
A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sindiserv) 
Fabiana Santiago destacou que há quatro anos os servidores não recebem 
reajuste de salário.

Mesmo antes do convite, o secretário, ouvido pela reportagem adiantou 
que o município tem feito sua parte com palestras nas comunidades e 

carro fumacê.
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SENTA, ANALISA E PENSA!
“Seja sincero com você mesmo. O mundo não é sincero com 
você. O mundo ama a hipocrisia. Se você for honesto em rela-
ção a você mesmo, você encontrará o caminho para a paz inte-
rior” (Paramahansa Yogananda).

CINE SÃO MATEUS

LIKABIO
Após atuar em países como Espanha, Itália e Índia, chegou em 
São Mateus a LikaBio, linha de cosméticos de primeira classe, 
sendo considerada uma das maiores sensações do mercado in-
ternacional, devido às suas fórmulas revolucionárias e tecnoló-
gicas. Para conhecer, agende uma visita com Gil pelo telefone 
(27) 99854-5657 ou visite o site www.likabio.com e conheça a 
linha completa. 

Acompanhe a programação de hoje: MIB: HOMENS DE 
PRETO INTERNACIONAL (aventura - classicação 12 
anos) às 16h40min e 21h20min; X-MEN: FÊNIX NEGRA 
(aventura - classicação 12 anos) às 19h. Mais informações 
pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras to-
dos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

Acontece no próximo dia 20 o 3º Pedal Corpus Christi, evento 
organizado pela equipe Sama Bike, reunindo um grande núme-
ro de ciclistas da cidade e região. O percurso é chamado “Pão de 
Queijo - Nativo, totalizando 50km entre ida e volta. A concen-
tração será em frente à loja Shopping Bike às 6h da manhã, onde 
será servido um café da manhã. A saída está programada para 
7h. A inscrição custa 20,00 e também dará direito a participação 
no sorteio de uma Bike Oggi Racker Sport e outros brindes.

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

TRIBUNA DA CÂMARA

SUPER PEDAL NO FERIADO

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mate-
us, o Sr Paulo Roberto Martins utilizou a Tribuna da Câmara 
para fazer um alerta acerca das diculdades que os portadores 
de necessidades físicas tem para se locomover nas ruas da cida-
de. Segundo Paulinho, existem muitos declives, além de diver-
sos calçadas irregulares que dicultam bastante, causando 
transtornos a todos os transeuntes. Uma das reivindicações dele 
é que seja colocado em prática o Código de Posturas do Municí-
pio.

“Amo-me a mim próprio demasiado para poder odiar seja o 
que for” (Rousseau).

JAZZ & BOSSA EM SANTA TEREZA
Neste m de semana acontece em Santa Tereza o tradicional 
Festival de Jazz & Bossa, com programação que inclui artistas 
de renome. A cidade se preparou para receber cerca de 1.300 
pessoas que apreciam estes estilos musicais. Enm, o clima 
está propício para a realização do melhor evento de jazz e bossa 
do Espírito Santo. 

SÃO MATEUS –  Co-
brando o engajamento da 
população de resultados da 
administração do prefeito 
Daniel Santana Barbosa, o 
Daniel da Açaí, servidores 
públicos de São Mateus, 
realizaram nesta sexta-feira 
uma paralisação. Em carta 
dirigida à população os ser-
vidores foram para as ruas 
do centro também para pro-
testar contra a Reforma da 
Previdência, a exemplo do 
que aconteceu no País nesta 
sexta-feira (14).

A presidente do Sindica-
to dos Servidores Públicos 
Municipais (Sindiserv) Fa-
biana Santiago destacou 
que há quatro anos os servi-
dores não recebem reajuste 
de salário, além de outras 
conquistas com cumpri-
mento do Plano de Cargos e 
Salários, sem contar o tí-
quete alimentação que não é 
pago como deveria. “O pre-
feito mandou embora os 
aposentados com a descul-
pa que o dinheiro economi-
zado seria revertido em me-
lhorias do salário dos servi-
dores e outros serviços, mas 
nada disse está acontecen-
do”, pontuou.

Fabiana lembrou ainda 
que o prefeito alega falta de 
recursos para conceder rea-
juste aos servidores en-
quanto gasta com festas. “O 
Carnaval, que é feito para o 
turista, foi excepcional, ago-
ra estão anunciando o Guri-
ri Folia para o mês de julho 
e vem aí, em setembro a Fes-
ta da Cidade. O balneário de 
Guriri está sendo destruído, 
a cidade não tem obras, está 
toda esburacada e, então, 
para onde está indo o dinhe-
iro que o município arreca-
da? Isso a população preci-
sa saber”, questiona.

Servidores pedem que
população fiscalize onde
está o dinheiro do Município

A presidente revelou ain-
da que o prefeito alega que 
não tem dinheiro para pagar 
reajuste de salários enquan-
to falta medicamentos nas 
unidades de saúde e até para 
pagar o transporte escolar. 
“Há três meses os donos das 
empresas que trabalham no 
transporte escolar do muni-
cípio estão sem receber, con-
forme foi denunciado na 
terça-feira na Câmara de 
Vereadores, sendo que na 
planilha da prefeitura cons-
ta que são pagos R$ 740 
mil/mês com o transporte 
escolar, informou.

