
Comerciantes apostam em novidades para atrair os clientes e esperam aumento 
de 50% das vendas
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O processo de licencia-
mento ambiental para cons-
trução do Centro Portuário 
de São Mateus, empreendi-
mento da Petrocity Portos 
S.A., começou a andar no 
Instituto Estadual de Meio-
Ambiente (Iema), onde esta-
va parado desde julho, quan-
do deu entrada no órgão.

Desde o dia 17 de janeiro, 
o Iema publicou o edital em 
que coloca sob consulta pú-
blica, por 45 dias, o Estudo 
de  Impac to  Ambien ta l 
(EIA), com respectivo Rela-
tório de Impacto Ambiental 
(Rima), relativo ao Processo 
68080298 da Petrocity Por-
tos, contendo 5.300 páginas, 
estudo técnico elaborado 
pelo CJA/Ufes, uma pessoa 
jurídica independente dentro 
do Centro de Ciências Jurídi-
cas e Econômicas (CCJE) da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo.

“Isso é um passo impor-
tantíssimo para avançarmos 
no sentido de obter a última 
licença necessária ao início 

Nessa mesma data foram 
assinados contratos com par-
ceiros da construção do por-
to, e o memorando de enten-
dimento entre a Petrocity e o 
Governo do Estado, em sole-
nidade que levou mais de 
400 lideranças capixabas e 
mineiras ao Palácio Anchie-
ta. Na ocasião, o governador 
Renato Casagrande (PSB) 
comprometeu-se a agilizar o 
processo.

S Ã O  M AT E U S  –  O 
IEMA publicou o edital que 
concede 45 dias de prazo 
para manifestações no rela-
tório elaborado pela Petro-
city, com mais de 5.300 pági-
nas, e realização de audiênci-
as públicas

Petrocity: relatório
de impacto ambiental
aberto a consulta pública

do processo de contratação 
de pessoal para começarmos 
a construir a maior platafor-
ma logística do Brasil”, co-
mentou o presidente da Pe-
trocity, José Roberto Barbo-
sa da Silva. “Já temos todas 
as demais licenças e, en-
quanto tramita a licença am-
biental, vamos começar os 
entendimentos sobre o pre-
paro de mão de obra”.

Serão investidos R$ 3,2 
bilhões na construção do Cen-
tro Portuário, que o CEO da 
Petrocity garante ser “a mai-
or plataforma logística do 
Brasil”. Na fase operacional, 
serão gerados 2 mil empre-
gos diretos.

O diretor de Desenvolvi-
mento Sustentável da Petro-
city, Lucas Coser, explicou 
que a empresa já desenvolve, 

Serão gerados 2.500 em-
pregos na fase de construção 
do porto e a política da em-
presa e de seus parceiros, a 
começar pela Construtora 
Odebrecht, que cará com a 
parte principal com base em 
sua experiência na constru-
ção de portos no Brasil e no 
mundo, é de aproveitar a 
mão-de-obra local.

“O plano é nosso, o cadas-
tramento será feito pelo Sine. 
Temos uma ordem de priori-
dade. Primeiro, as comuni-
dades locais, de Urussuquara 
e Barra Seca. Não preen-
chendo as vagas, vamos 
abrindo para o restante do 
município de São Mateus. Se 
não atender, vamos avançan-
do para os municípios cir-
cunvizinhos. O objetivo é 
empregar a mão-de-obra lo-
cal”, explicou Lucas Coser.

O EIA é um estudo cientí-
co, com linguagem técnica, 
elaborado por uma equipe 

em parceria com o Serviço 
Nacional de Emprego (Sine) 
e as prefeituras municipais, o 
plano de capacitação de mão 
de obra local, com base em 
estudos socioeconômicos 
feitos durante a elaboração 
do EIA/RIMA.

O QUE É O EIA/RIMA
O Estudo de Impacto 

Ambiental é um estudo mais 
elaborado e complexo, exigi-
do para aquelas atividades 
consideradas capazes de cau-
sar signicativo impacto 
ambiental. Após análise des-
ses documentos, o órgão s-
calizador decide se a obra 
poderá ou não ser realizada, 
de acordo com o artigo 3º da 
Reso lução  Conama  n° 
237/97. A partir daí, é emiti-
da a Licença de Instalação.

A audiência pública será 
realizada em três hipóteses: 
quando o órgão competente 
para concessão da licença 
julgar necessário; requeri-
mento por 50 ou mais cida-
dãos; e/ou solicitação pelo 
Ministério Público.

A audiência pública não é 
obrigatória. No entanto, caso 
seja requerida e não seja rea-
lizada, a licença concedida 
será inválida. 

multidisciplinar (prossio-
nais legalmente habilitados – 
art. 11 da Resolução Conama 
n° 237/97), contendo uma 
análise dos impactos ambi-
entais que o empreendimen-
to irá causar, bem como as 
medidas mitigadoras desses 
impactos.

Na convocação do IEMA, 
está aberta a possibilidade de 
realização de audiências pú-
blicas, que é uma forma de 
participação popular com a 
nalidade de recolher críti-
cas e sugestões da população 
com relação à instalação da 
atividade local e que irá aju-
dar o órgão licenciador a for-
mar seu convencimento da 
aprovação ou não do projeto 
submetido ao licenciamento.

