
Eles tiveram depósitos em suas contas que extrapolam o que teriam 
direito. A denúncia, com números, foi feita na sessão da última terça-

feira (13), na Câmara de Vereadores pelo vice-presidente Carlos Alberto 
Gomes Alves (PSB).   
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Até 2022, o governo do Estado pretende contemplar 25 mil moradores do Espí-
rito Santo com a carteira gratuita.
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Acompanhe a programação de hoje: O Rei Leão (3D - dublado - 
ação - classicação 10 anos) às 14h10min (somente hoje e ama-
nhã); Nada a Perder - Parte 2 (drama - classicação 12 anos) às 
16h30min e 18h30min; Velozes e Furiosos - Hobbs e Shaw (ação 
- classicação 14 anos) às 20h30min. Mais informações pelo 
telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras todos pa-
gam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estréias).

PERSONAGENS

DO DEFICIENTE

Os alunos dos 9º Anos da escola Alternativa realizam hoje(17), 
entre 8h e 11h um grande bazar no pátio do Supermercado Santo 
Antônio. Imperdível essa parada.

5ª RODA DE BUTECO DO BODE

De 22 a 25 de agosto acontece em São Mateus a 16ª Jornada Espí-
rita Mateense, com palestras abordando o tema “O Sentido da Vi-
da”. Nos dias 22 e 24 as palestras serão realizadas na Casa Espírita 
Chico Xavier (Rua 15 em Guriri); nos dias 23 e 25, serão no Cen-
tro Espírita Antônio de Pádua (Centro- próximo à rodoviária). 

OFICINAS NO PORTO

“Para que as luzes do outro sejam percebidas por mim devo por 
bem apagar as minhas, no sentido de me tornar disponível para o 
outro” (Mia Couto).

16ª JORNADA ESPÍRITA MATEENSE

EVENTO JPB 

Bom dia pra quem é de bom dia!

Acontece hoje na Escola João Pinto Bandeira a festa “Culturas 
Capixabas”, com início às 14h. Comidas, danças, víspora, pesca-
ria, bingo de um salário mínimo e outras ações serão parte do even-
to, que reunirá alunos e familiares do João Pinto, além da comuni-
dade mateense. Prestigie!

CINE SÃO MATEUS

O Belas Artes apresenta hoje às 19h30min o musical “Persona-
gens”, produzido pela FunTime Animações e Belas Artes Projetos 
Culturais. O evento terá atrações como Mickey e Minnie, Homem 
de Ferro, Mulher Maravilha, Batman, Transformers, Boneca Lol, 
Patrulha Canina e outros. Ingressos no valor de 25,00. Crianças a 
partir de 4 anos de idade pagam entrada.

Gostaria de experimentar os mais saborosos quitutes encontrados 
somente em butecos? Hoje a partir das 20h você terá esse privilé-
gio, na 5ª Roda do Buteco do Bode, da Loja Maçônica Luzes da 
Ilha, em Guriri. O valor do ingresso é 35,00 sem a inclusão de bebi-
das. Ainda dá tempo de aquirir seu convite através do telefone 
99988-5503 (Clóvis).

PENSANDO AQUI...

A APAE de São Mateus realizará nesta quarta-feira (21), às 8h 
uma caminhada que abrirá a Semana Nacional da Pessoa com De-
ciência Intelectual e Múltipla, evento onde ocorrerão diversas 
ações para comemorar e divulgar os trabalhos realizados em prol 
dos decientes mateenses. Toda a população está convidada a 
participar.

APAE REALIZA SEMANA

BAZAR DOS 9º ANOS

A Associação de Capoeira Dendê realiza hoje e amanhã a Ocina 
de Fotograa, com registros audiovisuais e edição de Imagens 
capturadas durante as atividades. O trabalho será focado no exer-
cício dos bens materiais e imateriais e salvaguarda da Capoeira do 
Município. E na próxima semana, ocina de catalogação de ima-
gens e arquivos para montagem do acervo do Ponto de Memória. 
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas na hora do evento. 
Informações com Mestre Piau no número (27) 99958-7616.

DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – Os bancos 
poderão oferecer crédito 
imobiliário corrigido pela 
inação. O Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) apro-
vou resolução que permite 
que novos nanciamentos 
do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) tenham o 
saldo devedor atualizado 
por índices de preços.

A resolução foi aprovada 
na reunião extraordinária do 
CMN na manhã de quarta-
feira (14), mas só foi divul-
gada pelo Banco Central 
(BC) ontem (15) no m da 
noite, depois de o presidente 
da Caixa Econômica Fede-
ral, Pedro Guimarães, ter 
anunciado que o banco pas-
sará a conceder crédito imo-
biliário corrigido pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
mais uma taxa de juros xa.

No caso do Prouni, os es-
tudantes não matriculados 
nas instituições de educação 
superior (IES) terão até 19 
de agosto para concorrer a 
uma das bolsas remanescen-
tes. O prazo anterior termi-
nava nesta sexta-feira (16). 
Para os matriculados, a data 
nal continua a ser 30 de 

BRASÍLIA – O Ministé-
rio da Educação (MEC) vai 
prorrogar o prazo para estu-
dantes e instituições se ins-
creverem no Programa Uni-
v e r s i d a d e  p a r a  To d o s 
(ProUni) e no Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fi-
es). Uma instabilidade nos 
portais entre 5 e 7 de agosto 
provocou a extensão dos 
prazos.

Prazos para ProUni e
Fies são prorrogados

Segundo Ministério da Educação motivo foi instabili-
dade nos portais.

No Fies, o prazo para as 
Comissões Permanentes de 

setembro. Supervisão e Acompanha-
mento (CPSA) das IES vali-
dar as informações presta-

das por estudantes pré-
selecionados na lista de espe-
ra que venceria de 5 a 9 pas-
sou para 16 de agosto.

