
Eles alegaram estar naquela situação porque tinham sido enganados 
por um homem no Espírito Santo, que prometeu trabalho. Mas ele fo-
ram submetidos a trabalho degradante e estavam retornando para ca-
sa sem dinheiro, contando com a ajuda de terceiros.

Embora haja reclamação dos comerciantes da falta de policiamento, a 
Polícia Militar garante que faz patrulhamento tático móvel no centro da 

cidade e nos bairros distantes.
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do Norte capixaba

ELEIÇÃO SINDSERV

DA AMIZADE

MOSTRA DE CURTAS ARAÇÁ

O REI LEÃO NO CINE SÃO MATEUS

. 

COSTELÃO

MANGIARE FA BENE

“A amizade é semelhante a um bom café; uma vez frio, não se 
aquece sem perder bastante do primeiro sabor ” (Kant).

Neste domingo, 21, ocorrerá na vizinha Nova Venécia um grandi-
oso almoço italiano. O evento ocorrerá no Cerimonial D’ Venézia 
a partir das 11h. No cardápio, massas deliciosas e acompanhamen-
tos à vontade: agnolini, polenta, taiadela, queijo, carne, salada, 
suco e sobremesa. A animação cará por conta dos grupos “ItaliA-
mo” e Grupo de Concertina de Linhares. Valor do ingresso: 25,00 
(adulto) e 15,00 (crianças). Informações pelo telefone 99925-
8099 (Celso). A realização é do Grupo Teatral Paixão de Cristo.

“O bom da ciência é que é verdade, acredite você ou não nela” 
(Tysson).

Mês que vem acontece a Mostra de Curtas do Centro Cultural Ara-
çá, em sua 7ª edição, com programação durante o dia e a noite, 
visando especialmente o atendimento aos alunos do ensino funda-
mental, médio e superior, além de educadores, agentes culturais e 
apreciadores da sétima arte. Na abertura do evento, haverá uma 
palestra com o objetivo de debater os Gêneros Cinematográcos e 
roda de conversa no nal de cada sessão. A Mostra de Curtas Ara-
çá não é competitiva, não haverá premiação em dinheiro, e todas 
as sessões terão a entrada gratuita.

Quer adquirir produtos de primeira linha com preços diferentes de 
todos que você já viu? Além de cosméticos importados, tem o ba-
zar da Lica, com roupas e calçados da moda europeia. Mais infor-
mações pelo telefone (27) 99854-5657.

Acompanhe a programação de hoje: O Rei Leão (3D - dublado - 
ação - classicação 10 anos) às às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Mais 
informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-
feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias).

No dia 23 acontecerá a eleição para a nova diretoria do 
SINDSERV, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
São Mateus. A comissão de eleição preparou urnas itinerantes que 
circularão em diversas rotas, para que todos os servidores possam 
escolher o seu candidato de forma bastante confortável. Também 
haverá urna em pontos estratégicos, onde se concentra a maioria 
dos servidores associados. Somente poderão votar os servidores 
efetivos há mais de dois anos; ser associado ao SINDSERV por 
mais de 6 meses; estar em pleno gozo com os direitos sindicais, 
dentre outras faculdades. 

Bom dia pra quem é de bom dia!

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

Ofertas imperdíveis nesta semana na Casa de Carnes e Peixaria 
Costelão. Promoções e novidades viraram a marca do estabeleci-
mento, além do atendimento VIP do proprietário Roberto Carlos e 
sua família. Todos os dias, ao cair da noite, o Costelão apresenta 
aos clientes caldos diversicados, feijoada e espetinhos deliciosos 
de carne da Jacaré do Mato Grosso. Além das carnes tradicionais, 
no Costelão você encontra modalidades exóticas como jacaré, 
pato, rã e cordeiro e outros.

VITÓRIA – A maior 
parte dos professores das 
escolas do país busca sozi-
nha formação sobre tecno-
logias. Segundo a pesquisa 
TIC Educação, do Comitê 
Gestor da Internet no Bra-
sil (CGI.br), divulgada ho-
je (16), 92% dos professo-
res de escolas públicas e 
86% de escolas particula-
res buscam, por conta pró-
pria, se informar sobre no-
vos recursos que podem 
usar no ensino e sobre ino-
vações tecnológicas.

Na outra ponta, 26% dos 
professores de escolas pú-
blicas e 15% das particula-
res dizem receber forma-
ção das secretarias de ensi-
no e, enquanto 60%, nas 
particulares recebem apoio 
para informações sobre 
tecnologia dos coordena-
dores pedagógicos, esse 
percentual cai para 35% 
entre os docentes das esco-
las públicas.

"Os que os dados reve-
lam é que eles têm se inte-
ressado pelo uso das tec-
nologias no processo de 
ensino e aprendizagem, 
têm buscado, seja em cur-
sos, seja em tutoriais víde-
os online, mas a formação 
formal, que a gente pode 
dizer que é ofertada pela 

Vídeos e tutoriais online 
são alguns dos recursos 
usados. O percentual de 
professores que dizem 
aprender por esse meio pas-
sou de 59% em 2015 para 
75% em 2018, percentuais 
semelhantes entre profes-
sores que lecionam em es-
colas públicas e particula-
res.

Maioria dos professores
aprende sozinha sobre
tecnologia, dis pesquisas

própria escola e pela rede 
de ensino, ainda precisa de 
algum aprimoramento", 
diz Daniela Costa, coorde-
nadora da pesquisa TIC 
Educação.

FORMAÇÃO NA 
GRADUAÇÃO

A pesquisa mostra que a 
defasagem vem desde a 
formação inicial, quando 
os professores estão na fa-
culdade. Pouco mais da 
metade, 54% dos professo-
res de até 30 anos, disse 
que cursou uma disciplina 
na graduação sobre o uso 
de tecnologias na aprendi-
zagem. A porcentagem cai 
quando se tratam de pro-
fessores mais velhos. Entre 
os de 31 a 45 anos, 48% 
tiveram uma aula especí-

ca sobre o assunto e, entre 
aqueles com 46 anos ou 
mais, apenas 34%.

No total, metade dos pro-
fessores disse que pelo me-
nos participou, na gradua-
ção de cursos, debates ou 
palestras promovidos pela 
faculdade sobre o uso de 
tecnologias em atividades 
de ensino e aprendizagem; 
55% disseram que os pro-
fessores falavam nas aulas 
sobre como utilizar tecno-
logias em atividades de 
ensino e aprendizagem; e, 
38% disseram que realiza-
ram projetos ou atividades 
para a faculdade sobre o 
assunto.