Disse ainda que o muni-
cípio anuncia que gasta R$ 
830 mil com material de 
consumo, mas nas unidades 
como Escolas e Postos de 
Saúde falta material básico 
para o dia a dia, e R$ R$ 200 
mil com material perma-
nente. Para onde está indo 
esse dinheiro? Questiona. E 
mais: “A população precisa 
saber para onde está indo os 

recursos oriundos dos im-
postos que pagamos”.

Para concluir a servidora 
Valdirene que participa do 
movimento enfatiza que há 
três anos da administração 
do prefeito Daniel a cidade 
está toda esburacada e não 
há obra relevante para justi-
car os gastos apresentados 
pela administração. “O que 
vemos uma Guriri destruída 
e a cidade praticamente pa-
rada. A única certeza que 
temos é a realização de festa 
e mais festa”, desabafou.  

O protesto promovido 
pelo Sindiserv aconteceu 
em frente ao Banco do Bra-
sil no centro de São Mateus, 
mas não chegou a prejudi-
car o uxo de carros na 
maioria do tempo que du-
rou.    

“O prefeito mandou embo-
ra os aposentados com a 
desculpa que o dinheiro 
economizado seria rever-
tido em melhorias do sa-
lário dos servidores e ou-
tros serviços, mas nada 
disse está acontecendo”, 
pontuou Fabiana.

Fabiana lembrou ainda que o prefeito alega falta de recursos para conceder reajus-
te aos servidores enquanto gasta com festas. “O Carnaval, que é feito para o turista, 
foi excepcional, agora estão anunciando o Guriri Folia para o mês de julho e vem aí, 
em setembro a Festa da Cidade.

O protesto promovido pelo Sindiserv aconteceu em 
frente ao Banco do Brasil no centro de São Mateus, mas 
não chegou a prejudicar o fluxo de carros na maioria 
do tempo que durou.  
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S Ã O  M A T E U S  – 
Enquanto o município evita 
se aprofundar na questão 
com divulgação de dados 
que mantenham a população 
informadas sobre o surto da 
dengue em São Mateus, a 
Câmara de Vereadores, atra-
vés dos vereadores Jozail do 
Bombeiro (PTB), Carlos 
Alberto Alves (PSB) e o pre-
sidente do Legislativo Jorgi-
nho Cabeção, que compõem 
a Mesa Diretora, se junta-
ram para pedir providências 
da Secretaria Municipal de 
Saúde.

Mesmo antes do convite, 
o secretário, ouvido pela 
reportagem nesta quinta-
feira (13) adiantou que o 
município tem feito sua par-
te com palestras nas comu-
nidades e carro fumacê.

 Mas evitou informar o-
cialmente quantos casos fo-
ram noticados e conrma-
dos este ano em São Mateus. 
“Esses números só a Secre-

A situação é preocupante 
e soa nos quatro cantos da 
cidade a diculdade do 
município em combater e-
cazmente o surto com medi-
das. Em função da situação, 
Jorginho Cabeção sugeriu 
que o secretário de Saúde 
Henrique Luiz Folador fos-
se chamado à Câmara para 
explicar o que tem sido feito.

SÃO MATEUS – Um 
público especial partici-
pou esta semana (quarta e 
quinta-feira) no auditório 
da Faculdade Vale do Cri-
caré, do 9º Fórum Mateen-
se de Marketing. Abor-
dando temas da moda atu-
al, o evento serviu para o 
conhecimento da moda na 
era digital.

Foram abordados temas 
ligados ao varejo de moda 

Mais de 2 mil casos
suspeitos de Dengue
preocupam Vereadores

Mesmo antes do convite, o secretário, ouvido pela reportagem adiantou que o muni-
cípio tem feito sua parte com palestras nas comunidades e carro fumacê.

Em matéria veicula na edição de sábado passado, dia 
08/06, o FA NOTÍCIAS já havia alertado sobre o signifi-
cativo aumento nos casos de dengue no município.

taria de Estrado da Saúde 
pode divulgar”, resumiu 
Folador.

O aumento do número de 
casos de dengue em São Ma-
teus foi um dos assuntos do-
minantes, em plenário, na 
sessão da Câmara, nesta ter-
ça-feira (11). De acordo com 
levantamento da SESA, leva-
do à tribuna  pelo vereador 

 
LEVANTAMENTOS 

OFICIAIS

AÇÕES INTEGRADAS
Uma das sugestões apre-

sentadas é convidar o secre-

Ele alertou também sobre 
o perigo da dengue hemorrá-
gica, estágio mais grave da 
doença, que ocorre quando a 
pessoa infectada com o vírus 
da dengue sofre alterações 
na coagulação sanguínea. Se 
a doença não for tratada com 
rapidez, pode levar à morte. 
“Um funcionário do meu 
lho pegou dengue hemor-
rágica, uma situação gravís-
sima, com sangramento, 
diminuição muito grande 
das plaquetas no sangue e a 
boca sangrando E este não é 
o primeiro caso.

Jozail do Bombeiro, de jane-
iro até agora, foram registra-
dos 2.078 casos de dengue 
no município. De quatorze 
cidades da região, oito estão 
em estado de alerta.

Autor de indicações ao 
Chefe do Poder Executivo 
em 2018 para limpeza de 
terrenos baldios e para in-
tensicar o carro fumacê, 
principalmente em Guriri, 
onde está a maior incidên-
cia, pela quantidade de imó-
veis fechados, o vereador 
armou que não foi atendi-
do. “Nada disso foi feito, 
mas a gente não pode car 
de braços cruzados, o muni-
cípio tem que fazer a parte 
dele e a população tem que 
cumprir também o seu pa-
pel, combatendo todo dia os 
focos do mosquito transmis-
sor da doença”, disse.

