
De acordo com Carlos Aurélio, dentro do plano da estatal, a Cesan deve 
investir R$2,1 bilhões em ações estruturantes no sistema de água e esgo-
to nos cinquenta e dois municípios capixabas onde atua.

A geração imediata de emprego, com o início das obras, será de 3.000 
vagas diretas com repercussão em mais 6 mil empregos indiretos.
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Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba

ROMARIA 

“A inteligência é o que você usa quando não sabe o que fazer” 
(Piaget).

De hoje até o dia 20 acontece o 19º Festival Nacional de Forró de 
Itaúnas, com a presença das melhores bandas de forró do Brasil, 
além da tradicional disputa que elege as melhores músicas. Na 
abertura, Lenine, e ao longo dos 8 dias do evento, atrações como 
Genival Lacerda, Falamansa e outros. A banda mateense de forró 
Cateretê, concorrerá com a música Gente que nem eu.

A Casa Espírita Chico Xavier de Guriri realizará neste sábado a 
partir das 18:30 o tradicional Arraiá do Chico, com pescaria, vís-
pora, bingo e comidas típicas. A entrada custa 5 reais, dando dire-
ito a uma cartela do bingo, para concorrer a três prêmios. Criança 
inté 10 anos não paga entrada. Local: Rua Pedro Alves Ribeiro 
(antiga Rua 15, lado Sul - Guriri).

Adoro lojas pequenas, de uma porta só, que vendem de um tudo. 
Uma delas é a Gasparini Variedades, localizada à Avenida Jones 
dos Santos Neves, no Centro, próximo à Papelaria Fenix, e agora 
com lial em Guriri, ao lado do Ponto do Criador. Controle remo-
to, mochilas, malas, bolsas, eletrônicos em geral, fantasias infan-
tis, raquetes pra matar mosquitos, telefone celular, etc. Quer sa-
ber se tem o que você procura? Ligue 99271-5582.

Em São Mateus existem dois grupos de apoio à recuperação do 
alcoolismo, um trabalho importantíssimo que em muito contri-
bui para a paz nas famílias, além de salvar vidas. Os grupos se 
reúnem às terças, quartas, sextas e sábados nos bairros Santo 
Antônio e Sernamby. Os interessados deverão procurar informa-
ções detalhadas através dos números 99899-0016 ou 99629-
4735. 

EDUCAÇÃO E LIBERDADE NA FVC

Acompanhe a programação de hoje: Homem Aranha Longe de 
Casa (3D - dublado - ação - classicação 10 anos) às 16h10, 
18h50 e 21h30. Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lem-
brando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto 
em feriados ou pré-estreias).

FESTIVAL DE FORRÓ DE ITAÚNAS

GASPARINI VARIEDADES

ARRAIÁ DO CHICO

Acontece neste domingo (14) a Romaria com destino ao Santuá-
rio Nossa Senhora da Saúde, localizado em Ibiraçu. Da Diocese 
de São Mateus sairá uma grande caravana sob a coordenação de 
Jaiminho do bairro Ideal. Neste ano, o Jongo das Barreiras se fará 
presente ao evento, com uma belíssima apresentação. O Santuá-
rio Nossa Senhora da Saúde é a maior manifestação de fé Maria-
na do Norte do Espírito Santo, sendo muito procurado por éis 
de todo o Brasil devido à sua importância histórica na região e 
aos inúmeros milagres que ocorrem.

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS

HOMEM ARANHA
NO CINE SÃO MATEUS

“Purica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, 
pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo” (Pitágoras).

A Faculdade Vale do Cricaré realizará neste sábado, às 14h um 
debate envolvendo as disciplinas Direito e Filosoa. “Estado 
Democrático de Direito e Liberdade” faz parte de um projeto de 
extensão coordenado pelos professores Nilton Ribeiro e Jorge 
Eduardo. O evento é aberto à comunidade acadêmica e ao públi-
co em geral. Os temas serão apresentados pelas alunas Aline 
Alves e Marcella Leite. 

Bom dia pra quem é de bom dia!

DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – O Ministério 
da Educação (MEC) anunci-
ou que pretende implementar 
108 escolas cívico-militares 
até 2023. Essa é uma das 
ações previstas no Compro-
misso Nacional pela Educa-
ção Básica, documento apre-
sentado em Brasília. Ele reú-
ne ações que estão sendo pla-
nejadas para serem imple-
mentadas até o m do atual 
governo.

O documento foi elabora-
do pelo MEC em conjunto 
com estados e municípios 
representados pelo Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e a 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(Undime). As ações são vol-
tadas para a educação básica, 
período que compreende des-
de o ensino infantil até o ensi-
no médio.

A intenção, de acordo com 
o MEC, é tornar o Brasil refe-
rência em educação na Amé-

O plano de ação, segundo 
o ministro da Educação, Abra-
ham Weintraub, visa dar mais 
protagonismo aos estados e 
municípios, seguindo o mote 
defendido pelo governo de 
menos Brasília e mais Brasil. 
“As ideias já existiam, preci-
sava transformar a energia 
potencial em energia cinéti-
ca”, disse. Segundo ele, o 
Brasil tem boas iniciativas e 
recursos que podem ser dire-
cionados para melhorar a 
educação do país.

Além das escolas milita-
res, pretende-se dar celerida-
de à conclusão de mais de 4 
mil creches até 2022; conec-
tar 6,5 mil escolas rurais por 
meio de satélite em banda 
larga em todos os estados; e 
ofertar cursos de ensino a 
distância para melhorar a 
formação de professores, até 
2020, entre outras ações.

MEC pretende implantar
no País 108 escolas
cívico-militares até 2023

rica Latina até 2030. “Nós, 
como brasileiros, em essên-
cia, somos tão bons quanto 
qualquer país no mundo”, 
disse o ministro.

A s  e s c o l a s  c í v i c o -
militares são instituições não 

Um dos destaques do Com-
promisso Nacional pela Edu-
cação Básica é a implemen-
tação de escolas cívico-
militares, pauta defendida 
desde a campanha do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Além das 27 novas escolas 
por ano, o MEC pretende for-
talecer 28 escolas cívico-
militares por ano, em conjun-
to com os demais entes fede-
rados, totalizando 112 esco-
las até 2023, atendendo a 
aproximadamente 112 mil 
estudantes.

Escolas cívico-militares

Neste ano, o MEC passou 
a contar inclusive com uma 
Subsecretaria de Fomento às 
Escolas Cívico-Militares. A 
intenção é, de acordo com o 
plano apresentado nesta quin-
ta-feira, implementar o mode-
lo em 27 escolas, por ano, 
uma por unidade da federa-
ção. A medida, segundo o 
MEC, deve atender a 108 mil 
alunos.

militarizadas, mas com uma 
equipe de militares da reser-
va no papel de tutores. A meta 
é aumentar a média do Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb). Segun-
do o MEC, enquanto a média 
do Ideb em colégios militares 
é 6,99, nos civis é 4,94.

“Os pressupostos é que [a 
instalação das escolas] se dê 
em locais carentes, como foi 
o ensino médio em tempo 
integral. Se não se coloca em 
locais que sejam carentes, 
estará aumentando ainda ma-
is a diferença de conheci-
mento dessa população”, 
armou o secretário de Edu-
cação Básica do MEC, Jânio 
Carlos Endo Macedo.  Ao 
todo, o governo pretende in-
vestir R$ 40 milhões por ano.