Depois que deixaram a 
faculdade, a formação con-
tinuada também deixou a 
desejar, apenas 30% dos 
professores das escolas 
particulares e 21% das esco-
las públicas participavam, 
no ano passado, de algum 
programa de formação pa-
ra os professores sobre o 
uso das tecnologias.

"A formação de profes-
sores é um aspecto relevan-
te para o uso da tecnologia 
no processo de ensino e 
aprendizagem. Eles aca-

A formação dos profes-
sores está entre os itens que 
constam no Compromisso 
Nacional pela Educação 
Básica, documento apre-
sentado pelo Ministério da 
Educação (MEC) como um 
plano de ação na educação 
básica, que vai da educação 
infantil ao ensino médio.

O MEC pretende con-
cluir também até novem-
bro deste ano a revisão do 
texto da Base Nacional Co-
mum da Formação de Pro-
fessores da Educação Bási-
ca. O documento orientará 
a formação de professores 
em licenciaturas e cursos 
de pedagogia em todas as 
faculdades, universidades 
e instituições públicas e 
particulares de ensino do 
país.

bam sendo mediadores no 
uso crítico responsável da 
tecnologia. A conectivida-
de depende dos professores 
estarem capacidades, de 
serem formados para o uso 
desses recursos e para ex-
traírem o máximo desses 
dispositivos", diz Daniela.

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Vídeos e tutoriais online são alguns dos recursos usados. O percentual de professo-
res que dizem aprender por esse meio passou de 59% em 2015 para 75% em 2018, per-
centuais semelhantes entre professores que lecionam em escolas públicas e parti-
culares.

DIVULGAÇÃO



Para ter direito ao abono 
salarial do PIS/Pasep é ne-
cessário ter trabalhado for-
malmente por pelo menos 
30 dias em 2018, com remu-
neração média de até dois 
salários mínimos. Além dis-
so, o trabalhador tem de es-
tar inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos e ter 
tido seus dados informados 
corretamente pelo emprega-
dor na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).

Para os trabalhadores que 
tiverem os dados declarados 
na Rais 2018 fora do prazo e 
entregues até 25 de setem-
bro de 2019, o pagamento 
estará disponível a partir de 
4 de novembro de 2019, con-
forme calendário de paga-
mento aprovado, e, após este 
prazo, somente no calendá-
rio seguinte.

de trabalhadores. O paga-
mento do abono salarial refe-
rente ao PIS será feito pela 
Caixa em suas agências em 
todo o país; e o abono do Pa-
sep será pago no Banco do 
Brasil.

QUEM TEM DIREITO
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SÃO MATEUS – Lojas 
trabalhando com funcioná-
rios atrás das grades e algu-
mas fechando as portas. 
Esses são apenas alguns dos 
reexos do crescente núme-
ro de assaltos e arromba-
mentos em lojas e estabele-
cimentos de diversos segui-
mentos do centro da cidade 
de São Mateus, principal-
mente do entorno da Praça 
da Rodoviária e nos Bairros 
Ideal e Fátima.

E o resultado é desani-
mador quando os próprios 
comerciantes admitem ter 
que demitir empregados 
devido à falta de clientela, 
provocada pela inseguran-

Roubos provocam instabilidade
no comércio mateense

Os trabalhadores que nas-
ceram entre julho e dezem-
bro receberão o abono do 
PIS ainda este ano. Já os nas-
cidos entre janeiro e junho 
terão o recurso disponível 
para saque em 2020. Rece-
bem também este ano os ser-
vidores públicos cadastra-
dos no Pasep com dígito -
nal do número de inscrição 
entre 0 e 4. Os com nal 
entre 5 e 9 receberão no pró-
ximo ano.

VITÓRIA – O pagamen-
to do abono salarial do Pro-
grama de Integração Social 
(PIS) e do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), 
exercício 2019/2020, come-
ça na quinta-feira (25) da 
próxima semana. A libera-
ção do dinheiro para os ca-
dastrados no PIS vai consi-
derar a data de nascimento e 
os do Pasep, o dígito nal do 
número de inscrição.

A data para o fechamento 
do calendário de pagamento 
do exercício 2019/2020 está 
prevista para o dia 30 de ju-
lho de 2020. A estimativa é 
de que sejam destinados R$ 
19,3 bilhões a 23,6 milhões 

VITÓRIA – O governador 
Renato Casagrande (PSB) vai 
vetar a concessão do 13º do 
auxílio-alimentação a servi-
dores do Ministério Público 
do Espírito Santo (MPES). O 
chefe do Executivo deu a in-
formação a 140 empresários 
durante reunião Conselho de 
Representantes da Federação 
das Indústrias do Estado (Fin-
des).

O texto foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa na 
última terça-feira (16), às vés-
peras do recesso parlamentar 
– que teve início nesta quinta 

VITÓRIA – O concurso 
2.170 da Mega-Sena não 
teve acertadores nos seis 
números sorteados nesta 
quarta-feira (17):  10, 21, 
24, 36, 38 e 51.

O prêmio cou acumula-
do para o sorteio do concur-
so 2.171, que ocorre no sába-
do (20). A estimativa é que o 
prêmio seja chega a R$ 22 
milhões. 

ça com a falta de policia-
mento no centro da cidade. 
Há casos de comerciantes 
estarem desistindo de tra-
balhar e fechando as por-
tas. Este ano, pelo menos, 
segundo foi apurado em 
conversa com alguns que 
ainda permanecem traba-
lhando, mas com as portas 
fechadas com grades, pelo 
menos oito lojas foram fe-
chadas, parando de funcio-
nar, no entorno da rodoviá-
ria.

E os roubos e furtos acon-
tecem a todo instante e, em-
bora haja reclamação dos 
comerciantes da falta de poli-
ciamento, a Polícia Militar 

Uma comerciante do en-
torno da rodoviária revelou 
que até lâmpadas de seu esta-
belecimento comercial fo-
ram roubadas. “Isso é um 
absurdo”, reclama, arman-
do que dicilmente se vê 
viatura da Polícia circulando 
pelo local. “O que mais ve-
mos aqui são andarilhos per-
turbando e observando o 
comércio para praticar rou-
bo à noite”, criticou.

