
O número de vendedores informais parece estar se multiplicando em 
São Mateus, e tem tomado cada vez mais espaço nas calçadas do 
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CRESCE NÚMERO
DE AMBULANTES NO
CENTRO DA CIDADE

Servidores da Câmara 
receberão abono de R$ 1 mil

Réveillon de Guriri com
show pirotécnico, trio
elétrico e 18 atrações
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Durante o evento, o mi-
nistro Toffoli e o desem-
bargador Sérgio Gama assi-
naram Termo de Coopera-
ção Técnica entre o CNJ e 
o TJES que formaliza a im-
plantação do projeto no 
Estado, com a utilização 
do Sistema Eletrônico de 
E x e c u ç ã o  U n i  c a d a 
(SEEU).

VITÓRIA – O presi-
dente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Dias Tof-
foli; o presidente do Tribu-
nal de Justiça do Espírito 
Santo, desembargador Sér-
gio Luiz Teixeira Gama; e 
o governador Paulo Har-
tung participaram da sole-
nidade de adesão do Esta-
do ao projeto “Penas Inte-
ligentes”, desenvolvido 
pelo CNJ.

“Na prática, estamos 
hoje celebrando dois pas-
sos importantes. O primei-
ro é a implantação das Au-
diências de Custódia em 
todo o território do Espíri-
to Santo. A audiência é 
uma importante medida de 
direitos humanos em que o 
preso é apresentado para 
um juiz em até 24 horas. 
Também estamos cele-
brando a digitalização de 
todos os procedimentos da 
Justiça Criminal do nosso 
Estado. Os processos irão 
car em uma plataforma e 
serão acessados assim que 
necessários. Isso desburo-
cratiza e facilita para que 
aquela pessoa que não pre-

Espírito Santo adere
ao projeto “Penas
Inteligentes” do CNJ

 O SEEU é o sistema de 
processamento de infor-
mações e prática de atos 
processuais relativos à exe-
cução penal desenvolvido 
pelo CNJ a partir de ferra-
menta criada pelo Tribunal 
de  Just iça  do Paraná 
(TJPR). O SEEU permite o 
controle informatizado da 
execução penal e das infor-
mações relacionadas ao 
sistema carcerário em todo 
território nacional. De acor-
do com a Resolução CNJ 
223/2016, que instituiu o 
Sistema Eletrônico de Exe-

cisa ser presa não tenha 
privação de liberdade. Tam-
bém vai auxiliar na aplica-
ção de penas alternativas”, 
ponderou o governador 
Paulo Hartung.

cução Unicado (SEEU), 
todas as execuções penais 
do País devem, obrigatori-
amente, tramitar em meio 
eletrônico.

 O projeto Penas Inteli-
gentes prevê a retomada da 
nacionalização do SEEU, 
iniciada em 2016, e a sua 
integração com o Banco 
Nacional de Monitora-
mento de Prisões – BNMP 
2.0 e o Sistema de Audiên-
cia de Custódia (SISTAC). 
O TJES, recentemente, 
concluiu o processo de inte-
riorização das audiências 
de custódia. Implantadas 
em 2015 em cumprimento 

Com as audiências de 
custódia, a pessoa presa 
em agrante é levada à 
presença de um juiz em até 
24 horas, para que o magis-
trado analise a possibilida-
de de o acusado responder 
ao processo em liberdade 
mediante condições. O juiz 
avalia também eventuais 
ocorrências de tortura ou 
de maus-tratos, entre ou-
tras irregularidades.

à determinação do CNJ, as 
audiências estão presentes 
hoje em todas as capitais 
brasileiras e em fase de ex-
pansão para as demais cida-
des.

Brasil registra
queda de 16%
dos casos novos
de Aids, segundo
Ministério da Saúde

Cerca de 73% das novas infecções por HIV ocorre-
ram entre homens, com idades entre 15 e 39 anos.

BRASÍLIA – De acor-
do com o último Boletim 
Epidemiológico do Minis-
tério da Saúde, nos últi-
mos quatro anos, além da 
queda de 16% dos casos 
novos de Aids, também 
houve redução de 16,5% 
na taxa de mortalidade 
pela doença, passando de 
5,7 mortes por 100 mil 
habitantes, em 2014, para 
4,8 óbitos em 2017. 

Para o Ministério, a am-
pliação do acesso à testa-
gem e à redução do tempo 
entre o diagnóstico e o iní-
cio do tratamento da doen-
ça são razões para essa redu-
ção. E temos muito o que 
comemorar, não só no Dia 
Mundial de Luta contra a 
Aids, neste primeiro de 
dezembro, como destaca o 
ministro da Saúde, Gilberto 
Occhi. “É um momento de 
conquista, é um momento 
de avanços na medicina, 
avanços no tratamento, 
redução dos óbitos, mas 
volto a dizer, é um momen-
to de grande reexão e de 
um trabalho de consciência 
como temos feito em várias 
outras ações.”