Para o vereador Carlos 
Alberto Gomes é preciso 
colocar mais carros fumacê 
em ação nos bairros. “A nos-
sa preocupação é que veio a 
chuva de novo, aí o mosqui-
to volta. Estamos com epi-
demia de dengue em São 
Mateus e só um carro fuma-
cê não funciona, precisamos 
de dois ou três e a população 
também precisa fazer a parte 
dela”, lembrou o vereador. 

scalização dos terrenos 
baldios, responsáveis por 
boa parte dos focos do mos-
quito, que se reproduz facil-
mente em pneus e garrafas 
plásticas depositados nestes 
locais, Francisco Amaro 
responsabilizou os proprie-
tários pelo descuido. “A pre-
feitura tem scalizado, 
noticando o dono que não 
faz a limpeza. Mas aí o pro-
prietário não paga a multa e 
o débito vai para a dívida 
ativa. A gente tem essa di-
culdade”, admitiu.

PREVENÇÃO
A melhor forma de evitar 

a dengue é acabar com os 
criadouros.

Quanto ao questionamen-
to dos parlamentares em rela-
ção à falta de 

tário municipal de saúde e o 
superintendente estadual 
para discutirem com os vere-
adores ações integradas para 
enfrentar o problema.

COMBATE
Segundo o líder do gover-

no na Câmara, Francisco 
Amaro  a secretaria de saúde 
do município está atenta ao 
combate  ao  mosqui to . 
“Estão fazendo mutirões e 
campanhas de conscientiza-
ção. O carro fumacê parou 
porque faltou inseticida, que 
estava em falta em todo o 
Brasil, mas já voltou a aten-
der a população”, explicou o 
vereador.

Mobilize sua família e 
elimine a água parada. 

O mosquito da dengue 
também transmite chikun-
gunya e o vírus zika. 

O Aedes aegypti é um 
mosquito doméstico. Ele 
vive dentro de casa e perto 
do homem. Com hábitos 
diurnos, o inseto se alimenta 
de sangue humano, sobretu-
do ao amanhecer e ao entar-
decer. A reprodução aconte-
ce em água limpa e parada, a 
partir da postura de ovos 
pelas fêmeas.

Encontro na
FVC debate moda
digital em Fórum
de Marketing

O evento fechou com 
chave de ouro com presen-
ça marcante da principal 
digital inuencer do Norte 
do Estado, Karime Houri 
que abordou o tema “A 
arte de ser blogueira’’.

e como o empreendedor 
local pode se beneciar 
das principais ferramentas 
digitais com lançamentos 
de produtos de moda, re-
vista, desles e palestras.

Karime Houri encerrou o evento palestrando so-
breo tema “A arte de ser blogueira’’.

Sedu reabre
processo seletivo
para profissionais
do magistério

Dentre os requisitos pa-
ra concorrer ao cargo es-
tão: ser professor efetivo 
ou estável da Rede Estadu-

VITÓRIA – Estão rea-
bertas as inscrições para o 
processo seletivo destina-
do a prossionais do ma-
gistério, efetivos e estáveis 
da Rede Estadual. As vagas 
são para atuação na equipe 
da Gerência de Educação 
Infantil e Ensino Funda-
mental, na Gerência de 
Ensino Médio e da Asses-
soria de Apoio Curricular e 
Educação Ambiental, na 
Secretaria de Estado da 
Educação (Sedu). 

As inscrições seguem 
abertas até às 10 horas de 
17 de junho. Os prossio-
nais que já se inscreveram 
não precisam refazer o pro-
cesso. O processo de sele-
ção compreenderá as eta-
pas de inscrição, avaliação 
de títulos e avaliação fun-
cional; e avaliação com-
portamental e técnica.

al, inclusive o professor 
cedido por processo de mu-
nicipalização; estar em 
efetivo exercício; ter con-
cluído o Estágio Probató-
rio; ter disponibilidade pa-
ra jornada de trabalho de 
40 horas semanais; ter dis-
ponibilidade para viagens; 
não ter sofrido penalidade 
administrativa nos últimos 
três anos; ter experiência 
mínima de três anos na do-
cência; dentre outros.

Os interessados devem 
enviar a documentação 
exigida para o endereço 
eletrônico procseletivo-
.ac@sedu.es.gov.braté o 
dia 17 de junho. O candida-
to deverá indicar a função 
pleiteada no “assunto” do 
e-mail e listar no corpo do 
e-mail os documentos digi-
talizados para ns de ins-
crição, que será efetivada 
após o envio pela Comis-
são da seguinte mensagem: 
“Sua inscrição foi recebida 
com sucesso”.
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SÃO MATEUS – Há 
cerca de dois meses, as in-
ternas da Penitenciária Regi-
onal de São Mateus, estão 
envolvidas em um projeto 
que promove sustentabili-
dade através da reciclagem. 
O papelão descartado por 
uma fábrica instalada na 
unidade ganha uma nova 
utilidade nas mãos das in-
ternas, que transformam o 
material em lindas caixas de 
presente.