Há uma semana um casal 
foi agrado pelas câmeras 
de vídeo de uma loja no Ser-

garante que faz patrulha-
mento tático móvel no cen-
tro da cidade e nos bairros 
distantes.

namby por volta das 14 ho-
ras. A mulher tentou colocar 
um estojo de ferramentas 
entre as pernas, mas não con-
seguia se movimentar embo-
ra estivesse com vestido lon-
go, e acabou desistindo ao 
perceber a chegada de uma 
funcionária, e fugiu.

 

Mesmo com as reclama-
ções dos comerciantes, a 
PM orienta as pessoas e co-
merciantes que forem rou-
bados a procurar a Delega-
cia da Polícia Civil para re-
gistrar ocorrência, pois só 
assim é possível diagnosti-
car os locais onde ocorrem 
os furtos e roubos com mais 
frequência.

Casagrande vai vetar 13º do
auxílio-alimentação do MPES

O governador fez a afirmação em reunião com empresá-
rios na Findes. Ele também afirmou que vai estudar o 
outro projeto aprovado pela Assembleia, para criação 
de 307 cargos comissionados no Ministério Público.

A informação foi conrma-
da pela assessoria do governa-
dor. Casagrande, no entanto, 
só vai conceder entrevistas 
sobre o assunto após analisar 
o projeto por inteiro, também 
de acordo com a equipe da 
gestão estadual.

O auxílio-alimentação dos 
servidores do MPES é, hoje, 
de R$ 1,2 mil. O benefício é 
maior do que os salários de 
11,39% de todos os que traba-
lham com carteira assinada no 
Espírito Santo, cerca de 99 
mil prossionais. 

– , em regime de urgência. A constatação foi feita por 
meio da Calculadora da Desi-
gualdade, produzida com da-
dos da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) de 
2017.

Se fosse sancionado pelo 
governador, o 13º do auxílio-
alimentação custaria R$ 805,5 
mil anuais, o que representa 
0,89% do orçamento de custe-
io do Ministério Público para 
2019. O projeto para criação 
da nova parcela do benefício 
estabelece o m do reajuste 
trimestral automático do auxí-
lio.

Hoje, somente o governo 
do Estado paga 13º de auxílio-
alimentação aos servidores, 
no valor de R$ 300. Na justi-
cativa enviada aos deputados 
estaduais nos projetos, o pro-
curador-geral de Justiça, Eder 
Pontes, fala em "simetria a 
outros órgãos" para a conces-
são da "parcela natalina".

Contudo, os servidores do 
Tribunal de Justiça (TJES), do 
Tribunal de Contas (TCES) e 
da Assembleia Legislativa 
não contam com o extra no 
m do ano. Os servidores da 
Defensoria Pública também 
não recebem o 13º de auxílio-
alimentação, somente os de-
fensores.

De acordo com presentes 
na reunião do conselho da 
Findes nesta quinta, o gover-
nador não se posicionou sobre 
o tema e armou que ainda 
estudará a matéria, porque 
reconhece a necessidade de 
apoio técnico a promotores do 
Estado.

COMISSIONADOS
Outra proposta do Ministé-

rio Público, também aprovada 
pelos deputados estaduais na 
terça-feira, precisa da sanção 
do governador para valer. O 
texto cria 307 cargos comissi-
onados, 21 efetivos e quatro 
funções graticadas, com 
impacto de R$ 28,9 milhões 
anuais.

A proposta é alvo de críti-
cas de parlamentares e da 
ONG Transparência Capixa-
ba. O MPES arma que as 
vagas de livre nomeação não 
serão preenchidas de uma só 
vez. A instituição justica 
também a abertura da nova 
frente de despesas com a eli-
minação de 65 cargos de pro-
motores de Justiça e promoto-
res de Justiça substitutos. 
Esses cargos, no entanto, já 
estão vagos. Se fossem preen-
chidos, ainda de acordo com o 
Ministério Público, custariam 
R$ 36,8 milhões.

Abono do PIS/Pasep
começa a ser pago
na quinta-feira (25)

Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezem-
bro receberão o abono do PIS ainda este ano. 

Mega-Sena acumula
e vai pagar R$ 22
milhões neste sábado

Embora haja reclamação dos comerciantes 
da falta de policiamento, a Polícia Militar 
garante que faz patrulhamento tático móvel 
no centro da cidade e nos bairros distantes.

As informações são do 
site da Caixa Econômica 
Federal.

A Quadra, (4 acertos), 
registrou 3.749 apostas ga-
nhadoras, cabendo a cada 
uma delas R$ 695,90.

A Quina (5 números acer-
tados) teve 79 apostas ga-
nhadoras, com R$ 29,97 mil 
para cada uma delas.
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“Era um sonho que estava 
guardado há muito tempo e 
recentemente resolvi colocar 
em prática com o apoio do 
produtor de vídeos Eduardo 
Ferreira. A ideia principal é 
revelar histórias escondidas, 
contar trajetórias que deram 
certo e mostrar serviços e pro-
dutos da nossa região, poten-
cializado o Norte do Estado”, 
contou Rosi.

A primeira entrevista que 
vai ao ar neste domingo (21) 
foi feita há quase dois meses, 
com a confeiteira Núbia Mora-
es. Bredofw conta que a demo-
ra em colocar no ar as entre-
vistas gerou muita expectati-
va entre os seguidores. “Qu-
em já me acompanha nas re-
des sociais me cobrava pra 
ver as entrevistas, mas produ-
zir vídeos tem um custo con-
siderável e estamos fazendo 
tudo em parceria, o que retar-
dou um pouco o lançamento”. 
Ainda assim, Rosi revela que 
está muito conante . “Acre-
dito que estamos colocando 

SÃO MATEUS – Depois 
de uma temporada longe das 
telas (10 anos), a jornalista 
Rosi Bredofw está de volta e 
lança neste domingo (21), seu 
canal de entrevistas no You-
Tube. Totalmente indepen-
dente, o Bate Papo com Rosi 
Bredofw não será segmenta-
do e a jornalista conversará 
com pessoas de diversas áre-
as, contando histórias, cases 
de sucesso e mostrando nossa 
gente em seu canal.

Coach Rafaela
Genereso reúne
mulheres em evento
de imersão e
transformação

O Divine Building Experience é um evento de cons-
trução e materialização exclusivo para mulheres.