Principais metas do Com-
promisso Nacional pela Edu-
cação Básica

Creches – Reestruturar o 
Programa Nacional de Rees-
truturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação 
Infantil (ProInfância) para 
dar celeridade à conclusão de 
mais de 4 mil creches até 
2022.

Ensino integral – Revitali-
zar o programa Novo Mais 
Educação. As escolas que 
aderirem terão o mínimo de 5 
horas de aula por dia. No inte-
gral, a ideia é ampliar para 7 
horas por dia. A meta é dimi-
nuir a evasão e melhorar indi-
cadores educacionais.

Ensino Médio – Estimular 
o Novo Ensino Médio, apro-
vado em lei em 2017. Investir 
R$ 230 milhões até o nal de 
2019 no ensino médio em 

Internet – Conectar, por 
meio do programa Inovação 
Educação Conectada, 6,5 mil 
escolas rurais por meio de 
satélite em banda larga em 
todos os estados. Serão in-
vestidos R$ 120 milhões até 
o m de 2019. Aproximada-
mente 1,7 milhão de estudan-
tes serão beneciados. O 
MEC irá repassar ainda R$ 
114 milhões para fomentar a 
internet em 32 mil colégios 
urbanos. A intenção é bene-
ciar 17 milhões de alunos.

Formação de professores – 
Até 2020, estabelecer trilhas 
de formação para professores 
por meio de cursos a distân-
cia, com disponibilização de 
materiais de apoio e de recur-
sos. A proposta é que profes-
sores que não são formados 
nas áreas que atuem possam 
receber a formação, além de 
qualicar melhor todos os 
demais prossionais.

Aulas interativas – A Uni-
versidade Federal do Ceará, a 
Universidade Federal de Go-
iás e a Universidade Federal 
de Santa Catarina desenvol-
verão games voltados para os 
anos iniciais do ensino fun-
damental, ou seja, do 1º ao 5º 
ano. Serão investidos R$ 3 
milhões até o nal de 2019;

tempo integral. Está previsto 
para 2020 um programa pilo-
to em 3,5 mil instituições de 
ensino. No novo ensino mé-
dio, os estudantes poderão 
escolher um itinerário forma-
tivo para complementar a 
formação básica ofertada a 
todos os estudantes. Eles po-
derão escolher entre a forma-
ção em linguagens, matemá-
tica, ciências da natureza e 
ciências humanas e sociais, 
além da formação técnica e 
prossional.

Escolas cívico-militares – 
Implementar, até 2023, 108 
escolas cívico-militares, 27 
por ano, em cada uma das 
unidades da federação.

EJA – A educação de jo-
vens e adultos será articulada 
à educação prossional e 
tecnológica, além de ser co-
nectada à Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC), 
documento que estabelece o 
mínimo que deve ser ensina-
do em todas as escolas do 
Brasil.

Além das 27 novas escolas por ano, o MEC pretende for-
talecer 28 escolas cívico-militares por ano, em conjun-
to com os demais entes federados, totalizando 112 esco-
las até 2023, atendendo a aproximadamente 112 mil 
estudantes.
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De acordo com Carlos 
Aurélio, dentro do plano da 
estatal, a Cesan deve investir 
R$2,1 bilhões em ações es-
truturantes no sistema de 
água e esgoto nos cinquenta 
e dois municípios capixabas 
onde atua. E caso seja apro-

INVESTIMENTOS

Foi a segunda rodada de 
reuniões com os parlamenta-
res, em menos de um mês, 
com objetivo de avançar no 
projeto que garante à estatal 
instalar-se em São Mateus. 
“Precisamos de uma decisão 
rápida para que a população 
mateense possa dispor de 
um serviço de melhor quali-
dade no abastecimento de 
água, principalmente, e me-
lhoria no sistema de sanea-
mento”, resumiu o vereador 
Jorginho Cabeção, adiantan-
do que qualquer decisão a 
ser tomada pela Câmara será 
tomada depois que ouvir os 
servidores da autarquia, que 
não poderão ter seus direitos 
prejudicados.

Participaram da reunião o 
presidente da Cesan, Carlos 
Aurélio Linhalis; o coorde-
nador administrativo contra-
tual, Jamil Guilherme; o as-
sessor da diretoria da empre-
sa, Paulo Mattos Júnior; o 
presidente do Saae, René 
Michel Kherlakian, os onze 
vereadores da Casa de Leis e 
os servidores da autarquia 
municipal Arilson da Luz 
Mendes e Gilmar José.

SÃO MATEUS – O pro-
cesso de privatização do Sa-
ae de São Mateus que pode 
passar para o domínio da 
Cesan ou a iniciativa privada 
caminha a passos largos e 
desta vez com um ingredien-
te a mais: o interesse de-
monstrado pela Câmara de 
Vereadores de assumir os 
debates. E é o que tem acon-
tecido e que começou na últi-
ma segunda-feira (8) quando 
os vereadores, por iniciativa 
do presidente da Casa Jorgi-
nho Cabeção, receberam 
uma comitiva da autarquia 
estadual, para discutir a pro-
posta de concessão da autar-
quia municipal.

Jorginho Cabeção quer
decisão rápida sobre Cesan
ou privatização do Saae

vada a concessão dos servi-
ços em São Mateus (contrato 
de 30 anos), a Companhia 
estima trazer investimentos 
de mais de R$ 400 milhões, a 
maior parte a curto e médio 
prazos. 

Ele explicou que o pro-
cesso em andamento não 
interfere na efetivação da 
proposta. “A revisão não 
trava a validade legal do Pla-
no que está aí. E se o municí-
pio decidir passar o Saae pa-
ra a iniciativa pública ou pri-
vada, o diagnóstico apresen-
tado pelo Executivo será 
votado pelo Legislativo.

PROPOSTA
Embora caiba ao municí-

pio a possibilidade de um 
modelo jurídico de conces-
são mediante licitação, a Ce-
san demonstrou interesse na 

“Nós temos indicativo do 
governador Renato Casa-
grande que São Mateus tem 
expectativa de atrair novos 
empreendimentos, mas a 
situação da água é um entra-
ve para o crescimento. Esta é 
uma demanda do município 
e uma das prioridades do 
nosso governo. O que norte-
ia toda esta ação é o Plano 
Municipal de Saneamento, 
cujo município está no pro-
cesso de revisão”, disse o 
presidente da Cesan.

Doda Mendonça pediu 
pressa. “Nosso tempo está 
curto e é preciso urgência, 
temos que realizar audiênci-
as públicas também” pediu o 
vereador.

Aquiles Moreira e Carlos 
Alberto ponderaram “Sendo 
melhor para o município 
estaremos de acordo, mas 
temos que ouvir as duas par-
tes”, disse Aquiles. 

parceria por Gestão Associa-
da Arcabouço Legislativo 
(contratação direta, com dis-
pensa de licitação), medida 
que de acordo com a presi-
dência da estatal, deveria ser 
tomada até agosto, no máxi-
mo, quando está prevista a 
votação de um projeto na 
Câmara Federal que deve 
alterar o marco regulatório.

 “O prazo é curto, mas não 
podemos nos precipitar. Pri-
meiro, a Câmara tem que se 
posicionar sobre o que ela 
quer. Concessão ou iniciati-
va privada? Daí, sinalizare-
mos um norte para o Execu-
tivo. O primeiro ponto que 
tem que decidir de imediato 
é denir o que queremos” 
destacou Jorge Recla.

“Precisamos tomar a deci-
são de buscar o início de uma 
solução denitiva para este 
problema” salientou o líder 
do governo, vereador Fran-
cisco Amaro.

