro e confortável à população. E o 
Ginásio há muito tempo não recebe reforma e a constru-
ção vem se deteriorando ao longo dos anos”, frisou Jorgi-
nho.

esportiva e é fundamental 
reforma-lo”, concluiu o vere-
ador.

O destaque foi a represen-
tação de temas ambientais 
trabalhados pelas professo-
ras, com as crianças de cada 
turma para a caminhada. As 
turmas de 2 anos caram 
com os animais, as de 3 anos 
com as plantas, as de 4 anos 
sobre como reutilizar o lixo 
e as de 5 anos com a impor-
tância da água.

melhor para essa geração.

O destaque foi a representação de temas ambientais 
trabalhados pelas professoras, com as crianças de ca-
da turma para a caminhada.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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(27) 9833-2105

SERRALHERIA

Portões, grades,
churrasqueiras,

portas metálicas,
manutenção

geral em estruturas
metálicas.

CARDOSO

R. Ademar Neves, 258
Sernamby - São Mateus-ES

TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES

A SOLUÇÃO GRÁFICA

graficaboroto@hotmail.com

Segundo informações, a 
vítima andava de bicicleta 
pelo local, quando, ao passar 
por uma ponte de madeira, se 
desequilibrou e caiu de uma 
altura de 4 a 5 metros, baten-

NOVA VENÉCIA – Um 
jovem de 24 anos morreu 
após cair de uma ponte no 
patrimônio da Pedra da Inve-
jada, próximo à localidade de 
Cedrolândia, na zona rural de 
Nova Venécia.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo teve 1.521 pessoas 
assassinadas em 2017. É o 
que revela o Atlas da Vio-
lência, feito pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fó-
rum Brasileiro de Seguran-
ça Pública (FBS) e publica-
do nesta quarta-feira(5).

No ano de 2016, o núme-
ro de homicídios foi de 
1.270. No recorte histórico, 
que acontece entre os anos 
de 2007 e 2017, o maior 
número registrado foi em 
2009, com a marca de 1.985 
homicídios. 

Segundo o Atlas, o Brasil 
teve 65.602 pessoas assas-
sinadas em 2017, o que re-
presenta o número mais 
alto no nível histórico, e 
corresponde a  quase 180 
mortes do por dia no Brasil. 
A taxa é de aproximada-
mente 31,6 mortes para ca-
da cem mil habitantes.

JOVENS NO ESPÍRITO 
SANTO

Entre 2016 e 2017, o Bra-
sil experimentou aumento 
de 6,7% na taxa de homicí-
dios de jovens. Na última 
década, essa taxa passou de 
50,8 por grupo de 100 mil 
jovens em 2007, para 69,9 
por 100 mil em 2017, au-
mento de 37,5%. No Espíri-
to Santo, esse número au-

O crescimento da taxa de 
homicídio no Espírito San-
to, em 2017, parece ser um 
ponto fora da curva da traje-
tória declinante das mortes 
violentas intencionais no 
estado que vinha de 2010. 
Tal aumento pode ser expli-
cado pela greve da Polícia 
Militar no mês de fevereiro 
de 2017, que durou 22 dias 
e resultou em 219 pessoas 
mortas. 

Foto: Divulgação 

Os dados referem-se ao Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, do Ministério da Saúde de 2017.

Espírito Santo tem mais
de 4 homicídios por dia,
aponta o Atlas da Violência

CONFIRA A TABELA DO NÚMERO DE HOMICÍDIOS POR ESTADO:

mentou 20,2%. As diminui-
ções mais expressivas ocor-
reram no Distrito Federal (-
21,3%), no Piauí (-13,9%) e 
no Paraná (-13,3%).

Cerqueira explica que, 
entre os anos de 2000 e 
2013, a área plantada de 
cocaína na Colômbia dimi-
nuiu e, com isso, o Brasil 
passou a ganhar destaque 
como um corredor de dro-
gas. “Em meados de 2016 e 
2017 essa guerra explode 
com as mortes nos presídi-
os de Manaus e Roraima”, 
diz o pesquisador.