De 1980 a junho de 
2018, o Brasil registrou 
mais de 926 mil (926.742) 
casos de aids, uma média 
de 40 mil novos registros 
anualmente, nos últimos 
cinco anos. O número apre-
senta desde 2013, quando 
atingiu o patamar de 43 
mil (43.269); já em 2017 
foram registrados mais de 
37 mil (37.791) casos. 

O Ministério informou 

A redução signicativa 
se deve em grande parte à 
garantia de tratamento 
universal e gratuito na re-
de pública de saúde brasi-
leira. Atualmente, 92% 
das 866 mil pessoas em 
tratamento no país estão 
com o vírus indetectável 
no organismo. E ca a 
dica: o tratamento é gratu-
ito e oferecido pelo Siste-
ma Único de Saúde, o 
SUS, em todo o Brasil. E 
lembre-se: faça o teste em 
uma unidade de saúde do 
seu estado. Use sempre 
camisinha, conheça as 
outras formas de preven-
ção combinada, no SUS, e 
proteja-se. Trinta anos de 
Dia Mundial de Luta Con-
tra a AIDS. Uma bandeira 
de histórias e conquistas.

ainda que, a partir de jane-
iro, um projeto-piloto vai 
distribuir mais de 400 mil 
unidades para o autoteste 
do HIV, em oito capitais, e 
assim facilitar a descober-
ta de quem é portador do 
vírus e iniciar o tratamento 
o mais rápido possível por-
que a doença existe e pode 
matar. “A grande mensa-
gem: a doença não aca-
bou. Então nós precisa-
mos ter a prevenção. É 
claro que estamos avan-
çando no tratamento e isso 
é muito importante, preci-
samos ter a consciência na 
nossa população, na nossa 
sociedade de que cada um 
precisa se prevenir. A op-
ção é livre, mas só assim é 
que você vai evitar de con-
trair a doença.”

Durante o evento, o ministro Toffoli e o desembargador Sérgio Gama assinaram Termo de 
Cooperação Técnica entre o CNJ e o TJES que formaliza a implantação do projeto no Estado, 
com a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU).
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“Por conta da crise a em-
presa que eu trabalhava de-
mitiu muita gente, e desde 
então estou nessa vida. Mui-
ta gente que está aqui na rua 
também tinha prossão, 
como eu, inclusive tem pes-
soas que trabalharam na área 
da Petrobras, mas caram 
desempregadas e não tive-
ram outra opção”, ressalta.

O ambulante conta com a 
ajuda de um sobrinho de 17 
anos, que também o acom-
panha nas vendas nos horá-
rios que não está na escola. 
“Meu sonho é ser médico, 
não quero trabalhar com isso 
pra sempre”, arma o meni-
no.

Os camelôs têm ocupado 
espaço nas calçadas e vagas 
de carros nas vias de maior 
movimento do Centro. A 

SÃO MATEUS – O nú-
mero de vendedores infor-
mais parece estar se multi-
plicando em São Mateus, e 
tem tomado cada vez mais 
espaço nas calçadas do Cen-
tro da cidade. Basta dar uma 
volta pelas Avenidas Jones 
dos Santos Neves e José Toz-
zi, região que concentra a 
maior parte dos ambulantes, 
para contatar a situação.

Num raio de 500 metros é 
possível encontrar de tudo, 
desde aparelhos eletrônicos, 
brinquedos, roupas, calça-
dos, panos de prato e até co-
mida. A maioria dos ambu-
lantes estão ali por conta da 
crise, como é o caso do ven-
dedor de relógios e produtos 
eletrônicos, que não quis ser 
identicado.

Elearma que trabalhou 
como vigilante durante 10 
anos, mas no início do ano 
passado cou desemprega-
do. Para pagar o aluguel de 
R$ 600 da casa onde mora, e 
ainda sustentar a esposa e as 
duas lhas pequenas, deci-
diu entrar para o comércio 
informal.

Cresce número de ambulantes
no centro da Cidade

situação incomoda muitos 
pedestres e motoristas. “O 
pessoal reclama da nossa 
presença, fala que estamos 
atrapalhando o trânsito, mas 
não temos outro lugar pra 
car”, diz Rosa Hilária de 
Souza Gonçalves, de 52 
anos, que trabalha vendendo 
cafezinho.

Para a presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de São Mateus, Ru-
bia Shueng, além do trans-
torno no trânsito de pedes-
tres e veículos, os ambulan-
tes causam um impacto nega-
tivo ao comércio, já que gera 
uma concorrência desleal.

“O comerciante tem des-
pesas muito elevadas com 
aluguel, funcionários e im-
postos, e o ambulante acaba 
vendendo mais barato por 
conta da informalidade. 
Essa é uma questão social 
que deve ser combatida com 
urgência, com políticas pú-
blicas de qualidade”, arma 
Shueng.

PREFEITURA
A prefeitura de São Mate-

us admitiu que o número de 
vendedores ambulantes teve 
um crescimento intenso nos 
últimos meses, e ainda está 
estudando alternativas para 

Não é de hoje que a prefe-
itura tenta retirar os ambu-
lantes das ruas da cidade. 
Em 2009, durante o manda-
to do prefeito Lauriano Zan-
canela, a administração mu-
nicipal inaugurou o Shop-
ping Popular, com 67 boxes.

resolver a questão, que con-
siderou delicada e que exige 
cautela para que não ocor-
ram injustiças sociais. Uma 
das possibilidades que estão 
sendo analisadas é a amplia-
ção ou construção de um 
novo camelódromo, tam-
bém chamado de Shopping 
Popular. 