O projeto “Retirando os 
sonhos da caixa” foi ideali-
zado pela inspetora peniten-
ciária Marcela Santos Men-
des do Rosário. O objetivo é 
a ressocialização por meio 
da atividade que promove 
uma ocupação mental e físi-
ca das internas envolvidas. 
“Para nós, é fundamental 
manter a unidade prisional 
em ordem. Os projetos soci-
ais que desenvolvemos ga-
rantem a ocupação das inter-
nas, além de trazer um resul-
tado sustentável com a reci-
clagem. É um projeto sim-
ples, desenvolvido há pouco 
tempo, mas que já ganhou o 
reconhecimento de todos e 

SÃO MATEUS – So-
mente em 2019, o vírus da 
gripe matou 222 pessoas. 
Isso é o que diz o balanço 
realizado pelo Ministério da 
Saúde, com registros até 25 
de maio. A maioria dessas 
mortes foram causadas pelo 
subtipo A (H1N1), que re-
presenta 66,6% do total das 
mortes.

SINTOMAS

No Espírito Santo, mes-
mo sendo o estado com mais 
registros da Síndrome Res-
piratória  Aguda Grave 
(SRAG) por inuenza — 46 
dos 96 casos que foram re-
gistrados são causados pela 
H1N1 — o vírus levou a ape-
nas uma morte; a maioria 
dos óbitos, cinco de sete, 
foram provocados pelo 
H3N2.

Falta de ar, cansaço e fe-
bre são sinais de uma possí-
vel contaminação pelo ví-

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou queda no índi-
ce de homicídios dolosos pe-
lo quinto mês seguido em 
2019. Ao todo, foram 439 
mortes de janeiro a maio des-
te ano contra 510 assassina-
tos no mesmo período de 
2018, o que corresponde a 71 
vidas poupadas. Somente em 
maio, em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, foram 12 
casos a menos, representando 
13% de redução.

O governador do Estado, 
Renato Casagrande, destacou 
que os trabalhos estão resul-
tando em dados positivos, 
mas ressaltou que deseja me-
lhorar os indicadores a cada 
dia, reduzindo o número de 
vidas perdidas no Espírito 
Santo. “Os resultados conti-
nuam positivos, mas mortes 
são mortes. A gente nunca 
deve comemorar. Temos que 
seguir trabalhando e imple-
mentando políticas para pre-
servar a vida dos capixabas”, 
armou.

Todas as informações fo-
ram divulgadas, nesta quarta-
feira (12), durante a reunião 
mensal de avaliação do Pro-
grama Estado Presente em 
Defesa da Vida, realizada sob 
a liderança do governador Ca-
sagrande. Foram apresentados 
indicadores e discutidas as 
ações aplicadas de enfrenta-
mento e prevenção à violência 
e à criminalidade, com foco, 
principalmente, nos crimes 
letais (homicídio, feminicídio, 
latrocínio e lesão corporal).

O secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa 
Social, Roberto Sá, destacou 
o trabalho positivo, mesmo 
com as diculdades encon-
tradas. “Nos crimes letais 
intencionais temos uma redu-
ção de 77 casos e nos primei-
ros dias de junho estão se man-
tendo. Em homicídios dolo-
sos temos uma redução de 71 
casos. Estamos com o melhor 
número da série histórica em 

Mantendo a tendência de 
redução de violência, o Esta-
do fechou os cinco primeiros 
meses do ano, novamente, 
com o menor número de ho-
micídios da série história em 
23 anos, sendo os 439 homi-
cídios registrados represen-
tando 38 casos a menos que 
1996, que era o menor resul-
tado desde então.

Internas da penitenciária
de São Mateus transformam
resíduo em caixas de presentes

As internas que partici-
pam da confecção de caixas 
artesanais utilizam também 
tecidos, tas e cola, doações 
dos servidores penitenciári-
os, da parceria da fábrica e 
instituições religiosas. Parte 
dos itens produzidos são 
presentados aos familiares 
delas em visitas. Outra parte 
é doada a instituições do mu-
nicípio. A interna Vanessa 
Siqueira Possebom é uma 
das que participa do projeto 
e agradece a oportunidade 
de participar da iniciativa, 
algo que só veio a somar à 
sua habilidade para traba-
lhos artesanais.

“Eu estou muito feliz em 
participar desse projeto e 
saber que agora as pessoas 
poderão ver o nosso traba-
lho. Eu realmente faço todas 
as caixas com muito amor. 
Isso tem ajudado muito no 
cumprimento da minha pe-
na, ter algo para desenvolver 
e me ocupar”, ressalta Va-
nessa.

faz bem para as internas, 
para o sistema e para o meio 
ambiente”, explica a inspe-
tora.

O projeto “Retirando os sonhos da caixa” foi idealizado 
pela inspetora penitenciária Marcela Santos Mendes 
do Rosário. O objetivo é a ressocialização por meio da 
atividade que promove uma ocupação mental e física 
das internas envolvidas. 

Influenza H3N2 é o vírus que
mais mata no Espírito Santo

MUDANÇA

VACINA
A trivalente, disponível 

no SUS (Sistema Único de 
Saúde), protege contra o 
H1N1, O H3N2 e o B Victo-
ria, os mais comuns no He-
misfério Sul. Já a quadriva-
lente, ofertada em clínicas 
particulares, protege contra 
mais um subtipo do B, o Ya-
magata, e custa em torno de 
R$ 100. Em ambos os casos, 
a dose é única e anual.

rus. A recomendação é bus-
car ajuda médica nesses ca-
sos, especialmente se a pes-
soa estiver em algum grupo 
de risco.