Brasil

PERFIL DOS 
ASSASSINADOS

O estudo mapeia ainda o 
aumento da violência letal 
contra públicos especícos, 
incluindo negros, popula-
ção LGBTI, e mulheres, 
nos casos de feminicídio. 
"Há um clima de ódio con-

Segundo o pesquisador 
do Ipea, Daniel Cerqueira, 
o aumento nos números 
nacionais é puxado, sobre-
tudo, pelo cenário de vio-
lência nos estados do norte 
e nordeste, em função da 
eclosão da guerra de fac-
ções criminosas, narcotrá-
co e mercados varejistas de 
drogas na rota do rio Soli-
mões.

tra as minorias que incenti-
va essa violência e o au-
mento no número de mor-
tes."

Do total das pessoas as-
sassinadas, a pesquisa mos-
tra que 75,5% eram negras 
(pretas e pardas). Entre as 
vítimas do sexo masculino, 
64,6% eram pardas, os ho-
mens brancos representam 
26,4% dos mortos, e 8,5% 
eram pessoas pretas. Indí-
genas e classicados como 
de cor de pele amarela fo-
ram, respectivamente, 
0,3% e 0,1%.

Das mulheres, os dados 
apontam que 56,2% eram 
pardas, 35,6% das mulhe-
res eram brancas e as pretas 
representam 7,2% do total 
das vítimas do sexo femini-
no. Indígenas atingiu 0,8% 
e, amarelas, 0,2%.

Os dados do estudo indi-
cam que houve um cresci-
mento dos homicídios femi-
ninos no Brasil em 2017, 
com cerca de 13 assassina-
tos por dia. Ao todo, 4.936 
mulheres foram mortas, o 
maior número registrado 
desde 2007.

O Atlas da Violência indi-
ca que 9 em cada 10 homi-
cídios vitimaram homens. 
Tratando de faixa etária, os 
jovens de 15 a 19 anos do 
sexo masculino são os mais 

Taxa de homicídio de 
negros aumenta 33% em 
dez anos

assassinados no Brasil: 
59,1%. Enquanto as jovens 
do sexo feminino nessa ida-
de foram 17,4%.

No mesmo período, o 
aumento da violência letal 
intencional contra não ne-
gros (brancos, amarelos e 
indígenas) teve um au-
mento de 3,3%, de acordo 
com o levantamento, que 
se baseia em dados ociais 
do SIM/MS (Sistema de 
Informações sobre Morta-
lidade, do Ministério da 
Saúde).

Em meio a um recorde 
histórico de homicídios em 
2017, chegando às 65.602 
vítimas, o Atlas mostra que 
75,5% delas eram negras. 
Ou seja: naquele ano, pre-
tos e pardos foram vítimas 
de três a cada quatro homi-
cídios. No mesmo ano, en-
quanto a taxa entre os não 
negros foi de 16 mortes a 
cada 100 mil habitantes, 
entre os negros foi bem mai-
or: 43,1 mortes a cada 100 
mil habitantes. 

De 2007 a 2017, o núme-
ro de homicídios de negros 
(pretos e pardos) no Brasil 
cresceu 33,1%, atestando 
"a continuidade do proces-
so de aprofundamento da 
desigualdade racial nos indi-
cadores de violência letal 
no Brasil".  

Segundo os pesquisado-
res, com o quadro de desi-
gualdade, "ca evidente a 
necessidade de que políti-
cas públicas de segurança e 
garantia de direitos devam, 
necessariamente, levar em 
conta tais diversidades, pa-
ra que possam melhor foca-
lizar seu público-alvo, de 
forma a promover mais se-
gurança aos grupos mais 
vulnerabilidade. 

Jovem cai de
ponte e morre

do com a cabeça em uma pe-
dra e vindo a óbito no local.

A vítima, identicada 
como André Peluzio, era mo-
radora da cidade de Viçosa, 
em Minas Gerais, estava visi-
tando a casa do avô, que é 
morador da comunidade.