Na época, a prefeitura fez 
um cadastro de todos os ven-
dedores informais que traba-
lhavam nas ruas do centro da 
cidade e posteriormente um 
sorteio dos boxes, que foram 
cedidos aos ambulantes ca-
dastrados. Vendedores de 
CD's e DVD's piratas não 
foram autorizados a utilizar 
o espaço.

A medida diminuiu signi-
cativamente o número de 
ambulantes no centro, no 
entanto, com o tempo novos 
“camelôs” foram surgindo 
e, sem espaço no Shopping 
Popular, foram se espalhan-
do novamente pelas calça-
das da cidade.

Ambulantes nas calçadas da Avenida Jones dos Santos Neves.

As calçadas da Avenida Jones dos Santos Neves já são usadas por camelôs há vários 
anos.

Ambulante ocupa calçada estreita do centro de São 
Mateus.

FOTOS: EDSON SODRÉ
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Histórias de Camelôs

“Já tenho meus clientes 
que sempre param aqui para 
tomar um cafezinho antes de 
ir ao trabalho. Eu levanto às 4 
horas da manhã para preparar 
as coisas e chego aqui por vol-
ta das 6h40.Vou embora às 

A ambulante Rosa Hilária 
de Souza Gonçalves, de 52 
anos, trabalha há seis meses 
no centro de São Mateus ser-
vindo café com leite, pães e 
bolo. O marido dela, de 63 
anos, que está desempregado, 
passou a acompanhá-la na 
rotina pesada. A maioria dos 
clientes são os funcionários 
do comércio.

Cafezinho para
funcionários do comércio

cinco da tarde, mas só vou 
dormir mesmo por volta de 
meia-noite, porque ainda te-
nho que preparar as coisas 
para o outro dia. É muito can-
sativo, mas não tenho outra 
escolha”, conta.

Rosa diz que, como não 
tem condições de pagar alu-
guel, mora de favor na casa da 
lha, em Guriri. Ela conta 
ainda que nunca teve um tra-
balho formal, e antes de come-
çar a vender cafezinho no cen-
tro, ganhava a vida vendendo 
milho verde na praia. “Em 
janeiro e fevereiro eu volto a 
trabalhar na praia”, ressalta.

Rosa Hilária de Souza Gonçalves, 52 anos, e o marido 
de 63 anos trabalham juntos vendendo cafezinho

Sem emprego,
idoso vende frutas na rua

O vendedor de frutas, co-
nhecido como Jota, de 70 
anos, chega todos os dias, por 
volta das 6 horas na manhã e 
estaciona o carro perto do 
Banco do Brasil, no centro de 
São Mateus. No local ele ar-
ma uma banca e expõe bana-
nas, abacaxi e outras frutas.

“Eu compro as frutas na 
roça e revendo aqui na cida-

de, é a forma que encontrei 
de conseguir uma renda, já 
que não consegui me apo-
sentar. Quando era mais no-
vo trabalhei como emprega-
do industrial, mas hoje é ma-
is difícil, ninguém quer dar 
emprego para pessoa da ter-
ceira idade. Eu não posso 
viver dentro de casa, preciso 
sair pra trabalhar”, arma.

Vendedor de frutas é conhecido como Jota.

Casal idoso
trabalha nas ruas há 20 anos

 O casal Averaldo dos Santos 
Dias, de 64 anos, e Maria Ferrei-
ra de Araújo Dias, 65, trabalha há 
20 anos nas ruas. Eles contam 
que 

“Daqui a gente tira pra pagar 

aluguel, água, luz, mercado e far-
mácia. Nunca trabalhei de cartei-
ra assinada e por isso não conse-
gui me aposentar. Se eu tivesse 
outra fonte de renda, eu não esta-
ria aqui”, arma seu Averaldo.

Ex vigilante (de preto) virou ambulante e trabalha jun-
to com o sobrinho.

“Eu quei muito nervoso, 
nem imaginava que isso po-
deria acontecer pois esse 
ano tive muitos desaos, me 
senti privilegiado quando vi 
que várias pessoas estavam 
aqui para me entregar esse 
prêmio.”, disparou empol-
gado após a premiação, ele 
também é Medalha de Ouro 
nasOlimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Pú-
blicas – OBMEP de 2018

Estudante da Escola Heri-
néa desde o quarto ano do 
fundamental I, Walefeer 
Andrade não escondeu a 
emoção e satisfação ao sa-
berque tinha sido seleciona-
do.