“Será uma tarde inesque-
cível e transformadora. Além 
de todo trabalho motivacio-
nal e de cura mesmo, teremos 
sorteio de brindes de empre-
sas que nos apoiam no even-
to”, disse Rafaela.

“O Divine Experience foi 
desenhado estrategicamente 
para ser uma experiência de 
cura, transformação e alinha-
mento de corpo, mente e espí-
rito para mulheres que que-
rem viver a vida plena, abun-
dante e rica em todos os sen-
tidos”, revelou Rafaela Gene-
roso.

O Divine Experience acon-
tecerá neste domingo, 21, a 
partir das 13h, no salão de 
eventos no Golden Garden. 
O passaporte pode ser adqui-
rido no site rafaelageneroso.-
c o m . b r / d i v i n e -
experience/com valor pro-
mocional.

Empresária, escritora, 
mentora de prosperidade e 
digital inuencer, Rafaela 

A coach conta que este 
será um evento para mulhe-
res que querem mais de suas 
vidas, relacionamentos, negó-
cios ou carreira, que buscam 
ainda mais prosperidade e 
abundância nanceira, que 
desejam alinhar a sua vida 
espiritual com a nanceira e 
alavancar seu negócio rapi-
damente, que desejam con-
quistar mais alegria, saúde e 
viver alinhadas de acordo 
com os seus propósitos de 
vida dentro do que conside-
ram sucesso e que querem 
realizar seus sonhos mais 
lindos e suas metas mais ousa-
das. 

“Vou ensinar o passo a 
passo do que eu venho fazen-
do para conseguir os resulta-
dos que tenho conseguido e 
vamos brindar a construção 
da vida sonhada por cada 
uma”, contou entusiasmada.

QUEM É RAFELA 
GENEROSO

SÃO MATEUS – Se você 
é o tipo de mulher que olhou 
para os primeiros seis meses 
do ano e não sabe o que fez 
nesse período, você precisa 
estar no Divine Building 
Experience neste domingo, 
21. O evento que promete 
marcar o mês de julho de 
muitas mulheres é uma pro-
moção da Coach Rafaela 
Genereso, que está em São 
Mateus realizando atendi-
mentos.

Hoje Rafaela Generoso 
ajuda mulheres a desbloque-
arem o uxo da prosperidade 
e ganharem mais dinheiro, de 
forma rápida, através de um 
método o qual ela mesma 
criou e desenvolveu.

Generoso, que reside em São 
Mateus, aprendeu a ser prós-
pera e bem sucedida desde 
seus 11 anos de idade, quan-
do começou a vender chup 
chup.

Depois deste longo cami-
nho de estudos, mentorias, 
palestras pelo Brasil afora e 
exterior Rafaela está prestes 
a lançar seu primeiro livro no 
dia 15 de agosto.

Além de ser considerada 
au to r idade  no  a s sun to 
PROSPERIDADE, Rafaela 
é CEO Founder da Academia 
Vida Divida, Mentora de 
Coaches e Terapeutas Prós-
peros e agora escritora lan-
çando seu livro "O MAPA 
DA PROSPERIDADE" em 
agosto próximo. 

Tudo começou no dia em 
que ela pediu uma mesada ao 
pai, quando teve sua primeira 
aula de prosperidade para a 
vida toda.   Nascida em uma 
família humilde Rafaela 
aprendeu direitinho a lição 
com seu pai, que a ensinou 
como fazer conta, distribuir 
renda e fazer o dinheiro se 
multiplicar.

A especialidade de Rafae-
la em Prosperidade e Rique-
za, não veio por acaso, mas 
sim veio através de muito 
estudo, formação e técnicas 
testadas no dia a dia em cli-
entes, mentoradas , e em mui-
tas mulheres de diversas ca-
madas da sociedade.

A história pessoal de Rafa-
ela Generoso é uma evolução 
que levou sua vida de co-
mum, com diversas perdas e 
os mais variados desaos que 
deixariam muitas mulheres 
paralisadas até a construção 
de uma vida extraordinária. 
Empregando as mesmas es-
tratégias e o seu método 
(NCQ) que ela ensina hoje, 
ela cresceu prossionalmen-
te, nanceiramente e pesso-
almente. Para quem estava 
como Gerente de Desenvol-
vimento de Pessoas há 10 
anos e atendendo como co-
ach em São Mateus, ela pas-
sou a ser uma Palestrante, 
Treinadora e Consultora reco-
nhecida nacionalmente, aten-
dendo inclusive personalida-
des internacionais.

Jornalista Rosi
Bredofw lança canal de
entrevistas no Youtube

um produto de qualidade no 
mercado e diferente no que é 
produzido na região”, disse.

ENTREVISTADOS
Além da confeiteira Núbia, 

já foram entrevistadas a per-
sonal trainer Camila Costa, a 
advogada especialista em 
direito imobiliário Sâmyra 
Castro, a dermatologista Key-
la Vanini, a ginecologista He-
lena Moreto, a especialista 
em amamentação Dani Ve-
nâncio e a digital inuencer 

Karime Houri. 
Segundo a jornalista, ape-

sar da coincidência em todas 
as entrevistadas até agora te-
rem sido mulheres, o canal 
não será segmentado. Já está 
na pauta de futuras entrevis-
tas a esteticista Suellen Panci-
ere, o psicólogo Victor Gue-
des, a Coach Rafaela Genero-
so, a modelo Brenda Jhenifer 
e a advogada Penélope He-
merly. “Queremos ouvir his-
tórias, conhecer pessoas que 
ajudam outras pessoas e mos-

O lançamento do canal 
acontece neste domingo, dia 
21, durante o Divine Experi-
ence, evento promovido pela 
coach Rafaela Generoso. “Qu-
em quiser poderá acompa-
nhar a transmissão ao vivo 
pela página Rosi Bredofw no 
facebook, além dos stories 
que serão feitos durante o 
evento”. 

Rosi Bredofw é mãe de 
dois lhos (Soa – 13 anos e 
Jonas 05 anos), e casada com 
o Educador Físico Iran Dias.

Te m  e x p e r i ê n c i a  e m 
Assessoria de Imprensa, que 
ainda exerce e também se de-
dica ao atendimento de clien-
tes de marketing digital. 

trar tudo isso para o mundo”, 
frisou Bredofw.

Rosi Bredofw é formada 
em jornalismo há 10 anos e 
atuou em veículos locais de 
comunicação. 