Segundo o secretário-
executivo do MEC, Antonio 
Paulo Vogel, na semana pas-
sada, o MEC acionou a Polí-
cia Federal para investigar 
indícios de sabotagem aos 
portais e opção por prorro-
gar os prazos visam a não 
prejudicar os estudantes.

O Sistema Presença, utili-
zado para pagamento do be-
nefício do Bolsa Família, 
também passou por instabi-
lidade, mas o MEC não iden-
ticou necessidade de pror-
rogar o prazo para envio de 
informações, que continua a 
ser 23 de agosto.

Financiamentos imobiliários
poderão ser indexados à inflação

A resolução, no entanto, não alcançava as operações 
do SFH, nas quais o tomador usa o saldo da conta do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Os nanciamentos habi-
tacionais são corrigidos pela 
Taxa Referencial (TR), atu-
almente zerada, mais juros 
xos que variam conforme o 
perl do mutuário. Em julho 
do ano passado, o conselho 
havia autorizado a conces-
são de crédito corrigido pela 
inação. A resolução, no 
entanto, não alcançava as 
operações do SFH, nas quais 
o tomador usa o saldo da con-
ta do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para pagar as prestações e 
amortizar o saldo devedor.

Em nota, o Banco Central 
explicou que a medida ajuda 
a tornar o mercado imobiliá-
rio menos dependente da 
poupança e do FGTS, cujos 
recursos são em parte usados 
para empréstimos habitacio-
nais. Segundo o BC, os -
nanciamentos corrigidos 

Segundo o comunicado, a 

pela inação podem servir 
de lastro (base) e ampliar a 
participação de instrumen-
tos voltados para o crédito 
imobiliário negociados no 
mercado nanceiro, como 
os certicados de recebíveis 
imobiliários e as letras imo-
biliárias garantidas.

medida é derivada da agen-
da de modernização do sis-
tema nanceiro e benecia-
rá o consumidor ao ampliar 
as modalidades de nancia-
mento imobiliário disponí-
veis, aumentar a concorrên-
cia entre os agentes nancei-
ros e reduzir os juros nais 
para o tomador.
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Barra Seca reclama
que está abandonada
por São Mateus

Mas, já que é lei, os 1.200 
moradores tiveram que se 
adaptar. E foi aí que a situa-
ção complicou, porque, se-
gundo Flávio, a Prefeitura 
de Linhares dava assistência 
periódica ao distrito, o que 
deixou de acontecer por par-
te da Prefeitura de São Mate-
us. E, agora, com ameaças à 
qualidade de vida da popula-
ção e ao próprio meio-
ambiente.

SÃO MATEUS – Desde 
dezembro de 2016, a locali-
dade de Barra Seca, no lito-
ral Norte do Espírito Santo, 
deixou de pertencer a Linha-
res e passou a compor o ter-
ritório do município de São 
Mateus. A transferência se 
deu pela atualização de divi-
sas municipais dentro do 
Estado, procedida através da 
Lei 10.600/2016. Porém, a 
mudança prejudicou as cer-
ca de 400 famílias que mo-
ram na vila, segundo o presi-
dente da Associação de Mo-
radores e Pescadores, Asse-
melhados e Comerciantes 
de Barra Seca, Flávio Mes-
sias Soares.

De acordo com Flávio, 
que também vive da pesca, 
primeiro os moradores so-
mente foram comunicados, 
ocialmente, em agosto de 
2018 sobre a mudança de 
divisa. “As divisas eram co-
nhecidas e quem aprovou 
essa lei não discutiu com a 
comunidade nem foi ver se o 
que estava sendo proposta 
estava correto. A empresa 
contratada demarcou o bra-
ço articial de rio do Barra 
Seca para o rio Ipiranga co-
mo se fosse uma divisa natu-
ral, o que nunca foi”, disse 
Flávio.

“Nossa água provém de 
poços individuais das pro-
priedades, e não temos rede 
de esgoto. Todas unidades 
são servidas de fossas sépti-
cas, que eram esgotadas a 
cada três meses pelo SAAE 
de Linhares, mas desde que 
passamos a pertencer a São 
Mateus nunca mais isso foi 
feito e hoje as fossas estão 
transbordando e os morado-
res estão tendo que fazer 
necessidades no mato”, dis-
se Flávio.

“Em novembro de 2018 
zemos um movimento para 
voltarmos a pertencer a Li-
nhares e a Prefeitura de São 

O tema já foi denunciado 
na Câmara de Vereadores, 
que enviou duas notica-
ções à Prefeitura, de acordo 
com Flávio Soares.

Outros dados também 
preocuparam os moradores: 
a concentração de minério 
na foz do rio Ipiranga está 
maior do que a da última co-
leta e maior do que na foz do 
rio Doce, segundo informe 
da Renova, o que Flávio atri-
bui ao baixo uxo de água 
no rio Barra Seca, o que é 
agravado pela construção de 
barragens por pecuaristas a 
montante da foz.

Na reunião, os moradores 
caram também preocupa-
dos com a informação da 
Renova de que os índices do 
mineral boro na foz do rio 
Ipiranga está “muito alto”, 
mas salientou que isso não 
tem relação com o desastre 
de Mariana, mas com ativi-
dade petrolífera. “Há cerca 
de dez anos tivemos derra-
mamento de óleo na região e 
agora não sabemos se ainda 
é resquício daquele acidente 
ou se continuam derraman-
do óleo”, questionou Flávio.