(Série de reportagens pro-
duzidas pelo jornalista José 
Caldas da Costa sobre os im-
pactos do porto da Petrocity 
e a EFMES sobre a economia 
do Norte e Noroeste do ES)

“Já temos todas as demais licenças e, enquanto tramita a licença ambiental, vamos 
começar os entendimentos sobre o preparo de mão de obra”, disse José Roberto Bar-
bosa da Silva.

babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

“Os ramos das árvores são sacudidos pelo vento; o tronco 
permanece imóvel” (Helena Blavatsky).

JOGOS DE VERÃO
Os “Jogos de Verão” continuam no Balneário de Guriri. Anote 
a programação hoje e amanhã: às 8h, beach soccer - futebol de 
areia masculino e feminino; Amanhã, a partir das 8h, beach 
soccer - futebol de areia masculino e feminino (seminal e 
nal). A Tenda da Saúde - Combatendo o Sedentarismo estará 
no local realizando testes rápidos de (HIV, sílis e hepatites 
virais), distribuindo de preservativos, realizando prevenção de 
câncer de pele, aferindo pressão arterial, teste de glicemia, ofer-
tando terapia manual (massagem) e procedimentos básicos de 
primeiros-socorros.

RETORNO DO RECESSO DA 
CÂMARA MUNICIPAL

Na próxima terça-feira, dia 05, a Câmara Municipal de São 
Mateus retornará aos trabalhos legislativos, após o recesso de 
30 dias, conforme o Regimento Interno da Casa. Durante o 
recesso ocorreram duas Sessões, convocadas pelo Prefeito 
Municipal, objetivando a votação do Projeto dos DT's. Nesta 
terça a Sessão promete bastante movimentação por conta das 
novidades da reunião do Diretor da Petrocity, Sr. José Roberto 
com o nobres edis, no último dia 30.

A Lira Mateense abriu hoje (sábado), as inscrições para os cur-
sos gratuitos de música teórica e prática. Serão 60 vagas para 
crianças a partir de 12 anos. Caso as vagas não sejam preenchi-
das, adultos poderão se matricular. Além de incentivar o desen-
volvimento e o aprendizado de adolescentes e jovens, o projeto 
Apoio e Preservação da Musicalidade de um Povo, tem por 
escopo formar jovens para compor, em princípio a Lira Júnior, 
e, posteriormente a banda principal. As matrículas serão acei-
tas das 9 às 12 horas, na sede da Lira Mateense, localizada no 
Bairro de Fátima (Ideal). Na segunda-feira (4) as matrículas 
serão das 14 às 17 horas, e na terça (5), das 14 às 20 horas. As 
aulas iniciarão no dia 9. Aproveite! 

O Presidente da Câmara, Jorginho Cabeção está antenado com 
as novidades pertinentes ao Complexo Portuário de São Mate-
us, que obviamente trará benefícios à comunidade, assim co-
mo poderá acarretar problemas relacionados ao meio ambien-
te. A comunidade mateense está atenta aos movimentos, e a 
Câmara representa a comunidade. Para tanto, o Presidente tem 
se reunido com algumas autoridades e demais vereadores da 
Casa para debater as questões em tela. 

Acompanhe a programação de hoje: Como Treinar Seu Dra-
gão 3 (animação - classicação livre) às 15h e 17h; Minha 
Vida em Marte (comédia - classicação 12 anos) às 19h e 
21h10min. Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lem-
brando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto 
em feriados ou pré-estreias). 

TENTE SEMPRE
“Permaneça sem ambição, sem o menor desejo, exposto, vul-
nerável, desprotegido, incerto e solitário, completamente aber-
to e acolhendo a vida como ela acontece, sem a convicção ego-
ísta de que tudo deve render prazer ou lucro, material ou espi-
ritual” (Nisargadatta Maharaj).

Bom dia pra quem é de bom dia!

CINE SÃO MATEUS 

LIRA ABRE INSCRIÇÕES 
GRATUITAS

REPRESENTANDO A COMUNIDADE
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Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba

Segundo Igor Piumdini, 
funcionários temporários 
que se destacarem também 
podem garantir uma vaga 
xa na loja. Ele arma 
também que, além de au-
mentar o quadro de vende-
dores, outros diferenciais da 
empresa para atrair os clien-
tes são os preços, variedade, 
qualidade no atendimento e 
ambiente climatizado. 

A vendedora Helana Sa-
les Candida, de 25 anos, foi 
contratada pela loja há pou-
co mais de um mês. “Eu esta-
va desempregada há mais de 
sete meses, até que quei 
sabendo que a papelaria esta-
va contratando gente nesta 
época, e agarrei essa oportu-
nidade”, diz.

O empresário explica que 
no mês de agosto do ano pas-

SÃO MATEUS – As au-
las retornam no próximo dia 
5 de fevereiro, na rede muni-
cipal e estadual de ensino, e 
o movimento nas papelarias 
de São Mateus já é intenso. 
O comercio especializado 
nas vendas de material esco-
lar espera crescimento de até 
50% das vendas, entre a últi-
ma semana de janeiro e iní-
cio de fevereiro, em compa-
ração com o resto do ano.

“Hoje as papelarias con-
correm com grandes super-
mercados e redes de conve-
niências, que também ven-
dem material escolar nesta 
época, por isso é preciso ter 
muitos diferenciais para 
competir de igual para igual 
e chamar o cliente”, diz.

Para o empresário Igor 
Piumdini Melo, proprietário 
da USM Paper, o grande mo-
vimento deve se estender até 
o dia 10 de fevereiro. A loja 
contratou quatro funcionári-
os extras e reforçou o esto-
que. “Os funcionários tem-
porários foram contratados 
com um mês de antecedên-
cia e passaram por treina-
mento. Já o estoque começa 
a ser reforçado em agosto, 
para chegar agora com tudo 
certo, e não termos nenhum 
contratempo”, ressalta.