 “Priorizar São Mateus é a 
postura do Governo. E não 
tem outro caminho que não 
seja a concessão do municí-
pio para o estado”, enfatizou 
o deputado Freitas.

“Nós temos que seguir o 
caminho daquele que vai 
resolver o problema da água 
a curto e longo prazo. Sou da 
opinião de ouvir o outro lado 
para ver quem tem a melhor 
proposta”, concluiu Carlos 
Alberto Gomes.

“É um projeto que cabe 
bastante discussão com rea-
lização de audiências públi-
cas. A gente vê que poderá 
trazer desenvolvimento para 
São Mateus e resolver o pro-
blema da água”, armou 
Ajalírio Caldeira.

NOTCIAS

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
Fonte: alexa.com
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“Precisamos de uma decisão rápida para que a popu-
lação mateense possa dispor de um serviço de melhor 
qualidade no abastecimento de água, principalmente, 
e melhoria no sistema de saneamento”, resumiu o vere-
ador Jorginho Cabeção.

NO VERMELHO
De acordo com René, as 

diculdades nanceiras do 
Saae, se arrastam desde o 
começo da década, inviabi-
lizando qualquer iniciativa 
de melhoria ou ampliação 
dos serviços aos moradores 
de São Mateus. “A nossa 
tarifa está defasada e, a par-
tir de 2010, a autarquia pas-
sou a fechar no vermelho, 
não tem recursos nem para 
aplicar em pequenos inves-
timentos, quanto mais em 
grandes. Não temos como 
gerar receita e não há como 
investir”, informou o presi-
dente.

Uma das questões levan-
tadas pela vereadora Jaciara 
Teixeira foi sobre o futuro 
dos servidores da autarquia. 
“Quanto aos funcionários do 
Saae, como vai se denir”? 
Indagou.  Jamil explicou 
que legalmente não há como 
migrar para o corpo técnico 
da estatal, “mas já se discute 
a possibilidade de fazer con-
vênio. Tudo será decidido na 
base do diálogo”, armou.

FUNCIONALISMO

O presidente da Cesan 
revelou que a administração 
do município manifestou 
interesse na incorporação do 
funcionalismo. “Conversei 
com o prefeito e ele me in-
formou que se necessário 
for, incorpora dentro do as-
pecto legal e que isso não 
seria empecilho”.

Arilson pediu foco em 
outras possibilidades. “Falar 
em absorção da mão de obra 
tudo bem, mas temos fun-
ções que talvez não se encai-
xem, devemos pensar numa 
alternativa sobre isso. No-
venta e seis trabalhadores 
estão lá dentro.”, disse o ser-
vidor.

Conforme a presidência 
da Câmara, haverá diálogo 
com o funcionalismo antes 
de qualquer decisão. “Quero 
deixar bem claro para os fun-
cionários do Saae que jamais 
vai passar algo nesta casa 
sem ouvir a categoria”, ante-
cipou Jorge Recla.

Petrocity: IEMA
tramita processo de
licença ambiental

SÃO MATEUS – O 
processo de licenciamento 
ambiental, último passo 
para a Petrocity Portos 
S.A. iniciar as obras do 
maior complexo logístico 
brasileiro, em São Mate-
us, já está em andamento 
no Instituto Estadual de 
Meio-Ambiente (IEMA), 
o que levou o presidente 
da companhia, José Ro-
berto Barbosa da Silva, a 
prever que até o nal do 
ano deverá dar a largada 
para a construção do Porto 
de Urussuquara.

A geração imediata de 
emprego, com o início das 
obras, será de 3.000 vagas 
diretas com repercussão 
em mais 6 mil empregos 
indiretos, gerando forte e 
positivo impacto econô-
mico e social não apenas 
em São Mateus, mas em 
toda a região. De acordo 
com a Petrocity, a priori-
dade das contratações será 
de mão-de-obra local, por 
isso a empresa já iniciou a 
capacitação das pessoas 
da região.

“Já entramos com o pe-
dido de licença na Prefei-
tura para o início das 
obras, pois, quando sair a 
licença ambiental, que é o 
último estágio, queremos 
lançar a pedra fundamen-
tal e iniciar as obras imedi-
atamente, pois o contrato 

Com isso, as perspecti-
vas para o município e pa-
ra as regiões Norte e Noro-
este do Estado são de ala-
vancagem da economia no 
próximo ano, com a gera-
ção de 3 mil novos empre-
gos na fase de construção 
do porto, que será feita 
pela Odebrechet Enge-
nharia ao custo nal de R$ 
2,1 bilhões, dinheiro que, 
em sua maior parte, virá de 
nanciamento do Fundo 
Soberano de Dubai. 

O primeiro curso de 
capacitação, segundo José 
Roberto Barbosa, está em 
andamento em Conceição 
da Barra e os próximos 
municípios serão São Ma-
teus e Barra de São Fran-
cisco, devido à previsão 
de uma Unidade de Trans-
bordo e Armazenamento 
de Cargas (UTAC) na cida-
de quando da construção 
da Estrada de Ferro Mi-
nas-Espírito Santo, que é 
outro projeto paralelo ao 
do porto.

Na esfera federal, nas 
próximas semanas haverá 
a assinatura de contrato da 
Petrocity com a Antaq 
(Agência Nacional de 
Transporte Aquático), que 
encerrou a chamada públi-
ca sobre a construção do 
porto e aprovou a manifes-
tação de interesse da Pe-
trocity. A área destinada ao 
porto, em Urussuquara, 
também já está aprovada 
na esfera federal como 
área portuária.

Essas audiências estão 
acontecendo, principal-
mente, em Minas Gerais, 
onde a bancada federal se 
mobilizou para apoiar o 
projeto, considerando a 
redenção da economia do 
Leste e Nordeste do Esta-
do, com forte impacto no 
Vale do Aço e também Va-
le do Jequitinhonha. 

com a Odebrecht Enge-
nharia está assinado desde 
janeiro, quando zemos a 
solenidade no Palácio 
Anchieta. Iniciada a cons-
trução, nossa previsão é de 
que em menos de dois 
anos comecemos a operar, 
gerando 2.500 empregos 
na plena capacidade de 
funcionamento”, disse 
José Roberto.

“O regime ferroviário 
hoje é de concessões, o 
que leva no mínimo cinco 
anos para acontecer e se-
gue uma burocracia dana-
da. Com a aprovação do 
PLS 261, haverá exibili-
zação e empreendedores 
privados poderão pedir 
apenas autorização do Go-
verno Federal, o que vai 
demorar no máximo seis 
meses, conforme me ga-
rantiram técnicos do Mi-
n i s t é r i o  d a  I n f r a -
Estrutura”, disse Barbosa.

O processo para a cons-
trução da Estrada de Fer-
rovia também está em cur-
so. Como o Governo Fede-
ral tem a expectativa de 
aprovação, até o nal do 
ano, do PLS 261/2018, de 
autoria do senador José 
Serra (SP), que exibiliza 
o setor ferroviário nacio-
nal, o presidente da Petro-
city, José Roberto Barbo-
sa, que está capitaneando 
também esse projeto, está 
se dedicando a fazer au-
diências públicas sobre os 
impactos da obra.

FERROVIA

A geração imediata de emprego, com o início das 
obras, será de 3.000 vagas diretas com repercussão 
em mais 6 mil empregos indiretos.