“Apesar de ser veneciana, 
z minha carreira prossional 
em São Mateus e tenho muito 
orgulho de cada conquista. O 
que estou fazendo agora é 
realizando um sonho ao lado 
de pessoas que conam no 
meu trabalho, que aliás preci-
so registrar o apoio imensurá-
vel das empresárias Faby Ca-
bral e Rosirene Rodrigues, 
que acreditaram no projeto 
desde o início, além de Lais 
Zane (Doss Acessórios) e Fa-
biano Damasceno (Intermí-
dia) e claro, minha família”.

TRAJETÓRIA

A primeira entrevista que vai ao ar neste domingo (21) 
foi feita há quase dois meses, com a confeiteira Núbia 
Moraes. 

Globalmente, o índice é de 
47%. Por outro lado, 23% dos 
brasileiros não têm muita con-
ança e os que não conam 
somam 8% dos entrevistados. 
A Sérvia é a nação que menos 

BRASÍLIA – O Brasil é o 
quarto país que mais cona no 
conteúdo produzido por jorna-
is e revistas, aponta a pesquisa 
global “Trust in the Media”, da 
Ipsos. Seis em cada dez brasi-
leiros (65%) conam em veí-
culos impressos. 

Brasil é um dos países
que mais confia em jornais
e revistas, mostra pesquisa

No mundo, os índices são 
de 49% e 45%, respectivamen-
te.

cona em jornais e revistas, 
com 11%.

O estudo mostra que outros 
meios de comunicação tam-
bém possuem boa aceitação 
entre a população brasileira: 
65% armam que conam na 
televisão e no rádio e 58% em 
sites de notícias e plataformas 
online.

O Brasil também está entre 
Globalmente, metade dos 

entrevistados (50%) acreditam 
que jornais e revistas agem 
com boas intenções. No Brasil, 
o percentual é de 63% (o mes-
mo para os veículos online). 
Os brasileiros acreditam ainda 
mais na boa intenção da televi-
são e do rádio (65%).

os países que mais acreditam 
que os jornais e revistas são 
relevantes. Enquanto a média 
global é de 54%, a brasileira 
está em 70% (empatada com 
Malásia), atrás apenas de Índia 
(82%) e África do Sul (74%).

A relevância dos outros mei-
os no país também está em 
alta: televisão em rádio (69%) 
e sites de notícias e platafor-
mas online (70%).

“O Brasil tende a ser uma 
população que valoriza e 
cona na mídia mais do que 
grande parte dos países do 
mundo. O brasileiro é um 
cidadão que acredita na mí-
dia e no valor que ela tem 
para informar e instruir”, 
arma Diego Pagura, diretor 
na Ipsos Brasil.

No mundo, as pessoas con-
am mais em que elas conhe-
cem pessoalmente (72%) do 
que online (27%). Os brasilei-
ros também conam mais nos 
conhecidos ‘face a face’’ 
(73%) do que pela internet 
(38%).

Entre os entrevistados glo-
balmente, a percepção de rele-
vância das notícias e informa-
ções recebidas por pessoas 
conhecidas pessoalmente tam-
bém é maior (70%) do que as 
enviadas por contatos da inter-
net (36%).

OUTRAS FONTES DE 
INFORMAÇÃO

No Brasil, os índices são de 
76% e 48%, respectivamente.

Somente 39% dos entrevis-
tados globalmente acreditam 
que as pessoas conhecidas pela 
web agem com boas intenções 
quando compartilham infor-
mações. O índice é bem maior 
para quem conhecem cara a 
cara (72%).

No Brasil, os resultados são 
ainda mais altos: 49% e 76%, 
respectivamente.

Globalmente, o índice é de 47%. Por outro lado, 23% dos bra-
sileiros não têm muita confiança e os que não confiam 
somam 8% dos entrevistados. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Alagoanos fogem de
alojamento de Boa Esperança
por causa de trabalho escravo

Ao ouvir as pessoas que 
viajavam na van, os procu-
radores do MPT Italvar Me-
dina e Lys Sobral decidiram 
identicar um a um e colher 
o maior número possível de 
informações sobre os em-
pregadores e sobre o esque-
ma usado para atrair o grupo 
e praticar a exploração.

BOA ESPERANÇA – 
Um grupo de lavradores ala-
goanos foi localizado pela 
Polícia Rodoviária Federal, 
na altura do município de 
Teixeira de Freitas, na Ba-
hia, fugindo de trabalho de-
gradante no Espírito Santo 
em uma van clandestina.

Eles alegaram estar na-
quela situação porque ti-
nham sido enganados por 
um homem no Espírito San-
to, que prometeu trabalho. 
Mas ele foram submetidos a 
trabalho degradante e esta-
vam retornando para casa 
sem dinheiro, contando com 
a ajuda de terceiros.

Segundo o Ministério 
Público do Trabalho no Espí-
rito Santo (MPT-ES), o gru-
po viajava de volta para o 
município de Piranhas, inte-
rior alagoano.

Os policiais levaram o 
grupo até Eunápolis, na Ba-
hia, para que o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
tomasse depoimentos e pro-
videnciasse transporte regu-
lar para a cidade de origem 
dos trabalhadores.

O caso será remetido para 
a unidade do MPT no estado 
do Espírito Santo com indi-
cação para que, a partir dos 
elementos colhidos nos de-
poimentos, sejam identica-
dos o homem que recrutou 

Eles alegaram estar naquela situação porque tinham 
sido enganados por um homem no Espírito Santo, que 
prometeu trabalho.

Os trabalhadores foram 
recrutados em Piranhas, Ala-
goas,  por um homem ofere-
cendo trabalho na colheita 
de café, com diárias que po-
deriam chegar a R$100. 
Organizaram, dia 1º de ju-
lho, a vinda ao Espírito San-

os lavradores sob falsa pro-
messa de trabalho bem remu-
nerado e as fazendas que se 
utilizaram dessa mão de 
obra.

to, em um ônibus clandesti-
no, acertando o valor da via-
gem diretamente com o mo-
torista.