Como o vírus da gripe 
sofre constante mutação, a 
vacina é atualizada pelo go-
verno todo ano. Neste ano, a 
trivalente sofreu mudança 
em duas das três cepas que 
fazem parte da sua composi-

Quem deve se vacinar
A recomendação é que 

toda a população tome a vaci-
na. Principalmente gestan-
tes, puérperas (mulheres até 
45 dias após o parto), crian-
ças entre 6 meses a menores 
de 6 anos e idosos.

ção. PREVENÇÃO
A recomendação de espe-

cialistas é se vacinar, higie-
nizar bem as mãos com água 
e sabão, ter sempre álcool 
gel em mãos, manter ambi-
entes bem ventilados e evi-
tar contato com pessoas con-
taminadas.

ES registra queda
de homicídios
dolosos pelo quinto
mês consecutivo

23 anos. Observando o con-
texto de diculdade, precisa-
mos dar mais ênfase ainda 
para essa redução”, asseve-
rou.

REGIÕES
No quadrimestre, houve 

uma queda no número de ho-
micídios dolosos em todas as 
regiões do Estado, sendo o 
maior índice na região serra-
na (- 42%), com redução de 
26 para 15 casos em relação a 
2018; seguida da sul (-30%), 
de 40 para 28 casos; da Me-
tropolitana (- 12%), de 289 
para 254 casos; da norte (-
10%), de 107 para 96 casos; e 
da noroeste (-4%), de 48 para 
46 casos. Municípios como 
Aracruz e Cariacica, que havi-
am apresentado resultados 
altos em abril, foram os des-
taques positivos, com oito e 
uma morte registradas no 
mês de maio, respectivamen-
te.

“As operações integradas 
estão mostrando o resultado. 
Foram 35 prisões, apreensões 
de armas, drogas e o enfra-
quecimento das quadrilhas 
do tráco que atuavam na 
região e estavam cometendo 
esses homicídios. Não vamos 
diminuir os esforços contínu-
os para colocar os homicidas 
atrás das grades”, garantiu o 
delegado.

Somente nos primeiros 
quatro meses deste ano, fo-
ram realizadas prisões de 714 
de homicidas no Espírito San-
to e apreendidas 1.329 armas. 
No Espírito Santo, o Governo 
se prepara para colocar em 
funcionamento, ainda neste 
ano, a Delegacia de Investi-
gação de Comércio Ilícito das 
Armas, Munições e Explosi-
vos (Desarme), o que tende a 
aumentar essas apreensões.

De acordo com o delegado 
titular da Delegacia Especia-
lizada de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP) de Cari-
acica, Tarik Souki, as opera-
ções e prisões realizadas de-
monstraram o resultado efeti-
vo da atuação policial e dos 
ajustes realizados, em parce-
ria com a Polícia Militar.

Durante a reunião, foi in-
formado ainda que houve 
queda nos registros de furtos 
e roubos de veículos (-
15,7%) e roubo de celular (-
19%).

O governador do Estado, Renato Casagrande, destacou que 
os trabalhos estão resultando em dados positivos, mas res-
saltou que deseja melhorar os indicadores a cada dia, redu-
zindo o número de vidas perdidas no Espírito Santo.

Como o vírus da gripe sofre constante mutação, a vaci-
na é atualizada pelo governo todo ano. 
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Fonte: alexa.com

O motorista do caminhão 
que despencou da ponte por 
sorte sofreu apenas ferimen-
tos leves e os moradores ago-
ra estão cobrando da admi-
nistração municipal e princi-
palmente da Secretaria de 
Obras alguma providência. 
Querem uma reunião para 
tratar deste e de outros as-
suntos que envolve a comu-
nidade, que convive diaria-
mente com problema de lo-
comoção devido o estado 
precário da estrada, por on-
de também passa o ônibus 
do transporte escolar.

De acordo com um mora-
dor que enviou vídeo do aci-
dente para as redes sociais o 

SÃO MATEUS – O esta-
do precário de uma ponte de 
madeira sobre o Rio Preto, 
na comunidade do Assenta-
mento Zumbi dos Palmares, 
na zona rural de São Mateus 
por pouco não provoca uma 
tragédia: um caminhão caiu 
no rio depois de a ponte ce-
der. Com isso a comunidade 
que gira em trono de 15 famí-
lias está praticamente isola-
da.

No total, a loteadora con-
ta com 13 empreendimentos 
das cidades de São Mateus, 
Jaguaré, Colatina e Linha-
res.  Eles contam com infra-
estrutura completa, com re-
de de água, esgoto, rede elé-
trica, piso intertravado e me-
io-o extrusado. Dependen-
do do lote escolhido, tam-
bém é possível contar com 
diferenciais como ciclovia, 
pista de caminhada, acade-

SÃO MATEUS – Em 
comemoração aos seus 10 
anos, a loteadora Soma Urba-
nismo promove, durante o 
mês de junho, a campanha 
“Soma 10 anos”. Na campa-
nha, os interessados em ad-
quirir um lote da loteadora e 
realizar o sonho da casa pró-
pria contam com condições 
imperdíveis de compra e 
ainda concorrem a uma via-
gem para Paris, capital da 
França!

Soma 10 anos: compre seu
lote sem entrada e concorra
a uma viagem para Paris

mia ao ar livre e playground. 
Os preços partem de R$ 

41,989.50 (referente ao Resi-
dencial Riviera II, em Ja-
guaré), que poderão ser pa-
gos:
• em 30x, sem entrada, sem 
juros e parcelas xas;

A campanha tem validade 
até o m do mês e, quem 
comprar um lote durante 

• em 120x, sem entrada e 
correção do IGP-M.