SÃO MATEUS – A noite 
cultural da Escola Munici-
pal Herinéa Lima - EMEF 
Profª. Herinéa Lima Olivei-
ra –, localizada no Lado Nor-
te de Guriri, deu espaço para 
um momento especial, o 
estudante, Walefeer Nasci-
mento Andrade, 15 anos, foi 
premiado como “Estudante 
Destaque do 9º ano da Rede 
Municipal de Ensino”, com 
um notebook, por meio de 
parceria da Loja Maçônica 
Mensageiros da Luz (Bairro 
Ideal) com a Prefeitura de 
São Mateus – Secretaria de 
Educação. 

Estudante Walefeer
recebe prêmio de
Estudante Destaque 2018

Para o Venerável Mestre 
Vanair Raimundo Oliveira, 
da Loja Maçônica, “Nosso 
objetivo é incentivar os estu-
dantes a se dedicarem mais 
nos estudos, e foi muito gra-
ticante poder entregar essa 
premiação hoje ao Walefe-
er”. Ele esteve presente no 
evento acompanhado de ou-
tros membros da entidade. 

Para o secretário de edu-
cação, José Adilson Vieira, 
esse momento é importante 
pela valorização do estudan-
te e também dos prossiona-
is da escola, além do incenti-
vo, tem o reconhecimento 
do trabalho realizado.

A premiação faz parte de 
um Termo Cooperação r-
mado emagosto de 2016, 

entre a Secretaria de Educa-
ção e a Loja Maçônica Men-
sageiros da Luz, a premia-
ção de umnotebook é entre-
gue ao estudante da rede 
com maior desempenho es-
colar, computando-se as no-
tas do 7º, 8º e 9º anos e o re-
sultado é comprovado com 
as atas de resultados/notas 
nais estudante

Estudante da Escola Herinéa desde o quarto ano do fundamental I, Walefeer Andra-
de não escondeu a emoção e satisfação ao saberque tinha sido selecionado.

Menina de 13
anos estuprada
após bebedeira 

De acordo com ocor-
rência da Polícia Militar 
o acusado estava partici-
pando do churrasco no 
apartamento da namora-
da e lá para tantas resol-
veram ir dormir, sendo 
os dois no mesmo quarto.

SÃO MATEUS – 
Aconteceu no Residenci-
al Village na noite do últi-
mo domingo depois de 
um churrasco na residên-
cia da namorada do acu-
sado, identicado pelas 
iniciais W.L. A vítima foi 
uma menina de 13 anos, 
irmã da namorada do acu-
sado. Tudo aconteceu 
após um churrasco rega-
do a vinho e cerveja.

A menor contou que 
tomou vinho escondido e 
adormeceu, oportunida-
de que o acusado passou 
a mexer em suas partes 
intimas. Armou que o 
acusado segurou o seu 
pescoço e por isso não 
teve como gritar por so-
corro.

Mas pela manhã, ao se 
levantar contou para a 
mãe o que havia aconte-
cido. A mãe cou em 
estado de choque e o caso 
foi parar na Polícia.

O suspeito e a menor 
foram encaminhados 
para a Delegacia da Polí-
cia Civil para as devidas 
providências.

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

Acesse:
www.fanoticias.com.br
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“Esse é o melhor perío-
do do ano, principalmente 
por conta do 13º salário, 
quando as pessoas estão 
mais dispostas a comprar e 
presentear. Além disso, 
São Mateus atrai muita gen-
te das cidades vizinhas, por 
conta do comércio pujan-
te”, ressalta.

SÃO MATEUS – O co-
mércio de São Mateus vai 
funcionar em horário espe-
cial para o Natal e virada 
de ano. De acordo com a 
presidente da Câmara de 
D i r i g e n t e s  L o j i s t a s 
(CDL), Rubia Shueng, a 
expectativa é que as ven-
das sejam as melhores dos 
últimos anos.

SÃO MATEUS – Na ma-
drugada desta segunda-feira 
(10), Policiais Militares da 
1ª CIA do 13º BPM prende-
ram um homem que havia 
arrombado um estabeleci-
mento comercial no centro 
de São Mateus/ES.

Após ligação via 190 so-
bre ocorrência de um furto 
em estabelecimento comer-
cial que estava em andamen-
to na Loja Report, onde um 
homem foi visto no interior 
da loja furtando vários obje-
tos, os militares foram ao 
local e constataram que o 
vidro da vitrine da loja fora 
destruído com o uso de uma 
pedra grande, e um vizinho 
do estabelecimento apontou 
à guarnição a direção para 
onde se evadiu o suspeito 
pelo crime e informou as 
características do mesmo.

Foram iniciadas diligên-
cias nas imediações, quando 
avistaram um indivíduo 
com uma muda de roupa nas 
mãos na praça do mirante, 
ao lado do museu municipal 
e, que ao perceber a presen-
ça da polícia empreendeu 
fuga descendo a escadaria 
que dá acesso ao Bairro Por-
to, sendo alcançado e abor-
dado. Durante a busca pes-
soal e no local foram encon-
trados um total de 28 Ber-
mudas que haviam sido fur-

CDL divulga horário do
comércio no fim de ano

PM prende homem que
arrombou loja no centro

As imagens das câmeras 
de segurança do interior da 
loja mostram os detalhes do 
traje que o suspeito utilizava 
e que foram apreendidos 
para serem usadas como pro-
vas do crime praticado. O 
conduzido foi identicado 
posteriormente como F.B., 
de 18 anos e foi conduzido 
até a 18ª Delegacia Regional 
da Polícia Civil juntamente 
com o material apreendido.

tadas da loja, juntamente 
com R$ 105,00 (cento e cin-
co reais em espécie) que fora 
retirado do caixa, sendo que 
as bermudas foram encon-
tradas escondidas num mata-
gal na praça do mirante.