De acordo com Carlos Aurélio, dentro do plano da estatal, a Cesan deve investir 
R$2,1 bilhões em ações estruturantes no sistema de água e esgoto nos cinquenta e 
dois municípios capixabas onde atua.
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Cigano é preso
acusado de matar
empresário por
dívida de R$ 300 milVITÓRIA – A Polícia 

Civil do Espírito Santo ga-
nhou um grande aliado para 
aumentar a capacidade de 
identicação de criminosos. 
Isso porque o Governo do 
Estado assinou um convê-
nio, por meio da Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica (Sesp), que possibilita 
à Corporação o acesso a to-
do o banco de dados nacio-
nal da Polícia Federal, com 
comparação de digitais fei-
tas por meio biométrico.

O sistema possibilita pes-
quisar em um banco de da-
dos as imagens das impres-
sões digitais de criminosos 
de todo o País. Cada imagem 
que a máquina dispõe é rigo-
rosamente vericada pelos 
peritos da unidade. O recur-
so tem facilitado o trabalho 
da perícia e permitido lau-
dos com 100% de certeza da 
autoria de crimes.

A assinatura do convênio 
aconteceu durante a reunião 
do Programa Estado Presen-
te em Defesa da Vida, no 
Palácio da Fonte Grande, 
retoma o trabalho que foi 
realizado na primeira gestão 
do governador Renato Casa-
grande e que não havia sido 
renovado, desde o ano de 
2014, quando o termo foi 
nalizado ocialmente e a 
PCES passou a utilizar o 
Sistema Automatizado de 
Identicação por Impres-
sões Digitais (As) de mane-
ira informal, por meio de 
cortesia, na PF.

Ao realizar a coleta de 

ES fecha acordo com a
PF para uso de sistema que
ajuda a identificar criminosos

fragmentos de impressões 
digitais em um local de ocor-
rência, essas informações 
são digitalizadas e inseridas 
no sistema As que faz uma 
pesquisa no banco de dados 
criminal que permite com-
paração automática das im-
pressões digitais.

De acordo com Casagran-
de, esse é mais um passo pa-
ra melhoria da estrutura da 
Polícia Civil do Estado, que 
passa a ter novamente a tec-
nologia disponível. “Esse 
acordo para retomada da 
utilização dos dados da Polí-
cia Federal é muito impor-
tante, pois nos ajuda a inte-
grar o trabalho. Quero agra-
decer à Polícia Federal por 
nos proporcionar esse acor-
do e nos garantir maior e-
cácia no combate à crimina-
lidade”, armou.

O secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa 
Social, Roberto Sá, desta-
cou que, desde que chegou 
ao Estado, havia mantido 
conversas frequentes com a 
Polícia Federal, a m de 
reestabelecer o acordo. 
“Por conta da amizade que 
tenho com o superintenden-
te da Polícia Federal no 
Estado, o delegado Jairo 
Souza, a gente realizou con-
versas com o objetivo de 
refazer essa parceria e ago-
ra pudemos nalizar esse 
acordo, que vai proporcio-
nar mais estrutura à Polícia 
Civil na identicação cri-
minal”, ressaltou.

O superintendente da PF 
no Estado, Jairo Souza, tam-
bém destacou que para a Po-
lícia Federal esse acordo é 
muito benéco, visto que o 

“Nosso objetivo era ter 
assinado o mês passado, mas 
não foi possível e sabemos a 
importância para o Estado. A 
As é muito importante e 
nos permite fazer prisões de 
pessoas, inclusive, que co-
meteram crimes há muito 
tempo. Temos uma potenci-
alidade imensa, com as ba-
ses atualizadas. Para a Polí-
cia Federal é de suma impor-
tância, visto que passamos a 
ter acesso à base dos Esta-
dos. Sem essa alimentação, 
não tem serventia”, disse.

“A Segurança Pública 
como um todo vai ganhar 
demais com esse acordo. Vai 
promover o retorno do siste-
ma As para o Espírito San-
to. Tivemos que retirar em 
2016 porque não tínhamos 
mais o acordo de coopera-
ção. A principal vantagem é 
o acesso do Estado a um sis-
tema de identicação bio-
métrico de impressões digi-
tais de cerca de 22 milhões 
de pessoas. Ele cruza as in-
formações de impressões 
digitais, inclusive de frag-
mentos de locais de crimes”, 
nalizou.

sistema só funciona se for 
abastecido com as informa-
ções dos Estados.

O diretor do Instituto Na-
cional de Identicação da 
Polícia Federal, Brasílio 
Caldeira Brant, explicou 
que o banco de dados possui 
mais de 22 milhões de ca-
dastros, que estarão disponí-
veis para a Polícia Civil do 
Espírito Santo.

A assinatura do convênio aconteceu  durante a reunião 
do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, no 
Palácio da Fonte Grande, retoma o trabalho que foi rea-
lizado na primeira gestão do governador Renato Casa-
grande e que não havia sido renovado.

SÃO MATEUS – A 
Polícia Civil, por meio da 
Delegacia Especializada 
em Homicídio e Proteção 
à Pessoa (DHPP) de São 
Mateus, com apoio dos 
policiais da Coordenado-
ria de Recursos Especiais 
(CORE), cumpriu o man-
dado de prisão do suspeito 
de matar o empresário 
Alessandro de Freitas, de 
44 anos. Ivison Flavio dos 
Anjos Sousa, de 30 anos, 
foi detido na manhã desta 
quinta-feira (11), na ilha 
de Guriri, em São Mateus. 
O crime aconteceu no dia 
24 de abril deste ano, em 
um lote baldio.

O titular da DHPP de 
São Mateus, delegado Jo-
se Eustáquio, informou 
que o suspeito não ofere-
ceu resistência à prisão. 
“Ivison ainda estava dor-
mindo quando os policiais 
chegaram a sua residência 
para cumprir o mandado, e 
não ofereceu nenhuma 
resistência”, contou Eus-
táquio.

O delegado relatou que 

Durante a operação foi 
apreendido o celular que o 
suspeito utilizou para ligar 
para vítima e atrai-la para 
o local do crime. “O em-
presário estava interessa-
do em comprar um lote, e 
o suspeito disse à vítima 
que iria apresentar um lote 
na Ilha de Guriri. Chegan-
do ao local ele executa a 
vítima sem direto de defe-
sa.” disse.

“o suspeito e a vítima ti-
nham negócios juntos, e as 
investigações apontaram 
que a motivação do crime 
era dividas que a vítima 
possuía com o autor, um 
valor aproximado de $300 
mil reais”, disse o titular 
da unidade.

O suspeito será indicia-
do por homicídio quali-
cado por motivo torpe, por 
dissimulação e por recurso 
que diculte ou torne 
impossível a defesa da 
vítima. Após ser ouvido, 
ele foi encaminhado para 
o Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de São Ma-
teus.

Ivison Flavio dos Anjos Sousa, de 30 anos, foi detido 
na manhã desta quinta-feira (11), na ilha de Guriri, 
em São Mateus. O crime aconteceu no dia 24 de 
abril deste ano, em um lote baldio.

Usuário de drogas
assassinado e 
jogado no Rio Cricaré

SÃO MATEUS – A 
Polícia Civil está às voltas 
com o assassinato um usuá-
rio de drogas de prenome 
Diego, ocorrido no Bairro 
Pedra D’Água, entre um 
valão e o Rio Cricaré. O 
corpo foi encontrado na 
manhã desta quarta-feira 
(10) com uma pedra amar-
rada aos pés e várias per-
furações na cabeça.