• em 60x, sem entrada e par-
celas xas; ou, ainda

esse período já concorre, 
automaticamente, à viagem 
para Paris. As condições são 
válidas para todos os empre-
endimentos da Soma Urba-
nismo. Regulamento com-
pleto em: somaurbanismo.-
com.br/10anos.

No total, a loteadora conta com 13 empreendimentos das cidades de São Mateus, 
Jaguaré, Colatina e Linhares.  Eles contam com infraestrutura completa, com rede 
de água, esgoto, rede elétrica, piso intertravado e meio-fio extrusado.

Caminhão cai de ponte na
zona rural de São Mateus

problema é antigo e, princi-
palmente a situação da ponte 
que precisa passar por refor-
ma. Atualmente até passar de 
moto pelo local está compli- A reportagem do FA 

cado. Outra preocupação é a 
diculdade de socorrer pes-
soas idosas em caso de pas-
sar mal onde estão isoladas.

NOTÍCIAS, tentou contato 
com o secretário de obras 
Walter Pigati, mas as liga-
ções estavam sendo remeti-
do à Caixa Postal. 

O motorista do caminhão 
que despencou da ponte por 
sorte sofreu apenas ferimen-
tos leves e os moradores ago-
ra estão cobrando da admi-
nistração municipal e princi-
palmente da Secretaria de 
Obras alguma providência. 

Guriri recebe
evento de
Yoga Integral
com palestrante
renomado

O interessado em parti-
cipar vai pagar R$ 220,00 
e a inscrição deve ser feita 
antecipadamente através 
do telefone (27) 99816-
3885, falar com Fabrícia.

O conteúdo consistirá 
em Karma yoga (yoga da 
reta ação), Bhakti yoga 
(yoga da relação devocio-
nal com o Divino), Jnana 
yoga (yoga do conheci-
mento real), Raja yoga 
(yoga da maestria sobre a 
mente e da meditação), 
Japa/Mantra yoga (yoga 
do poder do som) e Hatha 
Yoga (yoga das posturas, 
respirações e relaxamen-
to).

SÃO MATEUS – Nos 
dias 22 e 23 de junho São 
Mateus sediará um work-
shop de Yoga Integral, mi-
nistrado pelo Professor 
Alexandre Moretto Júnior 
(Govinda). O evento está 
programado para aconte-
cer no sábado e domingo 
do próximo feriado, sendo 
sábado de 9 às 13h e de 14 
às 18h, e domingo de 9 às 
13h. O evento acontece na 
Pousada Maririque, na 
Rua 12 – Lado Sul, de Gu-
riri.

O palestrante, professor 
Alexandre Moretto Júnior 
(Govinda), há 16 anos for-
ma professores em Belo 
Horizonte, sendo que atu-
almente há três turmas em 
andamento (a 19ª, 20ª e 
21ª). Ministrou 9 cursos de 
formação em Vitoria, Espi-
rito Santo, e ministrou o 
primeiro curso de forma-
ção em novembro de 2015 
a novembro de 2016 em 
Guriri, São Mateus, região 
norte do Estado.

Leciona Yoga desde 
1983. Desde então vem 
aprimorando seus conheci-
mentos participando de 
vários cursos e congressos 
de yoga. Em 1989, viajou 
para a India e em 1991 para 
o Satchidananda Ashram, 
Yogaville/Virgínia/EUA, 
ampliando ainda mais seus 
estudos,

MINISTRANTE:

É discípulo do Mestre 
Sri Swami Satchidananda, 
e foi por ele iniciado no 
Yoga Integral.  Em 2013 e 
2014 formou-se em Raja 
Yoga, com Swami Rama-
nanda, diretor do Centro de 
Yoga Integral de São Fran-
cisco, Califórnia, nos Esta-
dos Unidos. 

O palestrante, professor Alexandre Moretto Júnior 
(Govinda), há 16 anos forma professores em Belo 
Horizonte, sendo que atualmente há três turmas 
em andamento (a 19ª, 20ª e 21ª).
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churrasqueiras,
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CARDOSO

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

TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES

A SOLUÇÃO GRÁFICA

graficaboroto@hotmail.com

SÃO MATEUS – Para 
muitos brasileiros, “dinhei-
ro na mão é vendaval”, co-
mo imortalizou Paulinho da 
Viola, na música Pecado 
Capital. Os recursos dispo-
níveis nem sempre são su-
cientes para cobrir as despe-
sas do mês. O resultado são 
dívidas acumuladas e contas 
sempre no vermelho. Mas 
como mudar essa situação? 
Um dos caminhos passa por 
um maior controle de gas-
tos, com noções de educa-
ção nanceira.

Noções que, no Estado, já 
começam a ser dadas na es-
cola - e com a ajuda do tea-
tro. Por meio do programa 
“Arte de Somar”, o Sicoob 
ES oferece a estudantes do 
sexto ao nono anos do ensi-
no fundamental a possibili-
dade de aprender a adminis-
trar de forma eciente seus 
gastos e os da família.

“As pessoas precisam ser 
educadas desde a infância 
sobre o valor do dinheiro e a 
necessidade da disciplina 
diária para que as metas se 
tornem conquistas. O proje-

“Boa parte da população 
acha que consegue controlar 
as próprias nanças. Mas 
acaba errando nas contas e 
assumindo algumas dívidas. 
Somente a educação nan-
ceira pode combater o des-
controle nas contas e garan-
tir que as pessoas tenham 
dinheiro para realizar seus 
projetos pessoais”, observa 
Sandra Helena Kwak, supe-
rintendente do Sicoob ES.