Após ligação via 190 sobre ocorrência de um furto em 
estabelecimento comercial que estava em andamento 
na Loja Report.

O conduzido foi identificado 
posteriormente como F.B., 
de 18 anos e foi conduzido 
até a 18ª Delegacia Regio-
nal da Polícia Civil.

Shueng lembra ainda 
que a CDL está com a cam-
panha “Natal é você de car-
ro novo”, que vai sortear 
um carro zero quilômetro, 
uma TV de 32 polegadas e 
cinco prêmios de mil reais 
em vale compras.

Já o carro e o aparelho 
de TV serão sorteados por 
meio de um bingo, realiza-
do no dia 12 de janeiro. Pa-

Para participar da cam-
panha, os consumidores 
devem comprar nas lojas 
liadas a CDL, identica-
das com material visual da 
campanha. Os sorteios dos 
vales compras acontecem 
nos dias 10, 14, 17, 21 de 
dezembro e 4 de janeiro.

ra participar do bingo, os 
consumidores devem ad-
quirir 20 cupons nas lojas e 

24/12 – 8hàs 18h
23/12 (Domingo) – 9hàs 16h

25 (Natal), 26 e 27/12 (Feriado de São Benedito) – 
Fechado

02/01/2019 - 13h às 18h (Pós ano novo)

22/12 (sábado) – 8hàs 16h
19, 20 e 21/12 – 8hàs 20h

28/12 – Retorna em horário normal

CONFIRA OS HORÁRIOS
ESPECIAIS DE FIM DE ANO:
15/12 - 8hàs 16h
17 e 18/12 – 8hàs 19h

trocar por uma cartela de 
bingo nos 10 pontos de tro-
ca espalhados pela cidade.

Prefeitura instala
placas de orientação
ambiental na
praia de Guriri

A restinga é um tipo de 
vegetação presente no lito-
ral brasileiro e é conside-
rada Área de Preservação 
Permanente (APP) pelo 
Novo Código Florestal.  
Em caso de dano ou des-
truição destas áreas o in-
frator pode pegar de três 
meses a um ano de prisão, 
além de multa, conforme 
prevê o Art. 50 da Lei 
Ambiental nº 9.605/98 .

Em 2019, as Secretarias 
Municipais de Meio Ambi-
ente e de  Defesa Social 
realizarão uma ação con-
junta de sensibilização e 

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus, 
por meio de uma ação con-
junta das Secretarias Muni-
cipais de Meio Ambiente, 
Cultura e Agricultura, 
Aquicultura, Abasteci-
mento e Pesca, instalou 24 
placas ao longo da orla da 
praia de Guriri com o obje-
tivo instruir a população e 
turistas sobre a proibição 
de trânsito de pessoas e 
veículos nas áreas de res-
tinga da praia.

PREPARATIVOS 
PARA O VERÃO

monitoramento das praias 
durante o verão.

A primeira etapa do 
Plano de Ação para o ve-
rão 2019 ocorreu na sede 
dos guarda-vidas, em 
Guiri, onde foram articu-
ladas parcerias com os 
guarda-vidas para o auxi-
lio do monitoramento das 
praias, por meio de aler-
tas e orientações aos ba-
nhistas sobre lixo, desti-
nação de resíduos, ani-
mais na praia e conserva-
ção da restinga. No Cen-
tro Administrativo da 
Prefeitura de São Mate-
us, ocorreu uma reunião 
das Secretarias de Meio 
Ambiente, Assistência 
Social e Defesa Social 
com representantes das 
Polícias Ambiental e Mi-
litar, Abordagem Social, 
Associação de Barten-
des, Artesãos e Vendedo-
res Ambulantes do Muni-
cípio de São Mateus 
(ABAVAM) e Corpo de 
Bombeiros e Defesa Ci-
vil para tratar de assuntos  
relacionados à scaliza-
ção, orientação e monito-
ramento das praias du-
rante o verão.

Pça. Municipal, 201 - São Mateus - ES

(27) 3763-2244 - (27) 99830-9544

www.labanalisa.com.br

Tecnologia em Análises Clínicas
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SÃO MATEUS – A Fede-
ração Brasileira dos Bancos 
(Febraban) divulgou o es-

“Nestes dois anos na pre-
sidência desta Casa, traba-
lhamos com austeridade, 
zemos um controle trans-
parente das contas públicas, 
proporcionando uma econo-
mia no orçamento que per-
mite, além de devolver re-
cursos à prefeitura no nal 
deste ano, investir na valori-
zação dos servidores, por 
sua dedicação em atender 
bem o cidadão mateense” 

SÃO MATEUS – O pre-
sidente da Câmara de São 
Mateus, vereador Carlos 
Alberto Gomes (PSB), anun-
ciou a decisão de conceder 
aos servidores do Legislati-
vo abono natalino de R$ 1 
mil, pago em parcela única 
até o próximo dia 20.