O caso já foi levado ao 
conhecimento da Secretaria 
de Estado de Meio Ambien-
te, que noticou o municí-
pio, mas nada foi resolvido, 
de acordo com o líder comu-
nitário, que salienta: “Tive-
mos uma reunião na última 
segunda-feira (12 de agosto) 
com a Fundação Renova, 
quando fomos informados 
de que nossos níveis de coli-
formes fecais no rio Barra 
Seca e no Ipiranga são míni-
mos, justamente por causa 
do cuidado que a população 
tem. Fazemos o dever de 
casa, mas a Prefeitura de São 
Mateus não”.

Por m, Flávio Soares 
cobra uma posição da Prefe-
itura de São Mateus para as 
demandas de Barra Seca. 
“Do contrário, é melhor que 
nossa região volte para Li-
nhares ou passe a pertencer a 
Jaguaré ou Sooretama, que 
também a reclamam”, disse 
o líder comunitário.

Mateus, no mês seguinte, 
fez um esgotamento atrope-
lado de algumas fossas, mas 
tudo muito incompleto.

Em fevereiro deste ano 
fomos em comitiva ao 
SAAE e conversamos sobre 
isso, falamos de nossa 
aprendizagem na área, que 
não é só esgotar, tem que 
também blindar as fossas. 
Desde 6 de maio protocola-
mos pedido para que esgo-
tem nossas fossas, mas não 
fomos atendidos e ninguém 
mais pode usar banheiro em 
Barra Seca”, disse Flávio.

“Nossa água provém de poços individuais das proprie-
dades, e não temos rede de esgoto”, disse Flávio.

De acordo com o verea-
dor, o servidor Israel Bispo 
dos Santos cujo salário men-
sal é de R$ 1.934,65, rece-
beu como férias no mês de 
abril a quantia de R$ 162 mil 
pagas em duas parcelas de 
R$ 81.031,00, conforme 
consta no Portal de Transpa-
rência da Prefeitura. Reve-
lou ainda que outro servidor, 
da Contabilidade, Antônio 
Carlos Loureiro da Cunha, 
com salário mensal de R$ 
5.00,00 teve depositado em 
sua conta R$ 26 mil.

Carlos Alberto aprovei-
tou para questionar sobre a 
possibilidade de outros ser-
vidores terem sido “bene-
ciados com a benevolência” 
da administração com depó-
sitos acima do que é de direi-
to em suas contas bancárias. 
“Em uma prefeitura que pos-
sui cerca de 4 mil servidores 
é possível que isso tenha se 
repetido”, previu.

SÃO MATEUS – Um 
Natal antecipado, e gordo. 
Assim pode ser entendido o 
depósito de valores bem aci-
ma do que recebem dois ser-
vidores efetivos da Prefeitu-
ra de São Mateus. Eles tive-
ram depósitos em suas con-
tas que extrapolam o que 
teriam direito. A denúncia, 
com números, foi feita na 
sessão da última terça-feira 
(13), na Câmara de Vereado-
res pelo vice-presidente Car-
los Alberto Gomes Alves 
(PSB).   

Ainda na denúncia o vere-
ador enumera que, enquanto 
a administração deixa esco-
las sem merenda digna para 
os alunos e promove festas 
com o dinheiro público e 
paga a mais seus servidores, 
a cidade está cheia de bura-
cos e entregue às traças, devi-
do a esses pagamentos inde-
vidos.

Servidor municipal
recebe mais de R$ 180 mil
de salário da Prefeitura

Valores acima do que seus salários, foram depositados em contas de dois servido-
res, autorizados pela Secretaria Municipal de Administração.

Foram entregues veículos 
de passageiros, caminhonetes, 
retroescavadeira, pá carrega-
deira, rolo compactador, trato-

Participaram do evento, o 
secretário de Estado da Agri-
cultura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag), Paulo 
Foletto, além de deputados 
federais, deputados estaduais, 
prefeitos, vice-prefeitos, vere-
adores, secretários municipa-
is, produtores rurais e repre-
sentantes do setor agrícola.

VITÓRIA – O Governo do 
Estado investiu mais de R$ 5 
milhões na aquisição de ma-
quinários, equipamentos, veí-
culos e implementos que vão 
auxiliar o desenvolvimento da 
agricultura em 31 municípios 
capixabas. A entrega dos 50 
equipamentos aconteceu na 
manhã desta sexta-feira (16), 
em solenidade com a presença 
do governador Renato Casa-
grande.

ES investe mais de R$ 5 mi em
máquinas, veículos e equipamentos

res, microtratores, carretas 
agrícolas para trator, alveola-
dora, cortador automático para 
cera de abelhas e sulcador para 
trator. Os equipamentos darão 
apoio às prefeituras e associa-
ções, contribuindo para a ma-
nutenção da zona rural e no 
desenvolvimento das ativida-
des agrícolas, com maior in-
fraestrutura para os agriculto-
res.

O valor total dos investi-
mentos é de R$ 5.364.501,51, 
oriundo de recursos do Gover-
no do Estado e de emendas 
parlamentares. 

Para o governador Casa-
grande, os equipamentos serão 
importantes para o aumento da 
produção agrícola e, conse-
quentemente, para o desenvol-
vimento do Espírito Santo. Ele 
destacou ainda o potencial 
econômico das atividades no 
campo:

“A desigualdade acontece 

especialmente por falta de ren-
da e de emprego. A agricultura 
gera renda e emprego com faci-
lidade. Com as ações do Go-
verno, como a que estamos 
fazendo hoje aqui, entregando 
um equipamento, garantindo 
nanciamento, assistência 
técnica e extensão rural, ajuda-
mos a dar dinamismo a ativi-
dade. Isso também serve como 
incentivo à economia, fomen-
tando a geração de empregos e 
de oportunidades em todo Esta-
do. É por isso que nós investi-
mos forte no trabalho de apoio 
aos agricultores, entidades, 
cooperativas, associações, 
sindicatos e municípios”, ar-
mou.