Daí vem a importância de 
preparar as futuras gerações 
para conseguir cuidar bem 
do próprio dinheiro.

Educação nanceira

Estudantes aprendem
a planejar as finanças
com a ajuda do teatro

Projeto Arte de Somar, promovido pelo Sicoob ES, leva noções de educação financei-
ra a alunos de todo o Estado.

ETAPAS
O programa de educação 

nanceira é dividido em 
quatro etapas. Na primeira, 
o Projeto e apresentado para 
as crianças e jovens das esco-
las, na segunda etapa  reali-
zam um curso on-line sobre 
nanças no site do Banco 
Central.

to Arte de Somar é uma se-
mente sendo plantada nos 
adolescentes, para que o con-
sumo consciente seja prati-
cado e, assim, a vida das fa-
mílias melhore”, arma 
Sandra.

Já na terceira etapa, os 
estudantes participam de 
uma ocina de teatro de 
bonecos, onde ensaiam uma 
peça sobre a gestão nancei-
ra eciente. Por último, 
fazem uma apresentação 

A expectativa do Sicoob é 
de que, neste ano, até 4 mil 
alunos participem das ativi-
dades nas três fases do Pro-
jeto Arte de Somar. O pro-
grama já passou por Afonso 
Cláudio, Baixo Guandu, 
Linhares e Piúma. As próxi-
mas apresentações serão em 
Guarapari, Muniz Freire, 
Boa Esperança e São Mate-
us.

utilizando o teatro de bone-
cos para os colegas de outras 
turmas e para as familias. Na 
história, é feita uma analo-
gia entre nanças e meio 
ambiente, por meio de uma 
abordagem didática e uma 
linguagem divertida. A in-
tenção é fazer com que as 
crianças e os adolescentes, 
compreendam a importân-
cia do controle do dinheiro e 
dos gastos.

 
São Mateus

Boa Esperança

Escola: Master

Quando: 26 de junho

Horário: 9 horas e 14 ho-
ras

Horário: manhã e tarde

 

Escola: Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio 
Antônio dos Santos Neves

Horário: 10 horas
Quando: 27 de junho

Escola: Ignez Massad Cola
Guarapari

Quando: 19 de junho

PRÓXIMAS 
APRESENTAÇÕES

 
Horário: 13 às 17 horas

Muniz Freire
Escola Viva
Quando: 24 a 28 de junho

No Meeting de Líderes 
Industriais, realizado pela 
Findes, em Pedra Azul, Tarcí-
sio brincou com o tema e inda-
gou a plateia, formada por 
empresários e autoridades: 
"Alguém acha que a duplica-

"É uma maluquice querer a 
construção de um contorno 
(para a BR-101) que não pas-
se dentro da reserva (de Soo-
retama)". A declaração do 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, foi um aviso 
de que não resta saída a não 
ser fazer a duplicação dentro 
da área ambiental e um desa-
bafo com relação ao atual 
processo de licenciamento no 
País.

VITÓRIA – “É uma malu-
quice querer a construção de 
um contorno (para a BR-101) 
que não passe dentro da reser-
va (de Sooretama)", disse o 
ministro Tarcísio Freitas, da 
Infraestrutura.

Na mesma reunião, o par-
lamento recebeu na Tribuna 
Popular o mateense Paulo 
Roberto Martins, que falou 
sobre as barreiras de acessi-
bilidade e mobilidade urba-
na nas ruas e avenidas de 
São Mateus a convite do ve-
reador Jozail do Bombeiro. 
Portador de limitação nas 
pernas, Paulo pediu inter-
venção nas calçadas para 
idosos e decientes trafega-
rem com mais segurança.

O convidado solicitou 
mais acesso também no 
transporte público. “Os ele-
vadores nos ônibus não aten-
dem os decientes com 
muleta. É uma diculdade 
para nós.

ACESSIBILIDADE

“É preciso fazer valer o 
código de postura, infeliz-
mente nossas calçadas são 
horríveis, inclinadas. É ruim 
até para quem tem pernas 
boas andar, imagine quem 
tem limitação. Falam que é 
calçada cidadã, mas colo-
cam cerâmica, granito e már-
more, ca muito escorrega-
dio. Quando chove é um peri-
go. Em Guriri, a gente tem 
que disputar espaço com os 
bares, que invadiram as cal-
çadas.”, disse.

Paulo sugeriu aos parla-
mentares que conheçam o 
Projeto Mão na Roda, im-
plantado em Vitória, voltado 
para atender os decientes.

TRANSPORTE

“Poderia ser ampliado 
para a nossa cidade”, con-
cluiu.

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de São Mateus apro-
vou por unanimidade em 
turno único, na sessão ordi-
nária desta terça-feira (11), o 
Projeto de Lei nº 025/2019 
que institui no calendário 
ocial do município a Sema-
na Municipal da Pessoa com 
Deciência Intelectual e 
Múltipla, de autoria do vere-
ador Jorge Recla, presidente 
do Legislativo.

“Sabemos que as pessoas 
com deciência possuem 
muitas potencialidades que, 
na maioria das vezes, não 
são reconhecidas. Esta Lei 
visa a uniformizar as ações, 
aproximando ainda mais o 
poder público com as enti-
dades e a comunidade de 
modo geral, promovendo a 
inclusão social, combatendo 
o preconceito e a discrimi-
nação”, justicou Jorginho.