Ao chegar a Boa Espe-
rança, eles foram alojados 
em uma casa sem condições 
mínimas de higiene e sem 
mobiliário e passaram a 
trabalhar em atividades di-
versas, sempre conduzidos 
por esse homem. Mas as 
promessas não se conrma-

Tanto as ferramentas usa-
das no trabalho quanto a co-
mida que consumiam esta-
vam sendo pagas pelos pró-
prios trabalhadores. Eles 
também tiveram que arcar 
com os custos da viagem de 
ida e não tiveram registro da 
relação de trabalho em suas 
carteiras prossionais. Até 
as despesas de aluguel, água 
e energia da casa que serviu 
de alojamento para o grupo 
cavam por conta dos traba-
lhadores.

Tiveram que contar com a 
ajuda da população local 
para se alimentar e para con-
seguir um veículo para levá-
los de volta para sua cidade 
de origem.

Com a ajuda de um verea-
dor, eles conseguiram uma 
van clandestina para condu-
zir o grupo até Piranhas, mas 
ao passar pelo posto da Polí-
cia Rodoviária Federal de 
Teixeira de Freitas, no extre-
mo sul baiano, foram abor-
dados pelos policiais e enca-
minhados à unidade do MPT 
de Eunápolis.

Após prestarem depoi-
mento, foi oferecido um ôni-
bus em situação regular para 
que eles seguissem viagem. 
O inquérito seguirá para o 
MPT no Espírito Santo.

ram e os rendimentos pelos 
trabalhos que zeram ca-
vam entre R$ 20 e R$ 50 por 
dia.

Como estavam ganhando 
bem menos do que o combi-
nado e ainda tinham que as-
sumir uma série de despe-
sas, os lavradores se volta-
ram contra o agenciador e 
decidiram deixar de traba-
lhar.

Após prestarem depoimento, foi oferecido um ônibus 
em situação regular para que eles seguissem viagem. 
O inquérito seguirá para o MPT no Espírito Santo.

A Pedagoga Rozilene da 
Cruz Ferrugini falou sobre a 
importância dessas ativida-
des práticas para o sucesso 
da aprendizagem. “Além de 
incentivar a leitura, conse-
guimos mostrar oportunida-
des através desse universo, 
como a apresentação de pe-
ças teatrais. Com isso, leva-
mos aos alunos novas leitu-
ras e diferentes realidades”, 
disse.

SÃO MATEUS – Os alu-
nos do Sistema Prisional da 
Escola Estadual de Ensino 
Médio (EEEM), Ceciliano 
Abel de Almeida de São Ma-
teus, foram os atores de uma 
peça de teatro. A ação fez 
parte do Projeto Biblioteca 
Itinerante, que tem o objeti-
vo de promover o desenvol-
vimento do processo ensi-
no-aprendizagem, bem co-
mo o aperfeiçoamento da 
leitura e escrita dos estudan-
tes.

Alunos do Sistema Prisional
participam de peça teatral

Os alunos fazem parte da 
1ª e 2ª etapas da Alfabetiza-
ção, da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) do Sistema 
Prisional do Centro de De-
tenção Provisória e da Peni-
tenciária Regional, ambas 
de São Mateus.

O objetivo foi promover a leitura no processo de ensi-
no-aprendizagem.

“A educação do indivíduo 
precisa ser enfatizada com a 
leitura e tratada como via de 
inclusão social e de melho-
ria para formação, bem co-
mo a ressocialização dos 
privados de liberdade", com-
pletou a pedagoga.

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

Av. Monsenhor Guilherme Schmitz,
142 - Sernamby - São Mateus-ES

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

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

Mateense é a
favor da Reforma
da Previdência

SÃO MATEUS – O 
mateense em sua maioria, 
está se posicionando a fa-
vor da Reforma Previdên-
cia, e isso em tese repre-
senta um apoio, a um tema 
bastante debatido e co-
mentado nos últimos dias, 
via Brasil afora.

48,75% disseram ser a 
favor da Reforma, ante 
39,50%, que se posiciona-
ram sendo contrários a 

Em mais uma rodada de 
Pesquisas do Instituto Per-
l. A empresa desta seg-
mentação, foi as ruas de 
São Mateus e apurou, dian-
te da seguinte pergunta: 

O Sr(a) é a favor ou con-
tra, a Reforma da Previ-
dência ?

mesma. Outros 11,75% 
não souberam, ou não res-
ponderam a questão. 

Foram ouvidas 400 pes-
soas, em 30 bairros e/ou 
localidades do município, a 
margem de erro do trabalho 
é de 3,89%, para mais ou 
para menos, diante de um 
nível de conança de 95%.

“Para o presidente Jair 
Bolsonaro, que no 1º tur-
no, obteve 45,73% da vota-
ção, e no 2º pulou para 
52,13% aqui na cidade, 
poder contar ainda com o 
apoio de quase metade da 
população mateense, num 
tema importante como 
este, é algo relevante, cla-
ro”. Avalia a direção do 
estudo feito no município.

Município discute
políticas sociais

Também participaram 
do encontro entidades 
sociais como Lar dos Ve-
lhinhos, que tem como 
um dos diretores o pró-
prio presidente do Con-
selho Municipal, e repre-
sentantes da Secretaria 
de Estado da Assistência 
Social, além de pales-
trante do estado de São 

SÃO MATEUS – Du-
rante toda esta quar-
ta–feira foi realizada, em 
São Mateus, a XIII Con-
ferência Municipal de 
Assistência Social no 
auditório da Faculdade 
Vale do Cricaré. Os tra-
balhos foram coordena-
dos pelo Presidente do 
Conselho Municipal de 
Assistência Social Fábio 
Dílson Silva Loures com 
a participação da Secre-
tária Municipal de Assis-
tência social Marinalva 
Broedel. Representando 
a Câmara Municipal par-
ticiparam os vereadores 
Jaciara Teixeira (PT) e 
Paulo Chagas, do mesmo 
partido.

Paulo.  

Por outro lado, a secre-
taria Marinalva destacou 
o empenho do Prefeito 
Daniel Santana em aten-
der as principais deman-
das que surgem no dia a 
dia. O encontro termina 
às 17 horas.

O encontro de São Ma-
teus teve ainda como ob-
jeto, escolher os delega-
dos do município que 
participarão no mês de 
outubro, em Vitória, nos 
dias 24 e 25 da Conferên-
cia Estadual de Políticas 
de Assistência. Neste 
encontro serão escolhi-
dos os delegados que re-
presentarão o Espírito 
Santo na Conferência 
Nacional de Assistência 
Social, em novembro, 
em Brasília.