De acordo com Carlos 
Alberto, a concessão do be-
nefício representa a valori-
zação do funcionalismo e só 
foi possível em função das 
medidas implantadas em 
seu mandato de presidente, 
que termina em 31 de de-
zembro.

Servidores da Câmara 
receberão abono de R$ 1 mil

pontuou o presidente, desta-
cando também a antecipa-
ção do 13° salário aos funci-
onários do Legislativo que 
receberam o valor integral 
em novembro.

VIABILIDADE
Para chegar à concessão 

do abono de Natal, a Câmara 
realizou os estudos de im-
pactos nanceiros com o 
objetivo de garantir o paga-
mento, assegurando que o 
benefício não vai trazer im-
pacto signicativo nos gas-

Além de ser especial para 
os servidores, o abono vai 
ajudar a movimentar a eco-
nomia mateense.     

Segundo a servidora Gra-
ziela Spagnol, é o ponta pé 
inicial para o futuro da lha. 
“Fiquei muito feliz, vai ser-
vir para eu pagar a inscrição 

tos para o pagamento de pes-
soal. Farão jus ao benecio 
os servidores efetivos ativos 
e comissionados.

IMPULSO À 
ECONOMIA LOCAL

Rosivaldo Batista, disse 
que o valor complementa o 
pagamento de um exame de 
saúde e o presente da famí-
lia.

Depois de adoecer e ter 
muitos gastos com médico e 
exames, Alda Zordan tam-
bém comemorou.”Veio  em 
boa hora pra me ajudar a co-
brir os gastos com a saúde.

O abono natalino foi suge-
rido pelos vereadores  do 
G6, Antônio Luiz Cardoso, 
o Temperinho e Jerri Perei-
ra, ambos do PRTB, através 
de indicação n°494, em con-
senso com os demais verea-
dores do bloco majoritário 
na Câmara: Carlos Alberto 
Gomes, Jorginho Cabeção, 
Jozail do Bombeiro e Ajali-
rio Caldeira.

Sem condições de fazer 
melhorias em sua casa, Joa-
quim Felicissimo  se entusi-
asmou. “Agora sim vou re-
formar minha casinha”, dis-
se.

dela no vestibular, comemo-
rou.

A Câmara fez estudos para assegurar que o abono não 
causará impactos financeiros à receita da Casa.

Bancos com horários
alternativos no final de ano

quema de atendimento das 
instituições nanceiras no 
m de ano. No dia 24, se-

gunda-feira, as agências ban-
cárias abrirão para atendi-
mento ao público em horário 
especial, ou seja, por apenas 
duas horas, pela manhã. O 
atendimento será das 9h às 
11h, nos estados que seguem 
o horário de Brasília; das 8h 
às 10h, para as localidades 
que têm 1 ou 2 horas de dife-
rença em relação ao fuso 
horário da capital; e das 7h 
às 9h, para os que têm dife-
rença de 3 horas.

O último dia do ano para 
atendimento bancário será 
28 de dezembro (sexta-
feira). Neste caso, a jornada 
será normal. No dia 31 (se-
gunda-feira), no entanto, 
não haverá expediente para 
o público. Como opção, a 
população poderá utilizar os 
canais alternativos, como 
aplicativo de celular, inter-
net banking, caixa eletrôni-

co, telefone e corresponden-
te bancário (casa lotérica, 
agência dos Correios ou su-
permercado, por exemplo).

Ainda de acordo com a 
Febraban, os carnês e as con-
tas de consumo (água, luz, 
gás, telefone e TV paga) ven-
cidos no feriado poderão ser 
pagos sem acréscimo no pri-
meiro dia útil seguinte. Em 
geral, os tributos já vêm com 
as datas ajustadas ao calendá-
rio de feriados, tanto federais 
quanto estaduais e municipais.

Os correntistas poderão 
ainda agendar os pagamen-
tos das contas de consumo 
ou pagá-las nos caixas auto-
máticos, caso tenham códi-
go de barras. Os boletos ban-
cários cadastrados como 
sacados eletrônicos poderão 
ser agendados ou pagos por 
meio do DDA (Débito Dire-
to Autorizado).

Como opção, a população poderá utilizar os canais 
alternativos, como aplicativo de celular, internet ban-
king, caixa eletrônico, telefone e correspondente ban-
cário (casa lotérica, agência dos Correios ou super-
mercado, por exemplo).

Réveillon de
Guriri com show
pirotécnico, trio
elétrico e 18
atrações

Ao todo, 18 atrações 
entre artistas locais, regio-
nais e nacionais se apre-
sentarão durante os cinco 
dias de festividade, que 
encerrará com um show 
pirotécnico na praia no 
momento da virada.

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus, 
divulgou a programação 
do Réveillon 2019 que 
começa no próximo dia 28 
e vai até  01 de janeiro. 