A data será celebrada todo 
ano, de 21 a 28 de agosto, 
cabendo às secretarias de 
Saúde e Educação rmar 
parcerias com outras secre-
tarias municipais, autarqui-
as, associações, ONGs, con-
selhos, entidades assistenci-
ais e organizações ligadas ao 
tema para a realização das 
campanhas e atividades ine-
rentes a esta Lei.

Duplicação da BR-101 vai
passar por reserva, diz ministro

ção não vai passar pela reser-
va?" O público consentiu que 
não haveria viabilidade em 
tal proposta. O ministro lem-
brou da quantidade de petró-
leo existente no Brasil, deten-
tor da 15ª maior jazida do pla-
neta, e que o País possui 30 
mil poços, enquanto a Argen-
tina, que sequer gura entre 
as 20 maiores reservas, tem 
60 mil.

"Até a Guiana explora pe-
tróleo, enquanto o Amapá, 
que tem uma jazida enorme, 
não tem exploração", lamen-
tou, atribuindo a burocracia 
no licenciamento ambiental a 
essa diculdade. "O licencia-
mento aqui não é técnico. É 
ideológico", frisou. Ele de-
fendeu mudanças para redu-
zir a burocracia e melhorar o 
processo e lembrou que hoje 
não há legislação que trate do 
assunto. As regras, disse, fo-
ram denidas há mais de O ministro disse que a BR-

SOBRE A BR-101

cinco décadas — atualmente, 
o Brasil conta com mais de 30 
mil normas federais, estadua-
is e municipais.

Sem citar qual, ele ressal-
tou que há matéria andando 
bem no Congresso no sentido 
de criar uma legislação fede-
ral especíca sobre o tema. 
Tarcísio citou ainda outro 
risco em concessões públi-
cas: a desapropriação. "A gen-
te benecia o invasor. Dá 
uma escritura para o cara", 
queixou-se. Ele não especi-
cou, mas um exemplo disso é 
a faixa de domínio das rodo-
vias federais. Na BR-262, por 
exemplo, uma série de imó-
veis que pertencem à União 
receberam construções irre-
gulares e muitos desses ocu-
pantes ganham indenização 
pela desapropriação.
 

101 está no processo de revi-
são quinquenal. "A gente es-
pera concluir o mais rápido 
possível e vai redenir os 
parâmetros do contrato. Isso 
é importante para a sustenta-
bilidade nanceira do contra-
to de concessão e vamos tra-
balhar para liberar o licencia-
mento dos eixos ao norte do 
Estado para que a empresa 
possa também já trabalhar a 
duplicação norte, enquanto 
estamos fazendo a duplica-
ção do trecho de Viana para 
Guarapari”.

Ele ressaltou também a 
inauguração, este ano, do 
Contorno de Iconha. "Então, 
os trabalhos andam num rit-
mo adequado e a gente preci-
sa agora liberar mais frente 
para que a empresa possa tra-
balhar dentro de um contrato 
que esteja com os parâmetros 
ajustados”.

Vereadores aprovam
projeto que institui
Semana Municipal da
Pessoa com Deficiência

IPTU

Jaciara Teixeira avaliou 
como positiva a Audiência 
Pública da Reforma da Pre-
vidência, realizada na últi-
ma sexta-feira (07), na Esco-
la Marita Motta Santos.

TRANSPORTE 
ESCOLAR

Ajalírio Caldeira alertou 
para o risco de haver parali-
sação no transporte escolar 
do município por atraso, 
segundo ele, no pagamento 
aos prestadores de serviço.

“Fizemos a audiência 
para mostrar um contrapon-
to do que a mídia está dizen-
do de bom desta reforma. 
Acho muito importante o 
Legislativo promover au-
diências para levar à comu-
nidade assuntos que sejam 
relevantes para ela”, con-
cluiu a requerente.

Durante a sessão, o líder 
do prefeito, vereador Fran-
cisco Amaro, solicitou ao 
presidente Jorge Recla a 
devolução  do  Pro je to 
007/2019 (sobre o alinha-
mento do IPTU) à Secreta-
ria municipal de Finanças 
para adequações. O pedido 
foi acatado.

“A audiência foi muito 
proveitosa, com uma pales-
tra excelente e opiniões di-
vergentes respeitadas. Qu-
em não foi perdeu”, disse 
Jorge Recla.

“Fui abordado duas ve-
zes esta semana por peque-
nos proprietários de ônibus 
escolares, dizendo que não 
recebem há três meses, que 
falta dinheiro para colocar 
combustível. A gente não 
quer paralisação, vai preju-
dicar os alunos. Que os res-
ponsáveis resolvam a situa-
ção.

AUDIÊNCIA DA 
PREVIDÊNCIA

A sociedade interagiu 
com perguntas e opiniões 
depois de acompanhar pa-
lestra com Gerson Maia de 
Carvalho, presidente do 
Sindicato dos Trabalhado-
res Aposentados do Espírito 
Santo e representante dos 
trabalhadores no Conselho 
Nacional da Previdência.

“É preciso fazer valer o 
código de postura, infe-
lizmente nossas calça-
das são horríveis, incli-
nadas. É ruim até para 
quem tem pernas boas 
andar, imagine quem tem 
limitação”, disse Paulo.