Volta às aulas movimenta
comércio da Cidade
Comerciantes apos-
tam em novidades 
para atrair os clien-
tes e esperam au-
mento de 50% das 
vendas

Isabele Sousa e Helana Sales Candida foram contratadas há um mês pela USM Pa-
per. Elas estão entre os quatro funcionários extras chamados pela empresa para 
trabalhar nesta época do ano.

Loja Americanas, no Centro de São Mateus, expõe os materiais escolares próximos a 
porta de entrada da loja. Medida é para atrair a clientela.

Já na Papelaria Pitágoras, 
que ca na avenida João 

sado esteve na Feira Interna-
cional de Produtos para Pa-
pelarias, em São Paulo, e 
trouxe muitas novidades 
para a loja. “É preciso estar 
ligado com o que as crianças 
e jovens gostam para poder 
agradar aos estudantes de 
hoje em dia, que estão cada 
vez mais antenados com o 
que é tendência”.

A fonoaudióloga Cintia 
Francisca diz que está fazen-
do uma pesquisa nas lojas 
antes de comprar o material 
do lho, de 6 anos. “Vou optar 
pela loja que estiver com me-
lhor preço. A lista de materiais 
fornecida pela escola já é bem 
grande, então a gente precisa 
economizar para conseguir 
comprar tudo”, diz.

A vendedora Isabele Sou-
sa conta que o material esco-
lar de personagens como 
Patrulha Canina, PJ Masks e 
Homem Aranha são os mais 
procurados pelos meninos, 
já a boneca Lol e o Unicór-
nio são os preferidos das 
meninas, além de materiais 
de atrizes mirins como La-
rissa Manuela e Maisa Silva.

XXIII, o proprietário Eliezer 
Carvalho contratou um funci-
onário extra e espera que as 
vendas dobrem. “Apesar de 
hoje os pais estarem mais cau-
telosos e comprando apenas o 
essencial, a nossa expectativa 
é muito boa”, arma.

Carvalho explica que, por 
conta da sua papelaria ser de 
bairro, ele atinge mais o pú-
blico B e C, e trabalha com 
material mais em conta, po-

A procura por material 
escolar em supermercados e 
lojas de conveniências tam-
bém é grande. Na loja Ame-
ricanas, que ca no centro da 
cidade, o material escolar 
foi colocado próximo a por-
ta de entrada para atrair os 
clientes.

rém de boa qualidade. A lo-
ja, que já existe há 17 anos, 
também está bastante movi-
mentada.

A fonoaudióloga Cintia Francisca olha a lista de mate-
rial escolar cedida pela escola do filho, de 6 anos. Ela 
afirma que primeiro faz uma pesquisa nas lojas, e só 
depois compra onde tiver os melhores preços.

Desemprego fica
em 11,6% em
dezembro, com
12,2 milhões
de desocupados

A população desocupada 
fechou o trimestre encerrado 
em dezembro em 12,2 mi-
lhões de pessoas, caindo 2,4% 
(menos 297 mil pessoas) em 
relação ao trimestre de julho a 
setembro de 2018. No con-
fronto com igual trimestre de 
2017, houve estabilidade.

Os dados da Pnad Contínua 
indicam que entre 2014 e 
2018, o contingente médio de 
desempregados passou de 6,7 
para 12,8 milhões, um aumen-
to de mais 6,1 milhões de pes-
soas, quase dobrando entre os 
dois períodos ao crescer 
90,3%.

BRASÍLIA – A taxa média 
de desemprego do país fechou 
o trimestre móvel encerrado 
em dezembro de 2018 em 
11,6% – queda de 0,3 ponto 
percentual em relação ao tri-
mestre julho a setembro 
(11,9%). Os dados fazem par-
te da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), divul-
gada hoje (31), pelo Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE).

Em relação ao mesmo tri-
mestre de 2017, quando a taxa 
média fechou o trimestre em 
11,8%, o quadro é de estabili-
dade, embora a taxa media 
anual tenha recuado 0,4 ponto 
percentual,  passando de 
12,7%, em 2017, para 12,3% 
em 2018.

A população ocupada au-
mentou fechou dezembro em 
93,0 milhões, um crescimento 
de 0,4%, mais 381 mil pesso-
as em relação ao trimestre de 
julho a setembro de 2018 e 
1,0% (894 mil pessoas) em 
relação a igual trimestre de 
2017. Ao longo de todo o ano 

Também houve queda de 
0,3% na taxa de subtilização 
da força de trabalho, que fe-
chou dezembro em 23,9% em 
relação ao trimestre anterior, 
quando ela estava em 24,2%.

SUBUTILIZAÇÃO

A população subutilizada 
em dezembro era de 27 mi-
lhões de pessoas. Embora está-
vel em relação ao trimestre 
julho-setembro, em relação ao 
mesmo trimestre de 2017 hou-
ve um acréscimo de 2,1%, 
mais 560 mil pessoas nesta 
categoria de subutilização.

passado a taxa média de ocu-
pação cresceu 1,3%, em rela-
ção a 2017, ao passar de 90,6 
milhões para 91,9 milhões de 
pessoas ocupadas.

Os dados da Pnad contínua 
indicam que a taxa média anu-
al de subutilização cresceu 
76,8% entre 2014 e 2018, o 
equivalente a mais 11,9 mi-
lhões de pessoas, com a média 
anual de subutilizados pas-
sando de 15,5 milhões em 
2014 para 27,4 milhões em 
2018.