O evento é uma realiza-

Em entrevista, o prefe-
ito Daniel Santana, o Da-
niel da Açaí (PSDB), con-
rmou que o Réveillon 
do balneário de Guriri, 
terá trio-elétrico e quei-
ma de fogos, conrman-
do também que haverá 
uma programação inten-
sa para o Verão e o Carna-
val.

ção da Prefeitura de São 
Mateus, por meio das Se-
cretarias Municipais de 
Turismo e Cultura.

14h00: Banda Tock

18h00: Flávio Ghomes
16h00: ACSÃO - DIRETO DA BAHIA

21h00: Banda Fuzarca

21h00: Banda O Giro
23h00: ARAKETU - DIRETO DA BAHIA

01h00: Dig Black

17h00: Banda Mano Ghetto
19h00: Banda Oz Mannoz

01h00: Banda Black Out

21h00: Banda Swing Battifun

00h00: JORGINHO CELLES - DIRETO DA BAHIA
01h30: LAW LIMA - DIRETO DA BAHIA

01/01/2019 - TERÇA-FEIRA

01h00: Chocolate & Cia

31/12/2018 - SEGUNDA-FEIRA

22h30: Planeta Banana

30/12/2018 - DOMINGO

PROGRAMAÇÃO:
28/12/2018 - SEXTA-FEIRA

23h00: OZ BAMBAZ - DIRETO DA BAHIA

23h00: SAMBOLADA

29/12/2018 - SÁBADO
21h00: Long Dong

Ao todo, 18 atrações entre artistas locais, regionais 
e nacionais se apresentarão durante os cinco dias de 
festividade
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ALUGO uma quitinete mobiliada 
com 70 metros quadrados. Tra-
tar: 99900-2100

VENDO uma propriedade rural na 
Fazenda Cedro, com 9,5 alqueire 
de terra. Contato: 99813-3138.

VENDO uma casa no Bairro Pe-
dra D´água, próximo ao Super-
mercado do Zezé. Comntato: 
99529-1118

ALUGO Apartamentos com 2 
quartos, copa, cozinha, sala, 
área de serviço, varanda e bem 
localizado. Tratar: 99900-2100

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

VENDE-SE PONTO COMERCIAL, 
em frente à Praça São Mateus. 
Valor R$ 400.000,00

VENDE-SE 2 LOTES EM GURIRI, 
na rua Horácio Barbosa, lado sul, 
todo murado, sol da manhã, es-
criturados, 720M² de área. Valor 
R$ 500 mil

Casa com 3 quartos, sendo um 
suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para 3 carros.

V E N D E - S E  C A S A  E 
APARTAMENTO no bairro Mora-
da do Ribeirão, na rua principal 
próximo a Petrobrás.

Apartamento com 2 quartos, 
banheiro social, sala, cozinha, 
área de serviço. Valor R$ 
450.000,00

V E N D E - S E  D U P L E X  N O 
C O N D O M Í N I O  J A R D I M 

ALUGA-SE APARTAMENTOS NO 
BAIRRO BOA VISTA, com 2 quar-
tos, sendo1 suíte, banheiro social, 
sala, cozinha e área de serviço. 
Valor R$ 750,00

VENDO barato um alqueiro com 
casa 6 mil pé de café, 2 mil pe de 

ALUGA-SE APARTAMENTOS NO 
EDIFÍCIO CARLETO, NO BAIRRO 
UNIVERSITÁRIO, com 1 quarto, 
sala e cozinha conjugada, ba-
nheiro social, área de serviço e 
garagem. R$ 500,00

Vendo uma chacara na meleira-
,area 65 mil quadrado, com casa 
energia ,água um palmar. Divido 
em lotes ou chacara de 3 mil me-
tros quadrados celular- 27 
99986-3494

FLORESTA, 210M² de constru-
ção. Valor R$ 830.000,00

pimenta de 300 a 350 pes de 
coco tudo em produção e água 
celular- 27 99986-3494

VENDO lote no Residencial 
Jacui, na Quadra G, escritura-
do. Telefone: (27) 99900-21

ALUGA-SE APARTAMENTOS, 
na BR 101, com 1 quarto, sala, 
cozinha conjugada, área de 
serviço, banheiro e alguns tem 
varandas. R$ 450,00 E com 2 
quartos no Valor R$ 550,00

V E N D E - S E  O  E D I F Í C I O 
FEITOSA, NO BAIRRO PARQUE 
WASHINGTON, com 6 aparta-
mentos, 3 pontos comerciais. 
Valor R$ 1.500.000,00

VENDE-SE LOTE, NO BAIRRO 
UNIVERSITÁRIO, com 300 M², a 
100 metros da Rodovia São 
Mateus a Guriri. Valor R$ 
300.000,00

ANUNCIE
AQUI!

LIGUE
27 99900-2100

Acesse:
www.fanoticias.com.br
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As declarações recorrentes 
do clã Bolsonaro e do PSL 
atacando os "socialistas" e os 

"O PT deverá fazer oposição 
raivosa, mas esse não é o caso 
do PSB. Não faremos oposição 
sistemática. Podemos ter postu-
ra de apoio a medidas do go-
verno. Vamos analisar matéria 
a matéria. Eu tenho a opinião 
de que é preciso fazer reforma 
da Previdência. O PSB defende 
reformas", disse Casagrande à 
reportagem.