No início dos traba-
lhos tanto a Secretaria 
como e Vereadora Jaciara 
Teixeira criticaram a fal-
ta de uma política do go-
verno federal para a as-
sistência social em todo o 
Brasil.
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Em 2019, a maior Olim-
píada de Matemática do 
m u n d o  c o n t o u  c o m 
54.831 escolas partici-
pantes, localizadas em 
99,71% dos municípios 
brasileiros, superando o 
número de instituições 
inscritas no ano anterior 
(54.498). A prova da pri-
meira fase foi realizada 
por 18.158.775 estudan-
tes.

Para conferir se estão 
classicados para a 2ª 
fase, os estudantes capi-
xabas devem acessar o 
site da OBMEP e selecio-
nar o município e a escola 
em que estão matricula-
dos.

A lista de classicados 
para essa etapa foi divul-
gada pela OBMEP e cerca 
de um milhão de estudan-
tes de escolas públicas e 
privadas de todo o país 
devem fazer a prova em 
28 de setembro.

PREPARAÇÃO

VITÓRIA Mais de 17 
mil estudantes do Estado 
vão participar da 2ª fase 
da 15ª Olimpíada Brasile-
ira de Matemática das 
E s c o l a s  P ú b l i c a s 
(OBMEP) 2019. São 
8.966 estudantes da Rede 
Estadual, 6.586 das Redes 
Municipais, 487 da Rede 
Federal e 1.034 da rede 
pr ivada ,  to ta l izando 
17.073 classicados para 
a 2ª Fase da OBMEP 
2019.

Uma das ações do Pro-
grama Matemática na Re-
de é a oferta de aprofun-
damento de estudos para 

Coordenado pela Se-
cretaria de Estado da Edu-
cação (Sedu), em parceria 
com a Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Espírito 
Santo (Fapes) e a Coorde-
n a ç ã o  R e g i o n a l  d a 
OBMEP/ES, o Programa 
Matemática na Rede tem 
como objetivo identicar 
jovens talentos em Mate-
mática, estimular a parti-
cipação dos estudantes 
em olimpíadas cientícas 
e tecnológicas, e fortale-
cer a aprendizagem a par-
tir de aulas de aprofunda-
mento de estudos e de ati-
vidades cientícas.

Desde junho, os estu-
dantes da Rede Pública 
estão tendo a oportunida-
de de aprimorar, ainda 
mais, os conhecimentos 
em Matemática por meio 
do “Programa Matemáti-
ca na Rede: preparando 
campeões”.

O estudo, lançado em Ge-
nebra, na Suíça, e em Esho-
we, na África do Sul, alerta, 
entretanto, que, enquanto 
alguns países têm avanços 
acentuados, outros obser-
vam o aumento de novas 
infecções pelo vírus e de 
mortes relacionadas à aids. 
O relatório aponta ainda 
uma desaceleração na redu-
ção de novas infecções por 
HIV.

“A epidemia do HIV pôs 
em foco muitas falhas da 
sociedade. Onde há desi-
gualdades, desequilíbrios de 
poder, violência, marginali-
zação, tabus, estigma e dis-
criminação, o HIV toma con-
ta”, avalia a diretora do Una-
ids, Gunilla Carlsson.

VITÓRIA – O Programa 
Conjunto das Nações Uni-
das sobre HIV/Aids (Una-
ids) divulgou que cerca de 
1,7 milhão de pessoas em 
todo o mundo foram infecta-
das pelo vírus em 2018 – 
uma redução de 16% em 
relação a 2010. O documen-
to Atualização Global sobre 
a Aids – Comunidades no 
centro revela que a queda foi 
impulsionada principalmen-
te por progressos no leste e 
no sul da África.

Segundo o documento, o 
panorama da epidemia no 
mundo está mudando: em 
2018, mais da metade de 
todas as novas infecções por 
HIV foram em pessoas que 
integram as chamadas popu-
lações-chave, que incluem 

Cerca de 1,7 milhão de
pessoas foram infectadas
pelo vírus HIV em 2018

Estudo cita avanços, mas alerta para aumento de ca-
sos em alguns países.

“Esta é uma boa notícia, 
mas, é claro, continua a ser 
inaceitável que 6 mil meni-
nas adolescentes e mulheres 
jovens sejam infectadas pelo 
HIV toda semana. A saúde 
sexual e reprodutiva e os 
direitos das mulheres e jo-
vens muitas vezes ainda são 
negados”, aponta Gunilla 
Carlsson.

Globalmente, as novas 
infecções por HIV entre mu-
lheres jovens (com idade 
entre 15 e 24 anos) caíram 
25% entre 2010 e 2018.

prossionais do sexo, pesso-
as que usam drogas, homens 
gays, homens que fazem 
sexo com homens, transexu-
ais e presidiários – e seus 
parceiros.

O estudo inclui avanços 
para que se tenha, até 2020, 
90% das pessoas com HIV 

PAÍSES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Moçambique é citada pe-
lo sucesso em ações com 

A Guiné-Bissau é menci-
onada no estudo pelo alto 
número de mulheres que 
vivem com deciência com 
maior probabilidade de se-
rem soropositivas do que 
homens na mesma situação.

devidamente diagnostica-
das, 90% delas realizando 
tratamento com antirretrovi-
rais e, deste grupo, 90% com 
carga viral indetectável.

No primeiro indicador, 
Brasil, Cabo Verde e Portu-
gal cumpriram ou estão a 
caminho de cumprir a meta. 
Os dois últimos países tam-
bém estão em vias de alcan-
çar o segundo indicador.

O Brasil é citado como o 
único país em vias de cum-
prir o objetivo de alcançar 
90% de pessoas com carga 
viral indetectável, o que indi-
ca sucesso do método tera-
pêutico aplicado no país.

O documento mostra que 
as populações-chave e seus 
parceiros sexuais represen-
tam atualmente 54% das 
novas infecções pelo HIV 
no mundo. Em 2018, o gru-
po respondia por 95% delas, 
enquanto as regiões que pre-
cisavam de maior atenção 
eram Europa Oriental e Cen-
tral, Oriente Médio e Norte 
da África.

base na comunidade, que 
podem resultar na garantia 
de direitos à saúde em um 
país de baixa renda com uma 
das maiores epidemias de 
HIV do mundo e vários desa-
os de saúde pública. Os 
recentes ciclones e o efeito 
no sistema de saúde são 
apontados no relatório, que 
cita outros agravantes como 
pobreza extrema, acesso 
desigual, escassez e fraca 
presença de provedores de 
serviços de saúde.