Já o número de pessoas 
desalentadas cou estável no 
trimestre encerrado em de-
zembro em relação ao imedia-
tamente anterior em 4,7 mi-
lhões de pessoas. Frente ao 
mesmo trimestre de 2017, no 
entanto, percentualmente, a 
taxa subiu 8,1%, mais 355 mil 
pessoas.

De 2014 para 2018, a mé-
dia anual dos trabalhadores 
enquadrados na categoria dos 
desalentados chegou a crescer 
209,1%: de 1,9 milhão em 
2014 para 4,7 milhões em 
2018, mais 3,2 milhões de 
trabalhadores.

Dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
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churrasqueiras,

portas metálicas,
manutenção

geral em estruturas
metálicas.

CARDOSO

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

TELEFAX:

(27) 3763-4346
São Mateus-ES

A SOLUÇÃO GRÁFICA

graficaboroto@hotmail.com

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

SÃO MATEUS – Na tarde 
desta quarta-feira (30), o co-
mandante-geral da Polícia 
Militar, coronel Moacir Leo-
nardo Vieira Barreto Men-
donça, realizou uma homena-
gem ao sargento da reserva 
Abraão Pereira de Almeida, 
pelo seu ato heroico protago-
nizado na última quinta-feira 
(24), quando salvou um rapaz 
eletrocutado, na comunidade 
de Aroeira, em São Mateus.

A homenagem foi no gabi-
nete do comando-geral, no 
QCG, em Maruípe, e contou 
com a presença de Fabrício 
dos Santos Lemos, 19 anos – 
o jovem que foi salvo pelo 
sargento Almeida – além do 
subcomandante-geral da 
PMES, Aleksandro Ribeiro 
de Assis; do comandante de 
Polícia Ostensiva Norte, Iri-
neu Firmino dos Santos e do 
comandante do 13º Batalhão, 
tenente-coronel Giuliano Me-
negatti.

O tenente-coronel Mene-
gatti comentou que esse tipo 
de conduta é o que diferencia 
o policial militar do cidadão 
comum, pois nem todos estão 
dispostos a correr perigo ou 
dar a própria vida para salvar 
a de outra pessoa.

Visivelmente tomado de 
orgulho, o comandante-geral 
coronel Barreto se dirigiu ao 
jovem Fabrício e disse: “Ain-
da bem que ali ao seu lado 

O comandante do CPON, 
coronel Irineu, elogiou a ati-
tude corajosa e célere do sar-
gento, que não se absteve em 
momento algum ao ver aque-
la situação de perigo, pelo 
contrário, agiu rápido e de 
forma ecaz para que aquela 
vida fosse resgatada.

Bastante emocionado, o 
sargento Almeida contou com 
detalhes como foi a ocorrên-
cia, descrevendo como Deus 
foi providencial em colocá-lo 
naquele lugar, no momento 
exato em que o jovem havia 
sido eletrocutado e caiu ao 
chão desacordado. “Eu estava 
indo para a igreja quando tu-
do aconteceu. Ao vê-lo ali, eu 
peguei um pedaço de madeira 
e afastei o cabo energizado 
que estava próximo. Orei por 
aquela vida e comecei a fazer 
a massagem cardíaca. Deus 
me ouviu e ele voltou”, con-
tou.

Serão investidos R$ 3,1 
bilhões na construção do 
Centro Portuário, que o 
CEO da Petrocity garante 
se tratar da “maior platafor-
ma logística do Brasil”. 
Serão gerados 2.500 em-
pregos na fase de constru-
ção do porto pela Constru-
tora Odebrecht. Na fase 
operacional, são estimados 
2 mil empregos diretos.

GARANTIA

SÃO MATEUS – O pre-
sidente da Petrocity, José 
Roberto Barbosa da Silva, 
participou, nesta quarta-
feira(30), de reunião com o 
presidente da Câmara, Jor-
ginho Cabeção e vereado-
res numa agenda  de desen-
volvimento sobre o Centro 
Portuário de São Mateus a 
ser construído em Urussu-
quara.

EMPREGOS

“A garantia que a Petro-
city nos deu, de colocar em 
prática um plano de capaci-
tação do trabalhador e que 
vai empregar, por ordem de 
prioridade, a mão-de-obra 
das comunidades de Urus-
suquara e Barra Seca e das 
outras regiões do muníci-
pio nos tranquiliza. É justo 
valorizar a nossa gente, 
Tem muitas famílias preci-
sando de emprego em São 
Mateus”, disse Jorginho.

Além de se concentra-
rem nas questões ambien-
tais, os vereadores reforça-
ram o pedido de prioridade 
ao preparo e recrutamento 
da mão de obra local para 
este empreendimento.

Carlos Alberto sugeriu 
parcerias com as escolas e 
faculdades. “Temos aqui de 

Todos os parlamentares 
foram convidados para o 
encontro no salão da câma-
ra, seis deles comparece-
ram ao evento: o presidente 
Jorginho Cabeção, Ajalírio 
Caldeira, Temperinho, Car-
los Alberto Gomes, Jerri 
Pereira e Jozail do Bombei-
ro.

Também estiveram pre-
sentes o diretor presidente 
da Brasil Participações 
S/A, José Cleones Zoboli e 
o diretor executivo da Fa-
culdade Vale do Cricaré, 
José Fernandes Magnago.