O secretário de Agricultura, 
Paulo Foletto, lembrou que 
esse é o segundo evento de 
entrega de equipamentos reali-
zada pela Pasta apenas este 
ano. “É preciso ressaltar neste 
momento, a conança das 

bancadas estadual e federal, 
bem como dos órgãos federais 
envolvidos, que têm aportado 
um volume grande de emen-
das. Outros recursos também 
são do Governo do Estado, por 
meio de nossa Secretaria, para 
ajudar na infraestrutura da 
Agricultura”, disse.

Os municípios que recebe-
ram equipamentos foram: Pre-
sidente Kennedy, Iconha, San-
ta Leopoldina, Itarana, Ibitira-
ma, Santa Maria de Jetibá, Bai-
xo Guandu, Rio Bananal, Bar-
ra de São Francisco, Ecopo-
ranga, Jerônimo Monteiro, 
Vila Pavão, Água Doce do 
Norte, Fundão, São Mateus, 
Itapemirim, João Neiva, Mara-
taízes, Alfredo Chaves, Mu-
qui, São José do Calçado, Vila 
Valério, Ibiraçu, Laranja da 
Terra, Apiacá, São Gabriel da 
Palha, Boa Esperança, Santa 
Teresa, Sooretama, Irupi e Via-
na.

OUTRO LADO
O servidor Carlinhos, 

como é conhecido Antônio 
Carlos Loureiro da Cunha, 
enviou à redação o seguinte 
texto justicando o depósi-
to na sua conta bancária: “ O 
primeiro contracheque mos-
tra o valor bruto de R$ 
24.750,00 a saber: salário 
base R$ 5.500,00 + duas 
comissões de 40% do salá-
rio de R$ 2.200,00 cada + 
férias com adicional de 
5 0 % ,  t o t a l i z a n d o  R $ 
1 4 . 8 5 0 , 0 0 .  Te v e  R $ 

Já Israel armou que já 
devolveu o que recebeu a 
mais de direito, mas antes 
exigiu que fosse aberta uma 
sindicância administrativa 
para apurar realmente o que 
houve.

4.937,05 de descontos e no 
nal  recebi l íquido R$ 
19.812,95”.

O servidor disse ainda que 
as férias foram interrompidas 
e provavelmente isso tenha 
gerado confusão na interpre-
tação do vereador.   

“Estou tomando as minhas 

medidas necessárias para 
que no futuro não venho a 
ser prejudicado. Vou deixar 
por conta do prefeito e do 
secretário para resolver a 
situação”, adiantou Israel, 
que é servidor efetivo do 
município de 1994. 

O secretário de Adminis-
tração, Felipe Ferreira dos 
Santos foi procurado pela 
reportagem através do seu 
celular mas não atendeu às 
ligações para se pronunciar 
a respeito da denúncia do 
vereador. 
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Câmara aprova nome de
avenida em homenagem
a antigo morador

SÃO MATEUS – Os ve-
readores aprovaram por una-
nimidade nesta terça-feira 
(13), em turno único, o Pro-
jeto de Lei 055/2019 que 
denomina a atual Rua 3 do 
bairro Forno Velho de “Ave-
nida Nerin José Nery”, de 
autoria do vereador Jorge 
Recla, presidente da Câmara 
de São Mateus.

Familiares participaram 
da sessão para acompanhar a 
votação do projeto e a home-
nagem do Poder Legislati-
vo.

“Eu sempre digo que De-
us e a família são a nossa 
base. Eu não o conhecia, 
mas como podemos obser-
var na fala do lho dele, 
muito emocionado, é um 
cidadão que cumpriu seu 
papel na terra, além de criar 
a família nas leis de Deus, os 
criou bem criados. Isso é 
muito importante. Me sinto 
muito muito honrado ser o 
autor desse Projeto de Lei e 
agradeço aos que colabora-
ram no abaixo assinado com 

GRATIDÃO E FÉ
Na tribuna Popular, o ad-

vogado Adenilson Viana 
Nery,  relembrou o exemplo 
de fé do pai, ja falecido,e 
agradeceu ao Legislativo. 
“Está gravada em nosso cora-
ção a gratidão a esta Câmara 
pela homenagem, que tam-
bém já honrou o meu pai ain-
da em vida, com Moção e 
Título de Cidadão Mateen-
se. Ele foi um homem obedi-
ente a Deus e, mais do que 
indicar agora o caminho que 
leva a endereços, não tem 
outro bem maior que foi nos 
ensinar o caminho que é Je-
sus”, disse Adenilson.

mais de cem assinaturas pa-
ra que ele se efetivasse”, jus-
ticou Jorge Recla.

“Eu não tive o prazer de 
conhecer o pai de vocês, mas 
conheço o professor José 
Luiz Neri já há algum tem-
po. Pelo cidadão que é, isso 
é o grande testemunho da 
árvore que gerou os bons 
frutos que aqui estão. Para-
benizo esta Casa por aprovar 
este projeto, honrar uma pes-
soa como o Seu Nerin”, dis-
se Francisco Amaro em seu 
aparte na fase de discussão 
da proposição.
 