Familiares acompanha-
ram os trabalhos realiza-
dos no local pela perícia 
da Polícia Civil e por poli-
ciais militares e armaram 
que Diego estava desapa-
recido desde o domingo e 
que a última vez que foi 
visto, estava em compa-
nhia de elementos envol-
vidos com o uso de drogas 

Armaram ainda que já 
haviam registrado um bo-
letim de ocorrência na 
Delegacia da Polícia Civil 
sobre o desaparecimento, 
mas não sabem informar 
quem são os elementos 
que estavam em sua com-
panhia.

Quando o corpo foi en-
contrado por um pescador 
na manhã desta quarta-
feira estava boiando e o 
Corpo de Bombeiros teve 
que ser acionado para reti-
rá-lo da água.

A suspeita é que Diego 
foi morto devido a dívida 
de drogas com os suspei-
tos vistos em sua compa-
nhia no último domingo 
quando desapareceu.

no bairro.

SÃO MATEUS – Tem 
vaga em prefeituras, na Ufes e 
em órgãos e secretaria do go-
verno do Estado 

Só para se ter uma ideia, o 
governo do Estado tem três 

Estão abertos no Espírito 
Santo seis concursos públicos 
com salários  que podem che-
gar a R$ 9,6 mil. As oportuni-
dades são para todos os níveis 
de escolaridade.

Dentre as seleções, a Uni-
versidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) oferece vagas 
para professor efetivo. As 
demais são para a contratação 
temporária de prossionais.

Seis concursos abertos no ES
com salário de até R$ 9 mil 

Remuneração: varia de R$ 
6.668,20 a R$ 9.600,92.

Prefeitura de Iúna
CONFIRAS AS VAGAS

Inscrições: até esta quarta-
feira (10), no site www.iuna-
.es.gov.br.

Concurso com uma vaga pro-
fessor da área de Ciências 
Biológicas.

São 12 vagas para agente de 
combate a endemias. O requi-
sito é ter ensino médio.

Inscrições: até o dia 16 de ju-
lho, na Secretaria de Saúde, 
Prédio do CIAC, Sala 15, que 
ca na Rua Basílio Cerri, 44, 
no centro.

processos seletivos abertos.

Remuneração: R$ 1.250, 
acrescido de auxílio alimen-
tação de R$ 250 e acréscimo 
por insalubridade.

Formação de cadastro de re-
serva para os cargos de pro-
fessor e monitor de transporte 
escolar.
Remuneração: varia de R$ 
902,96 a R$ 1.754,39

Ufes

Prefeitura de Sooretama

Inscrições: até 20 de julho, no 
Departamento de Ciências 
Filosócas,  que ca no 
campus de Maruípe.

Vagas para técnicos em Ges-
tão de Pessoas e especialistas 
em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental. Os pro-
ssionais precisam ter nível 
superior.

Sedu

Inscrições: até 15 de julho, 
devendo o candidato enviar a 
documentação, exclusiva-
mente, por meio dos Correi-
os, à Subgerência de Pessoal 
Transitório da Secretaria de 
Estado da Educação, Avenida 
César Hilal, 1111, Santa Lú-
cia, Vitória, ES, CEP 29056-
085.

Remuneração: Varia de R$ 
2.768,78 a R$ 5.892,63.

Dentre as seleções, a Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) oferece vagas para professor efetivo. As 
demais são para a contratação temporária de profissi-
onais.
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SERRALHERIA

Portões, grades,
churrasqueiras,

portas metálicas,
manutenção

geral em estruturas
metálicas.

CARDOSO

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

SÃO MATEUS - Preo-
cupado com os constantes 
furtos e roubos de carros no 
município, o vereador Jozail 
do Bombeiro, está solicitan-
do a instalação de cerco ele-
trônico no município. “Ulti-
mamente temos visto o nú-
mero de furtos e roubos de 
carros se elevar, necessitan-
do de medidas de segurança 
que auxiliem o trabalho da 
polícia”, disse Jozail.

De acordo com o verea-
dor, o sistema registra a foto 
de todos os veículos que pas-
sarem pelas barreiras e as 
placas são “lidas” pelo equi-

Jozail quer instalação
do cerco eletrônico para
conter roubos de carros

pamento, que armazena a 
informação na base de dados.

Esclarece Jozail, que caso 
haja uma restrição de furto 
ou roubo ou mesmo um indi-
cativo de suspeita emitido 
pelas forças de segurança, 
será disparado um alerta na 
Central de Videomonitora-
mento Municipal,

“Os operadores repassa-
rão todas as informações do 
carro, tais como trajeto, cor 
e modelo, ao centro de con-
trole da Polícia Militar 
(190), que solicitará a abor-
dagem pelas equipes na 
rua”, disse Jozail. 

“Ultimamente temos visto o número de furtos e roubos 
de carros se elevar, necessitando de medidas de segu-
rança que auxiliem o trabalho da polícia”, disse Jozail.

A situação foi contornada 
com a chegada de uma guar-
nição da Companhia da Polí-
cia Militar de Guriri, onde 
primeiro ouviu o relato da 
professora Maria Amélia.

Ela informou que é pro-
fessora na instituição e que 

SÃO MATEUS – Um 
aluno identicado pelas 
iniciais V.C.B, de 21 anos 
ameaçou cortar as duas per-
nas de sua professora da 
Escola Wallace Castelo Du-
tra, em Guriri. Antes, porém, 
xingou a professora e disse 
ainda que no segundo se-
mestre iria aprontar com ela. 
A professora identicada 
como Maria Amélia Lucas 
passou por tudo isso porque 
chamou a atenção do aluno 
que entrou na sala de aula 
usando o aparelho celular.

Aluno ameaça professora
em escola de Guriri e diz que
“vai arrancar suas duas pernas”

nesta data estaria aplicando 
prova em sala de aula, quan-
do o aluno entrou fazendo 
uso do aparelho de celular. 
Disse que solicitou ao aluno 
para que guardasse o telefo-
ne, porém ele não deu im-
portância e continuou fazen-
do o uso do celular.

Diante da situação, a pro-
fessora solicitou a direção 
para que intervisse no caso; 
que em seguida o aluno -
cou em estado de fúria e co-

meçou a xinga-la com pala-
vras de baixo calão e ainda a 
ameaçando com os dizeres: 
“No semestre que vem você 
vai ver o que vou fazer com 
você”; “Vou arrancar suas 
duas pernas”.

A professora Maria Amé-
lia informou ainda que não é 
a primeira vez que sofre ame-
aças deste mesmo aluno, 
desejando, portanto, repre-
sentar contra ele, que é mai-
or de idade.

Ainda no local os policia-
is abordaram o aluno que 
não negou as acusações, di-
zendo apenas que havia ca-
do nervoso com a professo-
ra, pois ele estava apenas 
terminando uma ligação.

Devido as ameaças e a 
decisão da professora repre-
sentar contra o aluno por cau-
sa das ameaças que sofreu, 
todos foram encaminhados 
para a 18ª Delegacia da Polí-
cia Civil de São Mateus.

A professora Maria Amélia informou ainda que não é a primeira vez que sofre amea-
ças deste mesmo aluno, desejando, portanto, representar contra ele, que é maior de 
idade.

Férias nas escolas
estaduais começam
na segunda-feira (15)

O segundo trimestre 
seguirá até o dia 30 de 
agosto. Já o terceiro e últi-
mo trimestre, terá início 
no dia 04 de setembro e 
será encerrado no dia 12 
de dezembro, quando é 
nalizado o ano letivo 
2019. Ao todo, neste ano 

VITÓRIA – O período 
de recesso vai até o próxi-
mo dia 21, seguindo o ca-
lendário escolar da Sedu.