Petrocity: Câmara reforça
prioridade na contratação de mão
de obra na construção do Porto

“Não queremos que acon-
teça no futuro o que vive-
mos quando a Aracruz Celu-
lose investiu aqui e depois 
foi embora deixando um 
rastro de problemas socia-
is, por falta de planejamen-

PEDIDO

12 a 15 mil desempregados 
com potencial para gerar 
algum serviço. Precisa ver 
com os órgãos educaciona-
is o que se pode ofertar em 
termos de capacitação para 
dar preferência para os ma-
teenses”,  destacou.

Para o vereador Jerri Pe-
reira é fundamental agir 
rápido para disciplinar a 
ocupação territorial em 
Urussuquara “A gente não 
pode deixar aquela área ser 
ocupada de forma desorde-
nada, como já vem ocor-
rendo”, alertou.

A necessidade de disci-
plinar a ocupação territori-
al em torno do porto, trans-
formando terrenos em áre-
as industriais com glebas  
acima de 5 mil metros qua-
drados, por meio de decreto 
pelo prefeito Daniel Santa-
na, foi uma das demandas 
apresentadas por José Ro-
berto aos vereadores.

“Tem que seguir as pos-
turas municipais. O que nós 
estamos pedindo é que o 
prefeito venha regulamen-
tar. É um mero decreto mu-
nicipal regulamentando 
aquilo que já está aprovado 
por lei pela Câmara. Eu pe-
di isso em 2017”, armou o 
diretor presidente da Petro-
city.

Os trabalhos serão inici-
ados assim que for liberada 
a licença ambiental do em-
preendimento, em tramita-
ção no Instituto Estadual de 
Meio-Ambiente – Iema.  A 
previsão é que as obras co-
mecem no nal deste ano.

to estratégico”, lembrou 
Temperinho.

PREVISÃO

Com o Porto em ativida-
de, de acordo com levanta-
mento da Petrocity Portos, 
a estimativa é que o muni-
cípio passe a arrecadar R$ 
20 milhões em impostos 

ESTIMATIVA

“Eu me lembro quando o 
projeto do porto começou a 
ser discutido em 2013, mui-
tos não acreditavam, mas eu 
já tinha  certeza da sua gran-
deza fora do comum.  Vai 
gerar emprego e renda, en-
grossar a arrecadação da pre-
feitura e aquecer bastante a 
economia de São Mateus”.

todo mês. “É muito recurso 
que vai entrar nos cofres do 
município e este dinheiro 
precisa ser bem aplicado 
pela prefeitura, a começar 
por investimentos estrutu-
rantes nas regiões de Urus-
suquara, Guriri e em todo o 
município” disse Jorginho,

RISCOS
A preocupação com os 

riscos ambientais, motiva-
dos pelas tragédias de Mari-
ana e de Brumadinho – MG 
foi alvo de questionamento 
sobre o projeto da Petrocity 
e prováveis impactos. “Não 
tem relação olhar o porto 
com qualquer tipo de seme-
lhança com o que aconte-
ceu lá. E se por acaso acon-
tecer acidente, trabalhamos 
com carga limpa e nós te-
mos medidas mitigatórias 
que estão no estudo ambi-
ental, brigadas e unidades 
de resposta imediata. A ma-
rinha vai estar escalada”, 
explicou José Roberto.

Seis parlamentares compareceram ao evento: o presidente Jorginho Cabeção, Ajalí-
rio Caldeira, Temperinho, Carlos Alberto Gomes, Jerri Pereira e Jozail do Bombeiro

José Roberto Barbosa da Silva, participou, nesta 
quarta-feira(30), de reunião com o presidente da Câ-
mara, Jorginho Cabeção e vereadores numa agenda  
de desenvolvimento sobre o Centro Portuário de São 
Mateus a ser construído em Urussuquara.

Comandante-geral
da PMES homenageia
sargento que salvou
rapaz no Município

Na noite da última quinta 
feira (24), o policial militar 
Abraão Pereira de Almeida 
salvou a vida de um rapaz que 
estava sendo eletrocutado, em 
uma das ruas do bairro Aroei-
ra, em São Mateus.

Vendo o jovem desacorda-
do, o sargento Almeida reali-
zou os procedimentos de pri-
meiros socorros com massa-
gem cardiorrespiratória, con-
seguindo reanimá-lo.

A OCORRÊNCIA

Com a chegada do socorro 
do Corpo de Bombeiros e da 
equipe policial, os militares 
vericaram que o cabo ener-
gizado, de responsabilidade 
da empresa Engelmig, havia 
atingido o homem que já esta-
va caído, levando-o a óbito. 
Movido pela curiosidade, 
Fabrício aproximou-se do 
corpo e também recebeu a 
descarga elétrica que o mata-
ria, não fosse a ação rápida e 
heróica do sargento Almeida.

O sargento, da reserva re-
munerada, viu quando um 
jovem, que posteriormente 
foi identicado como Fabrí-
cio dos Santos Lemos, de 19 
anos, aproximou-se de um 
corpo que estava caído ao 
chão. Para surpresa do sar-
gento, o rapaz também caiu e 
começou a debater-se.

O militar percebeu que 
havia um cabo de energia em 
contato com Fabrício e, numa 
ação rápida, com auxílio de 
um pedaço de madeira, afas-
tou o cabo energizado de seu 
corpo.

tinha um policial militar, um 
herói que arriscou a vida para 
te trazer de volta. Hoje vamos 
comemorar sua nova data de 
aniversário, dia 24 de janeiro 
de 2019”.