A posição moderada do 
governador eleito é corrobora-
da pelo presidente nacional do 
PSB, Carlos Siqueira. "Temos 
ideias diametralmente opostas 
ao presidente eleito, mas não 
vamos torcer para que o gover-
no não dê certo. Não cabe fa-
zer oposição sistemática", ar-
mou Siqueira.

VITÓRIA – Eleito gover-
nador do Espírito Santo no 
primeiro turno em outubro, 
Renato Casagrande (PSB) 
deixou o candidato do PSL, 
Carlos Manato, em segundo 
lugar e conseguiu quebrar a 
onda Jair Bolsonaro na disputa 
do Estado.

Mas mesmo sendo secretá-
rio-geral do PSB e presidente 
da Fundação João Mangabei-
ra, braço teórico do partido, 
Casagrande defende que a si-
gla, que cou neutra no prime-
iro turno da eleição presiden-
cial, mas apoiou o petista Fer-
nando Haddad no segundo, 
não faça oposição sistemática 
ao presidente eleito.

‘O PSB pode apoiar medidas de
Bolsonaro’, afirma Casagrande

Governador do Espírito Santo diz que seu partido não fará oposição sistemática a 
Bolsonaro.

"esquerdistas" não mudaram a 
postura do PSB, mas foram 
rebatidas por Casagrande. 
"São declarações de quem não 
tem conhecimento necessário 
para fazer esse debate. Portu-
gal é governado por um parti-
do socialista. As pessoas estão 
olhando para trás, na época do 
muro de Berlim, quando o 
mundo se dividia entre comu-
nistas e capitalistas. Mas o 
mundo mudou muito", disse o 
governador eleito.

Preocupação
Se o pessebista sinaliza mo-

deração na pauta econômica, o 
discurso é diferente no restante 
da agenda de Bolsonaro. "Te-
mos preocupação com a políti-

"Não queremos entrar em 
um projeto que já tenha candi-

Casagrande governou o 
Espírito Santo até 2014, quan-
do foi derrotado por Paulo Har-
tung (sem partido), que neste 
ano decidiu não disputar a ree-
leição. Como quadro do PSB, 
ele defende que o partido te-
nha uma atuação parlamentar 
e eleitoral descolada do PT, 
posição que também é corro-
borada pela executiva da le-
genda.

ca desse novo governo sobre 
meio ambiente, mudança cli-
mática direitos humanos e edu-
cação. Sou de um partido soci-
alista de centro esquerda. De-
fendo justiça social."

dato consolidado", armou o 
governador eleito.

No Congresso, o PSB arti-
cula a formação de um bloco 
partidário de centro esquerda 
com PCdoB, Rede e PDT. Ape-
sar do tom moderado, Casa-
grande rejeita um alinhamento 
com o bloco que tenta constru-
ir uma alternativa de centro 
contra Bolsonaro. "Não sei o 
que seria um novo centro. Para 
quê? Qual o objetivo? Qual a 
carta de princípios? Vai criar 
novo partido? A discussão é 
muito supercial e virtual. O 
que você tem hoje são conver-
sas entre partidos."

BLOCO

Jornalista William
Waack fala sobre
perspectivas para
2019 em N. Venécia

Willian vem ao Estado a 
convite do Sicoob Norte

NOVA VENÉCIA – O 
jornalista William Waack é 
presença conrmada em 
um encontro promovido 
pelo Sicoob Norte em Nova 
Venécia, nesta quarta-feira 
(12). O convidado vai se 
reunir com os associados da 
instituição nanceira para 
falar sobre as expectativas 
para o cenário político e 
para a economia do Brasil 
no próximo ano.

Segundo o diretor opera-
cional do Sicoob Norte, 
Paulo Silva, a promoção de 
eventos tem como objetivo 
oferecer aos associados 
uma visão ampliada sobre 
as oportunidades e perspec-
tivas para os meios prossi-
onal e pessoal.

“A visão de um especia-
lista nos ajuda a compreen-
der o que está por vir. 
Assim, podemos nos prepa-
rar para aproveitar as chan-
ces de crescimento e desen-
volvimento”, ressalta.

DESENVOLVIMENTO
William Waack é um dos 

principais jornalistas brasi-
leiros e possui especializa-
ção no ramo de ciências 
políticas, além de ampla 
experiência na cobertura de 

grandes reportagens sobre 
o tema. Além disso, ainda é 
escritor e palestrante.

Durante o encontro, o 
presidente da instituição 
nanceira cooperativa, 
Bento Venturim, ainda vai 
falar sobre a atuação do Si-
coob e o compromisso de 
contribuir para o desenvol-
vimento dos associados e 
da região onde a cooperati-
va atua. Os participantes 
ainda vão ter os seus questi-
onamentos respondidos 
pelo palestrante. O evento, 
para associados e convida-
dos, será realizado Lions 
Clube de Nova Venécia.
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