Após um semestre de 
aula, os alunos da Rede 
Estadual terão um interva-
lo para o descanso. De 
acordo com o calendário 
escolar da Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
du), a partir de segunda-
feira (15) até o próximo 
dia 21 será o recesso esco-
lar para cerca de 230 mil 
alunos atendidos unidades 
da Rede. As aulas retor-
nam no dia 22.

de 2019, são 202 dias leti-
vos no calendário escolar.

A Sedu mantém um ca-
lendário unicado em que 
todas as escolas da Rede 
iniciam e terminam o ano 
letivo na mesma data. O 
calendário unicado visa à 
garantia do ano escolar 
sem interrupções. 

A diretora da Escola 
Estadual de Ensino Fun-
damental (EEEF) Jones 
José do Nascimento, em 
Central Carapina, Juliana 
Rohsner, enfatiza que “ao 
longo do ano, a escola ten-
de a cobrar muito e, mes-
mo buscando metodologi-
as que tornem o aprendi-
zado agradável, os alunos 
cansam mesmo devido à 
rotina. Por isso, esse pe-
ríodo é necessário para 
que eles retornem para um 
novo semestre de aulas”, 
disse.

Vigia de Colégio
se joga de prédio de
dois andares e morre

SÃO MATEUS – O 
vigia noturno da Escola 
Wallace Castelo Dutra, de 
Guriri, Josimar Matildes 
Souza, de 38 anos, morreu 
na manhã desta quinta-
feira no Hospital Roberto 
Silvares, onde estava in-
ternado desde a quarta-
feira, depois de tentar sui-
cídio se jogando do 2º an-
dar do prédio em que mora-
va com a mãe, no Bairro 
São Pedro, em São Mate-
us.

Josimar, conhecido co-
mo Mazinho, vinha pas-
sando por problemas de 
depressão ultimamente, o 
que levou sua mãe a pedir 
que ele fosse passar uns 

dias com ela. “Foi uma 
forma de evitar que come-
tesse uma tragédia, o que 
acabou acontecendo”, re-
velou a viúva que pediu 
para não ter o nome reve-
lado. Josimar deixa duas 
lhas com a atual mulher e 
uma outra do primeiro ca-
samento.

A morte de Mazinho foi 
comunicada à família na 
manhã desta quinta-feira 
pelo Serviço Social do 
Hospital Roberto Silvares. 
O sepultamento acontece 
nesta tarde no cemitério da 
Aviação, depois que o cor-
po passou por procedi-
mentos no Serviço Médi-
co Legal de Linhares, se-
gundo a viúva.
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C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A partir de sába-
do (13), uma maratona de 
forró vai tomar conta de 
Itaúnas. Ruas, bares e ho-
téis carão cheios. Como já 
virou tradição, no mês de 
julho a pequena vila em 
Conceição da Barra é toma-
da por forrozeiros de diver-
sas latitudes, não só de dife-
rentes estados do país, mas 
também do exterior, todos 
atraídos pelo forró de raiz.

Este ano, será a 19ª edi-
ção do Festival Nacional de 
Forró de Itaúnas (Fent) e 
as atrações são de peso: Le-
nine comandará a abertura 
do evento, que ao longo dos 
dias terá atrações como Ta-
to do Falamansa, Genival 
Lacerda, Chico César, Ma-
riana Aydar, Trio Potiguá, 
Os 3 do Nordeste, Banda de 
Pífanos de Caruaru e ou-
tros.

Porém, uma principais 
razões que fazem o festival 
existir é a competição para 
eleger a canção campeã, 
contribuindo para revelar 
novas bandas e sucessos 
musicais que quem na 
boca do povo e empolguem 

Festival de Forró agita
Itaúnas a partir deste sábado

Confira programação de oito dias consecutivos com forró de raiz desde bandas tra-
dicionais até mais novas.

os pés no salão de dança. 
Disputam o festival 24 can-
ções de oito estados (BA, 
DF, ES, GO, RJ, SC, SE e 
SP), com eliminatórias des-
te domingo até quarta-
feira, nais na quinta e 
sexta-feira e premiação no 
sábado (20), na última noi-
te do festival.

Para quem não sabe dan-
çar ou quer aprimorar a dan-
ça, uma opção é participar 
do Fent Dança, com aulas 
de dança de forró de segun-
da a sexta-feira, de 13h às 
15h. A programação ocial 
do Fent é paga e acontece 
no tradicional Bar do For-
ró, embora haja também 

Onde: Vila de Itaúnas, em 
Conceição da Barra/ES

AGENDA CULTURAL

Quando: de 13 a 20 de julho

Festival Nacional de Forró 
de Itaúnas

programações em outras 
casas da vila ou mesmo nas 
ruas.

Serviços como Facebook, 
Instagram e YouTube já fa-
zem parte de uma lista em 
expansão de aplicativos que 
permitem aos usuários con-
trolarem seu tempo de uso do 
celular , mesmo que parcial-
mente. 

Assim, ca mais fácil 
prevenir e/ou combater um 
eventual vício em celular , um 
problema cada vez mais co-
mum – no Brasil, por exem-
plo, 52% da população admi-
tiu que não consegue car um 
dia sem mexer no celular .

Se você estiver disposto a 
mudar esse cenário, então 
chegou a hora de conhecer 
um pouco mais sobre sete das 
várias ferramentas para con-
trolar o tempo de uso do celu-
lar que existem hoje em dia.

POR QUE CONTROLAR 
O TEMPO DE USO DO 

CELULAR?
O principal objetivo dessas 

ferramentas cada vez mais 
comuns é ajudar o usuário a ter 
um panorama de quanto tem-
po ele passa com a tela do seu 
smartphone ligado, seja me-
xendo nas redes sociais ou se 
divertindo nos jogos mobile.

1. “Bem-estar digital” – 
Android 9

VITÓRIA – Saber o seu 
tempo de uso do celular pode 
ser o primeiro passo para pe-
gar mais leve no uso das redes 
sociais, jogos e aplicativos de 
streaming. E o que já foi uma 
tarefa árdua está cada vez ma-
is fácil de ser cumprida, gra-
ças a aplicativos especícos e 
aos próprios sistemas opera-
cionais dos smartphones.

7 ferramentas para controlar
o tempo de uso do celular

Também é possível ajustar 
um temporizador para limitar 
seu tempo nos aplicativos que 
quiser, ou então estabelecer 
um período de descanso para 
você relaxar antes de dormir 
sem receber noticações.

Em “Congurações” , 
procure pela aba “Bem-estar 
digital”. Ao clicar nela, você 
verá um painel de controle 
dizendo quanto tempo a tela 
do celular passou ligada no 
dia, e qual o aplicativo mais 
utilizado no período.

O Android 9, versão mais 
recente do sistema operacio-
nal do Google, tem uma ferra-
menta própria para te ajudar a 
monitorar o uso do seu smart-
phone, o “bem-estar digital”.

2. “Seu tempo no Facebo-
ok” – Facebook

Para ajudar a combater o 
vício em celular, o Facebook 
embutiu um painel de contro-
le próprio no seu aplicativo, 
que informa aos usuários 
quanto tempo eles passam 
por dia, em média, na rede 
social. Para acessá-lo, basta ir 

3. Forest
O Forest é um aplicativo 

que propõe superar o vício em 
celular. Sempre que quiser 
focar em alguma tarefa sem 
mexer no celular, o app exige 
que você plante uma árvore 
virtual. Quanto mais tempo 
focado você passar, mais a 
planta crescerá. O app está 
disponível de graça tanto para 
Android como para iOS.