Coronel Barreto entregou 
ao sargento Almeida um di-
ploma de mérito e propôs um 
elogio individual que será 
publicado em boletim. Finali-
zou agradecendo, em nome 
de toda a tropa da Polícia Mili-
tar, pelo gesto honroso e hero-
ico, que demonstrou o verda-
deiro comprometimento à 
prossão – que não se nda 
com a entrada para a reserva – 
e à proteção da vida humana. 
“Com isso, escrevemos mais 
um belo capítulo na história 
da PM”, nalizou.

A homenagem foi no gabinete do comando-geral, no 
QCG, em Maruípe, e contou com a presença de Fabrício 
dos Santos Lemos, 19 anos – o jovem que foi salvo pelo 
sargento Almeida.
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SÃO MATEUS – Após a 
divulgação do resultado do 
Sistema de Seleção Unica-
da (Sisu), a Pró-Reitoria de 
Graduação (Prograd) publi-
cou, nessa terça-feira, 29, o 
edital de convocação dos 
candidatos aprovados na 
chamada regular.

Os candidatos aprovados 
têm até a próxima segunda-
feira (04) para realizar a Ma-
nifestação de Interesse Obri-
gatória (MIO), que é a con-
rmação do interesse na 
vaga, e enviar toda a docu-
mentação de matrícula. 
Esses procedimentos são 
obrigatórios e devem ser 
realizados totalmente on-
line, pelo site www.sisu.u-

Ao todo 12 equipes parti-
ciparão da modalidade Be-
ach Soccer nos Jogos de ve-
rão, sendo 8 times na catego-
ria masculino e 4 na catego-
ria feminino. No sábado 
(02), será a fase eliminatória, 
com todos os times se en-
frentando em suas respecti-
vas categorias. Já no domin-
go (03), serão disputadas as 
partidas de seminal e nal, 
com entrega de troféus para 
as equipes que conquistarem 
o primeiro e segundo lugar.

SÃO MATEUS – Neste 
nal de semana, o balneário 
de Guriri recebe mais uma 
nova modalidade dos Jogos 
de Verão 2019. Dessa vez, é 
o Beach Soccer ou Futebol 
de Areia, como também é 
conhecido no Brasil. O even-
to é uma realização da Prefe-
itura de São Mateus, por me-
io da Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e Juven-
tude.

A programação de domin-
go (03) também conta com a 
“Tenda da Saúde – Comba-
tendo o Sedentarismo”, que 
disponibilizará para mateen-

Jogos de Verão 2019
levam futebol de areia
para balneário de Guriri

ses e turistas testes rápidos 
(HIV, sílis e hepatites vira-
is), distribuição de preserva-
tivos, prevenção de câncer 
de pele, aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia, 
terapia manual (massagem) 
e procedimentos básicos de 
primeiros-socorros. Conra 
abaixo a programação com-
pleta:

8h – Beach Soccer – Futebol 
de Areia masculino e femini-
no (seminal e nal)
8h – Tenda da Saúde – “Com-

JOGOS DE VERÃO 2019
Local: Praia de Guriri

8h – Beach Soccer – Futebol 
de Areia (masculino e femi-
nino)

02 de fevereiro (sábado)

03 de fevereiro (domingo)

batendo o Sedentarismo” – 
realização de testes rápidos 
de (HIV, sílis e hepatites 
virais), distribuição de pre-
servativos, prevenção de 
câncer de pele, aferição de 
pressão arterial, teste de gli-
cemia, terapia manual (mas-
sagem) e procedimentos 
bás icos  de  p r imei ros -
socorros.

Ao todo 12 equipes participarão da modalidade Beach Soccer nos Jogos de verão, sen-
do 8 times na categoria masculino e 4 na categoria feminino. 

Ceunes convoca aprovados no Sisu
para confirmação de matrículas

A documentação exigi-
da, por modalidade, está 
disponível em: www.sisu-
.ufes.br/andamento . Nes-
se mesmo link, será publi-
cada a lista de chamada 
nominal com data, local e 
horário de atendimento 
para a Conrmação de 
Matrícula Presencial, eta-
pa que ocorrerá entre os 
dias 4 e 8 de fevereiro. Para 
realizar a conrmação 
presencial, os candidatos 
deverão apresentar os ori-
ginais dos documentos 
enviados eletronicamente.

fes.br. O edital orienta que, 
ao nal dessa etapa, o can-
didato imprima o compro-
vante.

Os candidatos optantes 
pelo sistema de reserva de 
vagas modalidades L1, L2, 
L9 e L10 deverão enviar a 
comprovação de renda no 
período de 29 de janeiro a 4 
de fevereiro pelo si te 
https://candidato.ufes.br. 
Os aprovados nas modali-
dades L2, L6, L10 e L14 
farão a Avaliação Étnico-
Racial no mesmo momento 
da Conrmação de Matrí-
cula Presencial, de acordo 
com data, horário e local 
disponíveis no sítio eletrô-
n i c o 
http://www.sisu.ufes.br/an
damento . Já os optantes das 
modalidades L9, L10, L13 e 
L14 passarão pela análise 
de laudo médico entre os 
dias 28 de janeiro e 4 de fe-
vereiro. 

O Campus São Mateus 
(CEUNES) está oferecendo 

Os candidatos não apro-
vados na chamada regular 
devem manifestar o interes-
se em participar da lista de 
espera, por meio do site si-
su.mec.gov.br , entre os dias 
29 de janeiro e 5 de feverei-
ro. A Prograd publicará o 
edital de convocação dos 
candidatos da lista de espe-
ra no dia 9 de fevereiro no 
site sisu.ufes.br.