Já Angola é um dos sete 
países onde o número de 
infeções aumentou em cri-
anças.

POPULAÇÕES

O estudo revela ainda que 
menos de 50% das popula-
ções-chave foram atingidas 
com serviços combinados 
de prevenção ao HIV, pro-
blema relatado em mais da 
metade dos países pesquisa-
dos. Segundo o Unaids, isso 
seria um indicativo de que 
elas estão sendo marginali-
zadas e deixadas para trás na 
resposta ao HIV.

PROCEDIMENTO 
MENOS INVASIVO
A técnica pouco conheci-

da no Estado é chamada de 
"neurocirurgia endoscópica 
transesfenoidal para retirada 
de tumores intracranianos" e 
tem duração operatória e 
pós-operatória menor do 
que a cirurgia convencional, 
que é mais invasiva e que 
deixa cicatriz à mostra.

VITÓRIA – Menos inva-
siva que a cirurgia convenci-
onal, técnica realizada em 
Linhares não deixa cicatriz à 
mostra e recuperação pós-
operatória é melhor para 
paciente

Foi realizado pela primei-
ra vez na região Norte do 
Espírito Santo um procedi-
mento de retirada de tumor 
cerebral por meio das nari-
nas, com a introdução de 
uma espécie de tubo conec-
tado a uma câmera. A técnica 
foi realizada em 29 de junho, 
em um hospital de Linhares, 
por equipe médica composta 
por neurocirurgiões e otorri-
nolaringologista.

Técnica inédita no Norte do ES
retira tumor cerebral pelo nariz

Para realização do proce-
dimento são necessários pelo 
menos três médicos. Para o 
caso de Linhares, a equipe 
foi composta por Pedro Boe-
chat, neurocirurgião Ângelo 
Guarconi Netto, da mesma 
especialidade, Leandro Ribe-
iro Chiarelli, único otorrino-
laringologista do grupo e 
Carlos Eugênio Monteiro de 
Barros, também neurocirur-
gião.

COMO É A TÉCNICA
De acordo com Pedro Bo-

echat, a grande vantagem do 
procedimento é o fato de ser 
uma cirurgia sem cortes.

A gente coloca uma câme-
ra pela narina e faz acesso 
nasal até a base do crânio, 
acompanhando por uma tele-
visão. Os tumores cam na 
região da sela túrcica, aonde 
está alojada a glândula hipó-
se. Quando chegamos 
nessa área, usamos uma sé-
rie de pinças. Abrimos a ba-
se do crânio pelo nariz e os 
tumores dessa área nascem 
na hipóse. Retiramos então 
o tumor com as pinças. O 

A técnica foi realizada em 29 de junho, em um hospital 
de Linhares, por equipe médica composta por neuroci-
rurgiões e otorrinolaringologista.

otorrino ca em uma narina 
e eu co na outra. Ele vai 

lmando e eu vou puxando o 
tumor", explicou.

Mais de 17 mil
estudantes do ES
vão para a 2ª fase
da Olimpíada
Brasileira de
Matemática

Criada em 2005, a 
OBMEP é uma realização 
do Instituto de Matemáti-
c a  P u r a  e  A p l i c a d a 
(IMPA) com apoio da So-
ciedade Brasileira de Ma-
temática (SBM) e recur-
sos do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações 
(MCTIC) e do Ministério 
da Educação (MEC).

OBMEP

Quanto a premiação 
dos alunos das escolas 
particulares, a OBMEP 
destinará 975 medalhas 
(75 ouros, 225 pratas, 675 
bronzes), além de 5.700 
certicados de menções 
honrosas.

mais de mil estudantes do 
6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental da Rede Pú-
blica por meio do Projeto 
de Iniciação Cientíca de 
Matemática. Esse projeto 
funciona em 38 Polos de 
Iniciação Cientíca de 
Matemática (PicMat), 
divididos em 34 municí-
pios do Espírito Santo.

Nos PicMat, os estu-
dantes são atendidos por 
professores orientadores 
presencialmente e virtual-
mente desde maio de 
2017. Eles foram classi-
cados por meio de um pro-
cesso seletivo que contou 
com a participação de qua-
se três mil alunos interes-
sados.

Como preparatório pa-
ra a 2ª fase da OBMEP, 
qualquer estudante pode 
aprimorar ainda mais os 
seus conhecimentos em 
Matemática por meio do 
site do Matemática na Re-
de (www.matematicana-
rede.sedu.es.gov.br). São 
diversos conteúdos e fer-
ramentas online de Mate-
mática disponíveis para 
qualquer estudante e pro-
fessor interessado em 
aprofundamento de estu-
dos de Matemática.

Neste ano, os estudan-
tes da rede pública con-
correrão a 6.500 meda-
lhas (500 medalhas de 
ouro, 1.500 de prata e 
4.500 de bronze). Além 
disso, os medalhistas que 
estiverem matriculados 
em escolas públicas em 
2020 terão a oportunidade 
de participar do Programa 
de Iniciação Cientíca 
Júnior (PIC-OBMEP).

Mais informações po-
dem ser obtidas no site: 
www.obmep.org.br.

Preparatório para os 
classicados



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

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

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

VENDO uma propriedade 

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². Tratar 
(27) 99836-1005.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

2015/16 BRANCA

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 

sala, área de serviço, varan-
da e bem localizado. Tratar: 

99900-2100

HOSPEDO uma estudante 
em casa de família. 99925-

4203, Ana

rural na Fazenda Cedro, 
com 9,5 alqueire de terra. 

Contato: 99813-3138.

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

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-

drados. Tratar: 99900-2100

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro
das principais notícias

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

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à 

Praça São Mateus. Valor R$ 
400.000,00

Apartamento com 2 quartos, 
banheiro social, sala, cozi-
nha, área de serviço. Valor 

R$ 450.000,00

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de cons-
trução. Valor R$ 830.000,00

cipal próximo a Petrobrás. 
Casa com 3 quartos, sendo 

um suíte, sala, cozinha, banhei-
ro social, garagem para 3 

carros.
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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!

NOTCIAS
VENHA CONHECER
O PROJETO DO CENTRO
PORTUÁRIO SÃO MATEUS

www.fanoticias.com.br

PETROCITY
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Apoio:

AUDIÊNCIA PÚBLICA