Assim como o Facebook, o 
Instagram disponibiliza aos 
usuários de suas versões mais 
recentes o tempo diário mé-
dio que cada um passa usando 
o aplicativo. Na página do seu 
perl, clique no ícone em 
forma de três linhas e procure 
pela aba “Minha Atividade”. 
Lá, você também poderá ati-
var um temporizador para 
controlar o uso da rede social.

4. “Minha Atividade” – 
Instagram

em na aba que se parece com 
três linhas e procurar o botão 
“Congurações & Privacida-
de”. Em seguida, clique em 
“Seu tempo no Facebook”.

5. “Tempo de Uso” –  iOS 
12

Desde a implementação do 
iOS 12, a Apple deu aos usuá-
rios a opção de controlar e 
monitorar seu tempo de uso 
do celular. A ferramenta fun-
ciona de forma bastante seme-
lhante à do Android 9, e pode 
ser acessada em “Ajustes” > 
“Tempo de Uso”.

6. Moment
Disponível tanto para iOS 

como para Android, o Moment 
é um aplicativo semelhante ao 
Forest. Além de te passar um 
relatório com seu tempo de 
atividade e disponibilizar for-
mas de reduzir esse tempo, o 
Moment também permite que 
você crie metas para superar 
seu vício em celular.

7. “Tempo assistido” – 
YouTube

Um dos principais aplicati-
vos do Google, o YouTube 
também tem seu próprio pai-
nel de controle para quem 
está tentando deixar a tela do 
celular um pouco de lado. 
Basta clicar no ícone da sua 
conta no aplicativo e selecio-
nar o item “Tempo assistido”.

Você encontrará estatísti-
cas para o dia atual, o dia ante-
rior e a semana anterior, além 
da sua média diária. Também 
é possível desligar uma série 
de ferramentas do aplicativo 
para ajudar a reduzir o uso.

Pode demorar, mas dimi-
nuir o tempo de uso do celular 
com a ajuda dessas ferramen-
tas é mais fácil do que tentar 
sozinho – e você pode, inclu-
sive, descobrir outros apps 
ainda mais ecientes no meio 
do caminho.

"Foram meses de nego-

"A conrmação que o 
estádio Kleber Andrade 
vai receber 16 jogos da 
Copa do Mundo sub-17 
nos deixa muito felizes. 
Teremos jogos eliminató-
rios e isso também mostra 
que estamos preparados, 
aos olhos da Fifa, para a 
competição. Amanhã se-
rão denidos os grupos do 
torneio e a gente torce pa-
ra que a Seleção Brasilei-
ra também jogue aqui no 
Klebão”, disse o secretá-
rio de Estado de Esportes 
e Lazer, Júnior Abreu.

O estádio receberá os 
confrontos entre as equi-
pes dos grupos C, D, E e F, 
começando no domingo 
(27). Serão 12 jogos na 
primeira fase, dois nas 
oitavas e outros dois nas 
quartas de nal. O sorteio 
para denir os grupos e 
seleções que jogarão em 
solo capixaba acontece 
nesta quinta-feira (11).

O presidente da Fede-
ração de Futebol do Espí-
rito Santo (FES), Gustavo 
Vieira, também comemo-
rou a escolha da Federa-
ção Internacional de Fute-
bol (Fifa) e destacou a im-
portância da competição 
para o Estado.

VITÓRIA – O Estádio 
Estadual Kleber José de 
Andrade vai sediar 16 par-
tidas da Copa do Mundo 
de futebol sub-17. A praça 
esportiva será palco da 
competição até as quartas 
de nal. A competição 
acontece entre os dias 26 
de outubro e 17 de novem-
bro e contará com a parti-
cipação de 24 seleções.

Kleber Andrade
receberá 16 partidas
da Copa do Mundo
Sub-17

Além da Copa, o Kle-
ber Andrade já recebeu 
neste ano jogos do Cam-
peonato Capixaba, Cam-
peonato Carioca, Copa do 
Brasil, Campeonato Bra-
sileiro Feminino A2 e par-
tidas pela Série D do Cam-
peonato Brasileiro.

Visando melhorias, o 
Governo do Estado libe-
rou investimentos para 
conclusão das obras na 
arena. O valor gira em tor-
no de R$ 15 milhões e está 
destinado para obras de 
infraestrutura como esca-
da rolante para os vestiári-
os, placar eletrônico, con-
clusão dos banheiros e 
sistema videomonitora-
mento.

ciação entre a Federação e 
o comitê organizador, 
além do apoio do Gover-
no do Estado, através da 
Sesport, e o resultado -
nal foi que fomos contem-
plados com duas chaves 
de quatro equipes, duran-
te três fases da competi-
ção e 16 jogos. O evento 
movimentará a rede hote-
leira e de prestadores de 
serviços, vai possibilitar 
investimentos nas estru-
turas do estádio e centros 
de treinamento, além de 
gerar grande visibilidade 
para o nosso estado”, fa-
lou.

ESTÁDIO EM 2019

As outras partidas da 
Copa acontecem em Goiâ-
nia, no estádio da Serri-
nha e no estádio Olímpi-
co. Além desses, o Bezer-
rão, em Brasília, recebe a 
abertura e encerramento 
do torneio.

A competição acontece entre os dias 26 de outubro 
e 17 de novembro e contará com a participação de 
24 seleções.

O Android 9, versão mais recente do sistema operacional do 
Google, tem uma ferramenta própria para te ajudar a moni-
torar o uso do seu smartphone, o “bem-estar digital”.



VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². Tra-
tar (27) 99836-1005.

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 m². 
Tratar (27) 99836-1005.

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

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

com 9,5 alqueire de terra. 
Contato: 99813-3138.

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

randa e bem localizado. 
Tratar: 99900-2100

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-
drados. Tratar: 99900-

2100

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

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 

Petrobrás. Casa com 3 quar-
tos, sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
garagem para 3 carros.

Apartamento com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, 
cozinha, área de serviço. 

Valor R$ 450.000,00

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à 

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba
Acesse: www.fanoticias.com.br

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de cons-
trução. Valor R$ 

830.000,00

Praça São Mateus. Valor 
R$ 400.000,00

COMUNICADO
SERVICOS E INDUSTRIA 
LTDA ME, torna público que 
REQUEREU da SEMMA, 
através do processo n° 
013337/2019, Licença 
Ambiental de Regulariza-
ção-LAR para serviços de 
Fabricação de tanques e 
usinagem, retíca de peças 
e caldeiraria, localizado na 
Rua Doutor Tancredo de 
almeida neves nº110, Bair-
ro: Sernamby, município de 
SÃO MATEUS - ES.

PETROCITY PORTOS 
S.A., torna público que 
requereu do SEMMA, 
através do processo nº 
12052/2019 a Licença 
Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Ope-
ração para atividade de 
Usina de Geração de 
Energia Fotovoltaica, na 
localidade Estrada de 
Uruçuquara, nº S/N, Dis-
trito Barra Nova - São 
M a t e u s / E S ;  C E P : 
29.944-435.

COMUNICADO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Poder Legislativo

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 028/2019

“APROVA AS CONTAS DO 
S E N H O R  L A U R I A N O 
MARCO ZANCANELLA, 
E X - P R E F E I T O  D O 
M U N I C Í P I O  D E  S Ã O 
MATEUS/ES, REFERENTE 
AO EXERCICÍO DE 2005”.