500 vagas no 1° Processo 
Seletivo do SISU 2019, dis-
tribuídas entre os cursos de 
Agronomia, Ciências Bio-
lógicas (Bacharelado), Pe-
dagogia, Enfermagem, Far-
mácia, Matemática Indus-
trial, Engenharia da Com-
putação, Engenharia de Pe-
tróleo, Engenharia de Pro-
dução e Engenharia Quími-
ca.

LISTA DE ESPERA

Os candidatos aprovados têm até a próxima segunda-
feira (04) para realizar a Manifestação de Interesse 
Obrigatória (MIO), que é a confirmação do interesse na 
vaga, e enviar toda a documentação de matrícula.

Sest Senat
realiza caminhada
ecológica

O evento, de cunho ambiental, é parte do programa 
nacional “Menos é Mais”.

A 1ª Caminhada Ecológi-
ca “Guriri Plástico Zero” tem 
o apoio das empresas de 
transporte Vix, Águia Branca 
e São Gabriel, além da Forta-
leza Ambiental, Emora, 
Celeiro dos Grãos, Banana 
Brasil, Rede Sim, FA Notíci-
as, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Ambiental, Polícia 
Militar e Prefeitura Munici-
pal.

SÃO MATEUS – O sába-
do que antecede o carnaval 
terá uma programação espe-
cial no balneário de Guriri. O 
SEST SENAT, unidade São 
Mateus, realizará a 1ª Cami-
nhada Ecológica “Guriri 
Plástico Zero”. O evento faz 
parte da programação nacio-
nal “Menos é Mais”, que tem 
como objetivo principal dia-
logar sobre sustentabilidade, 
consumo, segurança, polui-
ção e economia.

Segundo a Coordenação 
de Promoção Social do SEST 
SENAT, a ideia de inserir na 
programação uma caminhada 
ecológica surgiu da necessi-
dade de conscientizar a socie-
dade sobre uma mudança de 
comportamento, que ainda 
acontece de forma lenta.

“Todas as campanhas pro-
movidas pelo SEST SENAT 
precisam ter uma ação de 
impacto, a escolha deste ano 
é a caminhada. Vamos deixar 
a praia de Guriri limpa e apro-
priada para receber turistas e 
moradores nos dias de carna-
val, e claro, promover um dia 
de conscientização ambien-
tal”, disse George Carrílio, 
coordenador de Promoção 
Social do SEST SENAT, São 
Mateus. A expectativa da 
Coordenação é que 250 pes-
soas participem da caminha-
da.

O programa nacional “Me-
nos é Mais” tem como pro-
posta principal levantar o 
debate sobre direção econô-
mica com a ideia de mais 
sustentabilidade, menos con-
sumo, mais segurança, me-
nos poluição, mais econo-
mia.

PALESTRA

PERCURSO
A 1ª Caminhada Ecológi-

ca “Guriri Plástico Zero” terá 
dois pontos de concentração, 
um no bosque da praia e ou-
tro nas antigas instalações do 
Projeto Tamar. As duas equi-
pes sairão no mesmo horário 
(15h), em direção ao centro 
de Guriri. O ponto de apoio 
será montado na antiga Praça 
Wilson Gomes.

INSCRIÇÕES
As inscrições para a 1ª 

Caminhada Ecológica “Gu-
riri Plástico Zero” poderão 
ser efetuadas na recepção do 
SEST SENAT, de segunda a 
s ex t a - f e i r a ,  da s  08  à s 
16:000h, até o dia 15 de feve-
reiro. Serão disponibilizadas 
50 inscrições para a comuni-
dade.

A palestra terá início às 
13:30h, com previsão de tér-
mino às 16h, no auditório do 
SEST SENAT. O evento é 
aberto a comunidade e conta 
com a participação de repre-
sentantes de empresas de 
transporte e a imprensa.

SERVIÇO:

Data: 23/02/2019

1ª Caminhada Ecológica 
“Guriri Plástico Zero”

Horários: 14h – Concentra-
ção

16h – Chegada
15h – Saída

Pontos de Concentração: 
Bosque da Praia e Projeto 
Tamar

Para abrir os trabalhos e 
fomentar o diálogo sobre 
conscientização ambiental, a 
Coordenação de Promoção 
Social do SEST SENAT rea-
liza no dia 04 de fevereiro 
uma palestra com tema “Os 
impactos que os resíduos 
podem trazer para a vida ma-
rinha”, ministrada pelo Enge-
nheiro Florestal José de Assis 
Martins Junior.

Inscrições: até o dia 15, das 
08 às 16:00h, na recepção do 
SEST SENAT

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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De acordo com informa-
ções passadas pela secreta-
ria de Estado da Agricultura 
ao deputado Enivaldo dos 
Anjos (PSD), que foi o autor 
da indicação ao governo do 
Estado para construção des-
sa barragem, a suspensão se 
deu devido a um erro de pro-
jeto, que já está sendo anali-
sado pelos engenheiros res-
ponsáveis.

A barragem do Córrego 
Itaúnas foi conquistada pelo 
parlamentar e sua licitação 
foi publicada em setembro, 
fazendo parte de um pacote 
prevendo o investimento de 
R$ 90 milhões na constru-
ção de reservatórios em vári-
os municípios do Estado. A 
de Barra de São Francisco 
está sendo feita na proprie-
dade de João Bianchini, pela 
Monte Azul Construtora e 
Terraplanagem, com previ-

“A previsão do Governo 
do Estado é de que as obras 
sejam retomadas em até 30 
dias, com todas as dúvidas 
sanadas. A população de 
Barra de São Francisco pode 
car tranquila porque a 
barragem será construída 
com total segurança e no 
próximo período de estia-
gem já teremos o reservató-
rio cheio para melhorar a 
segurança hídrica do muni-
cípio, que sofreu muito na 
última seca que se abateu 
sobre a região Noroeste”, 
disse o deputado Enivaldo 
dos Anjos.