BIOGRAFIA
Nerin José Nery era natu-

ral de Minas Gerais, nasceu 
em 29 de setembro de 1938, 
mudou-se para a cidade de 
Águia Branca – ES onde 

trabalhou no comércio, tor-
nando-se posteriormente 
empreendedor e comercian-
te, estreitou vários laços de 
amizade. Bastante religioso, 
sempre esteve envolvido 
com ações sociais da comu-
nidade, prestando relevantes 
serviços à sociedade, inde-
pendente das classes sociais 
que o cercavam. Em 8 de 
outubro de 1962, se casou 
com Maria José da Penha 
Viana Nery, conhecida co-
mo Dona Santa, no entanto, 
por ele denominada como 
Santa Mulher de Deus, a mu-
lher mais bonita do mundo, 
transmitindo esse título para 
que lhos, netos e bisnetos a 
clamassem e admirassem 
assim também. Residindo 
em Águia Branca, junta-
mente com sua esposa, cons-

Foi católico e, mais tarde, 
batizou-se na Igreja Batista 
Ebenezer. Na década de 80, 
mudou-se para São Mateus, 
veio morar no Bairro Cohab. 

truíram uma família com-
posta por cinco lhos; José 
Luiz Viana Nery, Carlos 
Nery,  Adenilson Viana 
Nery, Sônia Nery Viana e 
Sôni Viana Nery, e com mui-
to trabalho, e honestidade, 
educaram seus lhos.

Nerin foi membro e fun-
dador da Terceira Igreja Ba-
tista em São Mateus. Poste-
riormente, em 2003, tornou-
se membro da congregação 
Batista do Central e, em 
2008, participou de sua orga-
nização e fundação como 
igreja, onde serviu até fale-
cer. Foi ativo dos Gideões 
Internacionais e maçom.

Na tribuna Popular, o advogado Adenilson Viana Nery,  relembrou o exemplo de fé 
do pai, ja falecido,e agradeceu ao Legislativo. “Está gravada em nosso coração a 
gratidão a esta Câmara pela homenagem, que também já honrou o meu pai ainda 
em vida, com Moção e Título de Cidadão Mateense”, lembrou.

Soma Urbanismo lança campanha
sobre financiamento bancário

SÃO MATEUS – Com o 
objetivo de facilitar ainda 
mais a aquisição da casa pró-

pria para seus clientes, a So-
ma Urbanismo lança, no 
mês de agosto, a campanha 

Idealizada para ajudar a 
todos a realizarem o sonho 

“Realize com a Soma”. 

• 90 dias de prazo e sem en-
trada para a Soma; 

• 50 sacos de cimento gratui-
tos para quem assinar e rece-
ber o aval da Caixa Econô-
mica Federal em 90 dias.

da casa própria através do 
nanciamento bancário, a 
campanha conta com conte-
údos especiais sobre o as-
sunto e, ainda, uma cartilha 
com todo o passo-a-passo, a 
Cartilha do Financiamento 
Bancário, para download, 
no site da loteadora. Acesse 
pelo link www.somaurba-
nismo.com.br/realize.

• Desconto de 10% no valor 
dos lotes;

A “Realize com a Soma” 
é direcionada especialmente 
para os municípios de São 
Mateus, Jaguaré e Linhares, 
e todos os empreendimentos 
destes municípios contarão 
com condições especiais 
durante o mês de:

A “Realize com a Soma” é direcionada especialmente para os municípios de São Ma-
teus, Jaguaré e Linhares, e todos os empreendimentos destes municípios contarão 
com condições especiais.

Tarifa de energia
terá redução de
14,18% no
Noroeste do ES

• Efeito médio para os consumidores de baixa tensão = -
13,91%
• Efeito médio para os consumidores de média tensão 
(grandes indústrias etc) = -15,27%
• Efeito médio geral = -14,18%

• Consumidores residenciais e comerciais atendidos em 
baixa tensão (B1 e B3) = -15,87%

CONFIRA ABAIXO OS NOVOS ÍNDICES, QUE 
ENTRAM EM VIGOR A PARTIR DE 22/8/19:

VITÓRIA – A Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL) aprovou 
na manhã desta terça-feira 
(13/08) a redução nas tari-
fas de energia da Empresa 
Luz e Força Santa Maria, 
que atende 11 municípios 
do Noroeste do Espírito 
Santo.

Dentre os itens que ma-
is contribuíram para a redu-
ção da tarifa da Santa Ma-
ria destacam-se os custos 
com a cobertura de encar-

“Com essa redução, as 
tarifas da Santa Maria pas-
saram da 13ª para 44ª posi-
ção no ranking das tarifas 
residenciais no Brasil. É 
uma grande conquista pa-
ra o consumidor da re-
gião”, disse o assessor de 
diretoria da Santa Maria, 
Henrique Coutinho.

gos setoriais, que colabo-
raram com uma redução 
de 5,28%, e a compra de 
energia, que teve uma redu-
ção de 3,78%.

“É uma grande conquista para o consumidor da re-
gião”, disse o assessor de diretoria da Santa Ma-
ria”, Henrique Coutinho.

Estiveram presentes os 
padres Edivaldo Klipel, 
Luigi Andriollo, Moacir 
Pinto e Rodolfo Caicedo, 
além de membros das paró-
quias de Santo Antônio, 
São Daniel Comboni (Gu-
riri), São Mateus (Centro), 
Nossa Sra. Auxiliadora 
(Bairro Jaqueline) e São 
Lucas (KM 41).

SÃO MATEUS – A Pre-
feitura municipal, em par-
ceria com as pastorais do 
Município, realizará no 
dia 9 de outubro um semi-
nário de integração para 
discussão de políticas pú-
blicas. A programação foi 
anunciada durante uma 
reunião do prefeito Daniel 
Santana e o Secretariado 
Municipal com padres e 
representantes de cinco 
paróquias mateenses no 
Centro Administrativo da 
Prefeitura.

O encontro teve como 
objetivo discutir junto à 
Administração Municipal 
uma maior integração en-
tre as pastorais sociais e os 

Prefeitura e Pastorais
realizarão seminário
sobre politicas públicas

A primeira reunião da 
comissão cou agendada 
para a próxima quarta-feira 
(21), no Centro Adminis-
trativo, no qual serão ela-
boradas, em conjunto com 
os dirigentes da Campanha 
da Fraternidade no Muni-
cípio, as temáticas das polí-
ticas públicas a serem abor-
dadas no seminário e sua 
programação.