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de São Mateus – ES, 
Jorge Luiz Recla de Jesus, no 
uso de suas atribuições legais, 

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Ficam aprovadas as 
contas do Senhor Lauriano 
Marco Zancanella, ex-prefeito 
Municipal de São Mateus/ES, 
relativa ao exercício de 2005, 
em discordância com o Parecer 
P rév io  TC 096 /2007  do 

tendo em vista o que dispõe o 
Inciso IV do Artigo 31 da Lei nº 
001/90, de 05 de abril de 1990 – 
Lei Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER que a 
Câmara Municipal aprovou e 
eu promulgo o seguinte.

Sala das Reuniões Sessões da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espírito 
Santo, aos 10 (dez) dias do 
mês de julho (07) do ano de 
2019 (dois mil e dezenove).

Art. 2°. Este Decreto Legisla-
tivo entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em con-
trário.

TCE/ES.

JORGE RECLA                                                                            
Presidente

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL
FORUM DES. SANTOS NEVES - VARAS CRIMINAIS, CARTORIO ELEITORAL E DIRETORIA

AV. JOÃO NARDOTO, 140, BAIRRO JAQUELINE, SÃO MATEUS - CEP 29.936-160
TELEFONE(S): 3763-8964 / (27) 3763-8980

EMAIL: 1CIVEL-SAOMATEUS@TJES.JUS.BR

 Nº DO PROCESSO: 0003097-72.2017.8.08.0047

REQUERENTE: EDP TRANSMISSÃO S/A
REQUERIDO: SEBASTIÃO SUAVE RODRIGUES

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PELO PRAZO DE 10 DIAS

MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
POR NOMEAÇÃO NA FORMA DA LEI ETC.
 

AÇÃO : 90 - Desapropriação

PODER JUDICIÁRIO

DESPACHO

SÃO MATEUS-ES, 12/07/2019

 

FL. 184: "CONSTE QUE O FEITO SE ENCONTRA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1) 
ASSIM, INTIME-SE A A petição de s. 555/558 pretende o levantamento de valores depositados judicialmente. 
Registro que houve o depósito inicial do valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para ns de 
assegurar a imissão provisória na posse do imóvel, a teor do documento de s. 262/263. Às s. 272/273, consta 
comprovação de que a parte autora foi imitida, provisoriamente, na posse do imóvel. O artigo 33, parágrafo 2º, 
do Decreto-lei n.º 3.365/1941, autoriza o levantamento, pelo desapropriado, de até 80% (oitenta por cento) do 
depósito realizado para ns de imissão provisória na posse do imóvel. Vejamos: Art. 33. § 2º O desapropriado, 
ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do xado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta 
por cento) do depósito feito para o m previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34. 
No mesmo sentido, segue a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE DO ENTE PÚBLICO CONDICIONADA AO PREÇO JUSTO. 
PARCELAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. LEVANTAMENTO DE 
80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. 
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO. MATÉRIA RESOLVIDA NO CURSO DO PROCESSO. 
PERDA DE OBJETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Ao ente 
público, requerendo desapropriação sob a alegação de urgência e depositando o preço justo, assiste¬lhe o direito 
de ser imitido na posse provisória. 2. O preço justo apurado através de perícia ocial ou se apresentado o valor 
pelo expropriante e não contestado pelo expropriado, deve ser depositado na forma integral, sendo defeso o par-
celamento, por imposição legal. 3. Depositado o valor indenizatório, ao expropriado é dado o direito a levantar o 
percentual de 80% (oitenta por cento) do depósito judicial. 4. Cabe ao juízo de primeiro grau encontrar o valor 
justo da indenização, sendo defeso ao Tribunal se manifestar antes da sentença sobre o quantum indenizatório 
sob pena de supressão de instância e ofensa ao postulado do devido processo legal. Procedimento disciplinado 
pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. 5. Se ao longo do trâmite do recurso houver perda do objeto de algum pedido, o 
não conhecimento dele é medida que se impõe. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE 
E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJCE; EDcl 8969¬50.2009.8.06.0000/2; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 
Francisco Bezerra Cavalcante; DJCE 21/05/2012; Pág. 83). Por outro lado, depreendo que a terceira credora, 
com garantia sobre o imóvel, Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. informa, à . 565, expressamente que o 
débito que originou a constrição sobre o imóvel se encontra quitado e, portanto, não há mais necessidade de se 
reservar valores em seu favor. O dispositivo legal citado estabelece a necessidade de observar o disposto no arti-
go 34 do Decreto-lei n.º 3.365/1941 para ns de levantamento de valores depositados em juízo, que, por sua vez, 
estabelece: Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívi-
das scais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conheci-
mento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz vericar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço cará em 
depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. Assim, entendo que, antes de deliberar so-
bre levantamento de quantia em favor da parte requerido, limitado a 80% (oitenta por cento) do valor deposita-
do, deve ser intimada a referida parte para: i)apresentar cópia atualizada da matrícula de n.º 18.557 vinculada ao 
Cartório do 1º Ofício; ii) apresentar certidão negativa de débitos sobre o imóvel discutido nos autos (matrícula 
de n.º 18.557). Intime-se a parte autora para cienticar sobre o pedido de levantamento de valores realizado pela 
parte requerida. Expeça-se edital a eventuais terceiros interessados, com prazo de dez dias, a ser publicado no 
Diário Ocial da Justiça e uma vez em jornal de circulação ao menos local para cienticar o interesse do requeri-
do Sebastião Suave Rodrigues de levantamento de até 80% (oitenta por cento) dos valores depositados em juízo 
em virtude de imissão provisória na posse da área objeto do pedido desapropriação sobre o imóvel de matrícula 
18.557, vinculado ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca. Intime-se o requerido para custear a publicação pe-
rante o Diário Ocial da Justiça e jornal de circulação ao menos local.”

AUT. PELO ART. 60 DO CÓDIGO DE NORMAS

 

CHEFE DE SECRETARIA
PAOLA ELIAS MACHADO

E, PARA QUE CHEGUE AO CONHECIMENTO DE TODOS, O PRESENTE EDITAL VAI AFIXADO NO 
LUGAR DE COSTUME DESTE FÓRUM E, PUBLICADO NA FORMA DA LEI.

DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM QUE FICA(M) DEVIDAMENTE 
INTIMADO(S) Os eventuais terceiros interessados, para cienticar o interesse do requerido Sebastião Suave 
Rodrigues de levantamento de até 80% (oitenta por cento) dos valores depositados em juizo em virtude da imis-
são provisória na posse da área objeto do pedido desapropriação sobre o imóvel de matricula 18.557, vinculado 
ao Cartório de 1º Ocio desta Comarca.   

FINALIDADE
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Mostramos a NOTÍCIA
e lideramos a .AUDIÊNCIA

www.FANOTICIAS.com.br

NOTCIAS

Líder em acesso no Norte
Noroeste  5º maiore . E

site do Espírito Santo.fo
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Nosso muito
Obrigado!

NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

apoio:

• BANCO DO BRASIL 001
AGENCIA-0222 - CONTA CORRENTE-Nº 2089-3
SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA – LAR DOS VELHINHOS.
• BANCO BANESTES - 021 
AGÊNCIA – 135 - CONTA CORRENTE -Nº 5.852.702
SOCIEDADE SANTA RITA DE CÁSSIA – LAR DOS VELHINHOS
CNPJ: 27.343.797/0001-86

Ajude o Lar dos
Velhinhos

Informações: (27) 3763-1895 / 99632-6198

OU FAÇA UMA DOAÇÃO PELA SUA
CONTA DE ÁGUA DO SAAE

CONTRIBUA ATRAVÉS
DE UMA DE NOSSAS
CONTAS ABAIXO:

Precisamos
de você!