O corpo do adolescente 
ainda está no local. A perícia 
da Polícia Civil de Colatina 
foi acionada e está a cami-
nho.

Brasil é o país mais
ansioso do mundo,
segundo a OMS

VITÓRIA – O Brasil sofre 
uma epidemia de ansiedade. 
Segundo dados da Organiza-
ção  Mund ia l  da  Saúde 
(OMS), o País tem o maior 
número de pessoas ansiosas 
do mundo: 18,6 milhões de 
brasileiros (9,3% da popula-
ção) convivem com o trans-
torno. O tabu em relação ao 
uso de medicamentos, entre-
tanto, ainda permanece.

Daniel Martins de Barros, 
psiquiatra do Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo, conrma. 
“As duas frases que eu mais 
ouço na clínica são 'eu não 
queria tomar remédio', na 
primeira consulta, e 'eu não 
queria parar de tomar os remé-
dios', na consulta seguinte. A 
gente tem muita resistência 
porque existem muitos mitos: 
car viciado, bobo, impoten-
te, engordar”.

Barros explica que todo 
remédio pode ter efeitos cola-
terais e eles serão receitados 
quando existir uma relação de 
custo-benefício a favor do 
paciente. “Tudo é assim na 
medicina e na vida”, diz.

Neury Botega, psiquiatra 
da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Universidade Esta-
dual de Campinas (Uni-
camp), arma que há 30 anos 
os médicos dispunham de 
recursos inadequados para 
tratar a ansiedade. “Ou usáva-
mos drogas bem pesadas, co-
mo barbitúricos, ou as que 
existem até hoje, como as fai-
xas pretas, os benzodiazepí-
nicos. Por isso, nós vimos 
várias tias, avós, viciadas em 
remédios e essa é uma das 
imagens gravadas quando 
pensamos em tratamentos 
psiquiátricos”.

A partir de 1990, a uoxeti-
na, mais conhecida comerci-
almente como Prozac, torna-
se popular. Para Botega, isso 
muda totalmente o paradigma 
do tratamento da ansiedade. 

De acordo com ele, os ca-
sos variam bastante: há desde 
indivíduos que terão alta e 
nunca mais precisarão de re-
médios até outros que depen-
derão de medicamentos para 
o resto da vida.

'MEDICALIZAÇÃO'
Leandro Karnal, historia-

dor e colunista do jornal O 
Estado de S. Paulo, aponta 
outro lado da questão e vê 
uma “medicalização” do com-
portamento humano. “Se o 
aluno não consegue acompa-
nhar as aulas, dão remédio 
para ele. Nem todo mundo 
que não presta atenção tem 
décit de atenção. A aula 
pode ser chata mesmo”, argu-
menta.

Em relação ao tempo de 
duração do tratamento, não há 
protocolos claros para a ansi-
edade, como existem para a 
depressão. “Ele pode durar 
um tempo ou ser necessário 
pela vida inteira. Ansiedade é 
como pressão alta: quando 
descontrola, às vezes é para 
sempre. Você pode controlar 
com atividade física, medita-
ção, terapia, mas ela vai estar 
sempre ali te ameaçando”, diz 
Martins de Barros.

Rosely Sayão, psicóloga e 
consultora em educação, cha-
ma a atenção para o que ela 
intitula de “epidemia de diag-
nósticos”, que envolve leigos 
e prossionais de saúde. Para 
ela, cada um de nós hoje usa a 
lógica médica para olhar para 
o outro e dizer: “Essa pessoa é 
chata; essa pessoa tem TOC; 
fulano surtou”. “Nós vivemos 
à base de diagnósticos e, quan-
do fazemos isso, apagamos a 
pessoa que está por trás dele”.

“Hoje, para tratá-la, na maio-
ria das vezes usamos medica-
mentos que aumentam a ativi-
dade de um neurotransmissor 
chamado serotonina. É o nos-
so Bombril: mil e uma utilida-
des”.