REUNIÃO NO DIA 21

Conselhos Municipais que 
tratam dos mesmos temas, 
como Meio Ambiente, Saú-
de, Assistência Social entre 
outros, fazendo alusão à 
Campanha da Fraternidade 
2019, que traz como tema 
“Fraternidade e Políticas 
Públicas”.

Na ocasião, também 
foram escolhidos os mem-
bros da comissão respon-
sável pela organização do 
seminário que ocorrerá em 
outubro, sendo composta 
por representantes das Pas-
torais e do Secretariado 
Municipal.
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Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

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

A implantação do pátio de 
transbordo só foi possível 
após o exaustivo trabalho da 
Administração Municipal de 
Conceição da Barra, que man-
tém o seu compromisso com 
a melhoria contínua da quali-
dade de vida da população e 
com a aplicação das diretri-
zes do Plano de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A cidade conti-
nua na vanguarda das ações 
de preservação do meio am-
biente e das políticas de im-
plantação de saneamento 
após iniciar, as operações do 
Pátio Municipal de Trans-
bordo. Nesse espaço será 
possível o armazenamento 
temporário e a correta desti-
nação de todos os Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) pro-
duzidos pela população para 
um aterro sanitário devida-
mente licenciado.

Com produção média de 
17 toneladas de resíduos 
diariamente, a meta agora é 
aumentar as ações de educa-
ção e conscientização ambi-
ental, fortalecer a cadeia pro-
dutiva da economia solidá-
ria reimplantar a Coleta Sele-
tiva junto toda população e 
comerciantes do Município. 
Assim será possível reduzir 
o volume de materiais que 
são descartados para o aterro 
sanitário e gerar mais renda 
para as dezenas de famílias 
de catadores de materiais 
recicláveis, além de reduzir 
os custos na operação de 
transporte e destinação nal 
adequada dos RSU.

No segundo dia de opera-

NOVA VENÉCIA – Ele 
é acusado de comprar sacas 
de café de produtores rurais 
e não pagar. O empresário 
foi condenado a quatro anos 
de prisão e multa de R$ 286 
mil.

Um empresário do setor 
cafeeiro de Nova Venécia, 
no Norte do Espírito Santo, 
foi condenado a quatro anos 
e dois meses de prisão e paga-
mento de multa de R$ 286 
mil pela Justiça depois de ser 
denunciado pelo Ministério 
Público Estadual (MP-ES) 
por estelionato na compra e 
venda de café no município, 
entre os anos de 2007 e 
2008.

O empresário Romulo 
Fonseca foi acusado de prati-
car golpes milionários a pro-
dutores de café de Nova Vené-
cia ao adquirir sacas do pro-
duto e não pagar os agriculto-
res.

Uma das vítimas relatou 
que o empresário induziu os 

Empresário é condenado
por estelionato no ES

Ele é acusado de comprar sacas de café de produtores 
rurais e não pagar. O empresário foi condenado a qua-
tro anos de prisão e multa de R$ 286 mil.

produtores ao erro, dando a 
entender que tinha uma em-
presa de grande porte, fazen-
do negociações a prazo sem 
honrar os compromissos de-
pois.

Segundo esse produtor 
rural, quando o empresário se 
mudou para o município, em 
2007, ele fazia negócios de 
compra de café a um preço 
atraente. Dessa forma, o gol-

Contudo, depois de ter a 
conança dos produtores, ele 
começou a comprar sacas a 
prazo e em maior quantida-
de, e sumiu. Essa vítima teve 
aproximadamente R$ 1 mi-
lhão de prejuízo, com 5 mil 
sacas não pagas.

pista ganhou fama na região 
de que “pagava bem”.

Além disso, o administra-
dor judicial do processo de 

O advogado do empresá-
rio Romulo Fonseca, Valci-
mar Pagotto, se limitou a di-
zer que o cliente vai recorrer 
da sentença.

PRISÃO
O empresário foi preso 

preventivamente em 28 de 
agosto de 2016 em Natal, Rio 
Grande do Norte, após fugir 
de Nova Venécia.

Condenado, ele vai cum-
prir inicialmente a pena em 
princípio semiaberto.

falência do empresário rela-
tou que os dados da empresa 
estavam maquiados, não con-
seguindo localizar qualquer 
ativo.

MPES
O Ministério Público do 

Espírito Santo (MPES) disse 
que vai recorrer da decisão 
para tentar um aumento da 
pena do empresário.

DEFESA

Barra está entre municípios
brasileiros que destinam
corretamente resíduos sólidos

Um rapaz foi condenado 
a pagar R$ 30 mil em indeni-
zação à ex-namorada após 
divulgar uma foto íntima 
dela sem sua autorização em 
uma rede social . A autora da 

ção do pátio de transbordo, 
estudantes da rede munici-
pal de ensino, que partici-
pam do programa de Educa-
ção Ambiental, visitaram 
essa megaestrutura para me-
lhor conhecerem todas as 
etapas pelas quais os resídu-
os sólidos terão de passar até 
a sua destinação nal.

Jovem irá receber R$ 30 
mil em indenização após ex 
divulgar foto íntima na web

Mulher teve foto íntima 
d i v u l g a d a  p e l o  e x -
namorado, que foi condena-
do a pagar R$ 30 mil em inde-
nização por conta disso

ação, que foi divulgada pelo 
Tribunal de Justiça do Espí-
rito Santo (TJES), relata que 
a divulgação da imagem, em 
que a garota aparece com-
pletamente sem roupa, cau-
sou-lhe constrangimento.

A jovem arma que, depo-
is a foto íntima foi divulgada 
na internet para seus ami-
gos, a notícia se espalhou 
pela escola em que ela estu-
dava e, na rede social, inú-
meros colegas passaram a 

ter conhecimento do fato. 
Com toda a situação, ela pe-
diu que o rapaz fosse conde-
nado a pagar indenização 
por conta de danos morais. 

O juiz da 9º Vara Cível de 
Vitória entendeu que o rapaz 
em questão praticou ato ilí-
cito ao divulgar a imagem da 
ex-namorada . “A indeniza-
ção por dano moral não pode 
ser irrisória, de modo a fo-
mentar a recidiva, bem co-
mo deve ser apta a ser senti-
da como uma sanção pelo 
ato ilícito, sem que, contu-
do, represente enriqueci-
mento ilícito à vítima”, diz 
um trecho da sentença. 

A implantação do pátio de transbordo só foi possível após o exaustivo trabalho da 
Administração Municipal.

VITÓRIA – Um rapaz 
foi condenado a pagar R$ 
30 mil em indenização à 
ex-namorada após divul-
gar uma foto íntima dela 
sem sua autorização em 
uma rede social . A autora 
da ação, que foi divulgada 
pelo Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES), 
relata que a divulgação da 
imagem, em que a garota 
aparece completamente 
sem roupa, causou-lhe 
constrangimento.

A jovem arma que, 
depois a foto íntima foi di-
vulgada na internet para se-
us amigos, a notícia se espa-
lhou pela escola em que ela 
estudava e, na rede social, 

Jovem irá receber R$
30 mil em indenização
após ex divulgar foto
íntima na web

O juiz da 9º Vara Cível 
de Vitória entendeu que o 
rapaz em questão praticou 
ato ilícito ao divulgar a 
imagem da ex-namorada . 
“A indenização por dano 
moral não pode ser irrisó-
ria, de modo a fomentar a 
recidiva, bem como deve 
ser apta a ser sentida como 
uma sanção pelo ato ilíci-
to, sem que, contudo, re-
presente enriquecimento 
ilícito à vítima”, diz um 
trecho da sentença. 

inúmeros colegas passaram 
a ter conhecimento do fato. 
Com toda a situação, ela 
pediu que o rapaz fosse con-
denado a pagar indenização 
por conta de danos morais. 

A jovem afirma que, depois a foto íntima foi divul-
gada na internet para seus amigos, a notícia se es-
palhou pela escola em que ela estudava e, na rede 
social, inúmeros colegas passaram a ter conheci-
mento do fato.
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VITÓRIA – Quem dese-
ja tirar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), mas 
não tem condições de pagar, 
terá mais uma oportunidade 
de obter o documento de 
graça a partir de setembro.

Segundo Givaldo Vieira, 
uma reunião será realizada 
nesta sexta-feira (16) em 
Brasília para tratar da me-
lhoria no acesso aos dados 

De acordo com o diretor-
geral do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-
ES), Givaldo Vieira, as ins-
crições para a segunda etapa 
do programa CNH Social 
serão abertas em setembro, 
em data que ainda será di-
vulgada.

No primeiro semestre de 
2019, quando o programa 
foi lançado em sua nova ver-
são, 56 mil pessoas se ins-
creveram para obter a habili-
tação gratuita, sendo que 
2.500 foram contempladas, 
como previa o programa do 
governo do Estado.

2.500 carteiras de
motorista de graça a
partir de setembro

O candidato que pretende 
concorrer a uma CNH gratu-
ita precisa estar inscrito no 
CadÚnico. Além disso, tam-
bém é preciso possuir renda 
familiar de até dois salários 
mínimos (R$ 1.996).

do Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico).

Atualmente, o valor para 
tirar a carteira nas categorias 

Das 5 mil vagas deste 
ano, 40% serão para a obten-
ção da primeira CNH, nas 
categorias A, B ou AB (moto 
e carro); 20% serão para adi-

Até 2022, o governo do 
Estado pretende contemplar 
25 mil moradores do Espírito 
Santo com a carteira gratuita.

A (moto) ou B (carro), inclu-
indo as taxas, varia em torno 
de R$ 2 mil.

ção das categorias A ou B; e 
40% para mudança para cate-
gorias D (ônibus, por exem-
plo) ou E (carreta). Além 
disso, 5% do total será desti-
nado a pessoas com de-
ciência.

CURSOS
Também a partir de se-

tembro, o governo do Esta-
do promete oferecer cursos 
gratuitos para quem foi habi-
litado pelo programa CNH 
Social. A ideia é garantir a 
esses condutores a formação 
prossional como motorista 
de ambulância, de transpor-
te escolar e de transporte 
com carga perigosa, por 
exemplo.

“Já temos a minuta do 
projeto de lei pronta. Ele 
será enviado em breve para a 
Assembleia Legislativa e 
vamos pedir aprovação o 
mais rápido possível, pois 
queremos abrir essas vagas 
de cursos ainda este ano”, 
disse Givaldo Vieira.

Até 2022, o governo do Estado pretende contemplar 25 
mil moradores do Espírito Santo com a carteira gratui-
ta.

A principal razão para a 
falta de veículos, segundo o 
deputado, é a falta de manu-
tenção. “Os carros já che-
gam no pátio e começam a 

“Os veículos disponíveis 
na Grande Vitória não aten-
dem somente a esta região. 
Além de Guarapari, o reco-
lhimento acontece também 
em Santa Leopoldina. Mes-
mo assim, para o serviço, 
existem somente dois carros 
disponíveis”, declarou o 
deputado.

De acordo com Danilo 
Bahiense, os números são 
alarmantes. “No período em 
que trabalhei mais próximo 
à área tínhamos um carro em 
Alegre, um em Venda Nova, 
e três em Cachoeiro, quatro 
em Vitória, dois em Colatina 
e em linhares, um em São 
Mateus e um também em 
Barra de São Francisco. Po-
rém, os números já estão 
menores”, disse.

VITÓRIA – A situação 
dos carros responsáveis pela 
retirada dos corpos em situa-
ção de morte violenta no 
Espírito Santo é complica-
da. Uma declaração do depu-
tado Danilo Bahiense, du-
rante uma sessão na Assem-
bleia Legislativa apontou 
que a Grande Vitória só pos-
sui dois rabecões em opera-
ção. E, em todo estado seri-
am apenas cinco.

Apenas cinco rabecões
para atender toda
demanda da polícia no ES

apresentar problemas, nas 
gavetas, nas suspensões. E 
não são levados à manuten-
ção. Ficam carros e mais 
carros parados, sem funcio-
nar”, explica.

Para Bahiense, a falta de 
rabecões pode prejudicar até 
mesmo as investigações cri-
minais. “Um carro de fune-
rária pode corromper o cri-
me, alterar o corpo, o que 
atrapalha o trabalho de perí-
cia. Bem como um único 
veículo para atender regiões 
muito afastadas prejudica a 

Com isso, uma indicação 
aprovada também na terça-
feira (13), deve angariar no-
vos 14 rabecões para o Esta-
do, além de levar os defeitu-
osos à manutenção. “O cami-
nho agora é enviar a medida 
para o Governo do Estado, 
para que o Governador tome 
providências quanto à situa-
ção. Esperamos que nossa 
voz seja ouvida”, disse Bahi-
ense.

retirada dos corpos e o aten-
dimento a quem precisa”, 
destaca.

O OUTRO LADO
Em nota, a Secretaria de 

S e g u r a n ç a  P ú b l i c a 
(SESP), declarou que a 
Superintendência de Polí-
c ia Técnico-Cien t íca 
(SPTC) dispõe de 12 veí-
culos para transporte de 
cadáveres – rabecões – em 
utilização, e três veículos 
em manutenção. Além dis-
so, a secretaria informou 
que na última quinta-feira 
(8), o Governo do Estado 
autorizou a compra de ma-
is 10 veículos.

Uma declaração do deputado Danilo Bahiense, durante uma sessão na Assembleia 
Legislativa apontou que a Grande Vitória só possui dois rabecões em operação. E, 
em todo estado seriam apenas cinco.

PRF retira
radares móveis
da fiscalização
das rodovias
federais

Na quinta-feira (15), a instituição emitiu nota cir-
cular administrativa.

Na quinta-feira (15), a 
instituição emitiu nota 
circular administrativa, 
ordenando aos gestores e 
servidores que procedam 
o "imediato cumprimento 
da decisão presidencial 
até que o Ministério da 
Infraestrutura conclua a 
reavaliação da regulamen-
tação dos procedimentos 
de scalização eletrônica 

BRASÍLIA – A Polícia 
R o d o v i á r i a  F e d e r a l 
(PRF), em cumprimento 
aos despachos do presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, que determi-
nou a suspensão do uso de 
radares estáticos, móveis e 
portáteis nas rodovias fe-
derais, mandou recolher 
esses equipamentos do 
serviço diário de scaliza-
ção das rodovias federais 
até que o Ministério da 
Infraestrutura conclua a 
reavaliação da regulamen-
tação dos procedimentos 
de scalização eletrônica 
de velocidade em vias pú-
blicas.

de velocidade em vias pú-
blicas".

Ao deixar o Palácio da 
Alvorada, na manhã de 
ontem, Bolsonaro disse 
que os radares xos, aque-
les instalados em postes ao 
lado das rodovias, não en-
tram nessa suspensão, po-
is o governo tem contratos 
com empresas que operam 
esses equipamentos. “Não 
vamos alterar contratos”.

A nota assinada pelo 
diretor-geral da PRF, Adri-
ano Marcos Furtado, prevê 
também a revogação dos 
atos administrativos inter-
nos que dispõem sobre a 
atividade de scalização 
eletrônica de velocidade 
em rodovias e estradas 
federais e que sejam prio-
rizadas revisão dos norma-
tivos para simplicação e 
desburocratização e con-
solidação para contemplar 
instrumentos que fomen-
tem o “caráter pedagógico 
e a otimizar a eciência 
das ações para incremento 
da segurança viária”.



VENDO uma propriedade 

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. Comn-
tato: 99529-1118

VENDE-SE casa no bairro Co-
hab, esquina – área/terreno 
378 m². Tratar (27) 99836-

1005.
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

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 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

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

99813-3138.

ALUGO uma quitinete mobilia-
da com 70 metros quadrados. 

Tratar: 99900-2100

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

cipal próximo a Petrobrás. 
Casa com 3 quartos, sendo um 
suíte, sala, cozinha, banheiro 

social, garagem para 3 carros.

ALUGO Apartamentos com 2 
quartos, copa, cozinha, sala, 
área de serviço, varanda e 

bem localizado. Tratar: 
99900-2100

APARTAMENTO com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, cozi-
nha, área de serviço. Valor R$ 

450.000,00

COMUNICADO

São Mateus/ES."

"Laboratório Bioanálises 
LTDA - EPP", torna público 
que obteve da SEMMA, atra-
v é s  d o  p r o c e s s o  n º 
019104/2018, Licença de 
regularização, para ativida-
de de Laboratório de Análi-
ses Clínicas, endereço: Rua 
da Lliberdade, 180, centro, 
Município de

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

Fonte: alexa.com
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