VITÓRIA – É por pouco 
tempo a suspensão das obras 
de construção da barragem 
do rio Itaúnas, em Barra de 
São Francisco. O ordem de 
paralisação do contrato 
140/2018, a partir do último 
dia 29, foi publicada nesta 
quinta-feira (31) no Diário 
Ocial do Estado e assinada 
pelo subsecretário de infra-
estrutura rural, Rodrigo Vac-
cari do Reis.

Obras de barragem serão
retomadas em 30 dias

RIO ITAUNAS

são de conclusão em julho – 
agora, deverá atrasar em um 
mês.

De acordo, ainda, com o 
parlamentar cada represa 
dessas conquistada “é um 
passo no sentido de contri-
buir para o enfrentamento 
das crises hídricas que ocor-

A obra requer investi-
mentos de R$ 1,360 milhão 
com a inundação de cinco 
hectares de área (o corres-
pondente a cinco campos de 
futebol), permitindo o acú-
mulo de 100 milhões de li-
tros de água como reserva 
estratégica para a segurança 
hídrica não apenas de Barra 
de São Francisco, como 
acentuou o deputado Enival-
do dos Anjos:

“A obra benecia a toda a 
região, garantindo reforço 
para os tempos de estiagem, 
para uso na agricultura e no 
abastecimento humano. Ti-
vemos que aprender com a 
última estiagem que casti-
gou, principalmente, as re-
giões norte e noroeste do 
estado”.

rem cada vez em intervalos 
menores. Uma barragem 
não apenas garante acúmulo 
de água supercial, mas 
também abastece o lençol 
freático, permitindo o au-
mento de uxo em nascentes 
da região”.

Depois, vieram as de Ca-
ximbau, em Jaguaré (inves-
timento: R$ 1,492 milhão, 

Quando agravou-se a cri-
se hídrica, o deputado esta-
dual Enivaldo dos Anjos 
defendeu, do plenário da 
Assembleia Legislativa, a 
criação de um programa esta-
dual de enfrentamento à esti-
agem e fez várias indicações 
ao governador Paulo Har-
tung para construção de bar-
ragens nos municípios.

Graças ao seu prestígio 
político, a sua região de in-
uência recebeu oito barra-
gens. A de Água Limpa, em 
Jaguaré, foi entregue em 
abril de 2018, consumindo 
R$ 1,588 milhão, com ala-
gamento de 20 hectares e 
uma reserva de 433 milhões 
de litros de água.

Foram licitadas juntas as 
barragens do Córrego Itaú-
nas, em Barra de São Fran-
cisco, e a de Córrego Socor-
ro, em Vila Pavão (R$ 667 
mil, com 4,6 hectares de 
área inundada e reservatório 
de 67 milhões de litros).

Para a denição dos 
locais das barragens foram 
levados em consideração os 
seguintes fatores: existên-
cia de Termos de Ajusta-
mento de Conduta (TACs) 
rmados; locais que possi-
bilitavam a construção de 
barragens médias e com 
uma maior relação volu-
me/lâmina; locais que não 
necessitavam de desapro-
priação (áreas doadas); mai-
or número de usuários bene-
ciados.

18 hectares de área inundada 
e 282 milhões de litros), Rio 
Novo em Alto Rio Novo (R$ 
885 mil, 3,29 hectares de 
área e 106 milhões de litros 
de água) e Rio Dois de Se-
tembro em Ecoporanga (R$ 
667 mil, 2 hectares e 48 mi-
lhões de litros de água).

De acordo com informações passadas pela secretaria de Estado da Agricultura  ,a 
suspensão se deu devido a um erro de projeto, que já está sendo analisado pelos enge-
nheiros responsáveis.

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou 
nesta quinta-feira (31) a reso-
lução que regulamenta a Me-
dida Provisória 871, conheci-
da como MP das Fraudes

Os bancos poderão sacar 
das contas-correntes de pes-
soas falecidas créditos irre-

Secretário do MEC
diz que educação
domiciliar não
substitui a escola

Uma das diculdades para 
a implantação do homescho-
oling é a decisão do Supremo 
Tribunal Federal(STF), no 
ano passado, de proibir a prá-
tica da modalidade no País 
até que seja regulamentada 
pela Congresso Nacional, 
após debate com a sociedade.

O secretário-executivo do 
Ministério da Educação 
(MEC), Luiz Antonio Tozi, 
disse que o plano do governo 
em relação à educação domi-
ciliar - o chamado homescho-
oling - tem por objetivo am-
pliar a presença da família na 
educação das crianças, mas 
não dispensar a necessidade 
de matrícula nas escolas for-
mais.

BRASÍLIA – O governo 
de Jair Bolsonaro colocou 
como meta para os primeiros 
100 dias de gestão editar uma 
medida provisória para regu-
lamentar o 'homeschooling'

O secretário-executivo do 
MEC lembrou da decisão do 
Supremo e disse que a possi-
bilidade de realizar a "educa-
ção completa depende até do 
Supremo".

"O homeschooling é im-
portante especialmente com 
o caráter pragmático de fazer 
que a família volte a ter parti-
cipação na educação do -
lho", disse. "A família deve 
voltar a se preocupar com o 
caráter da educação e isso 
signica incluir a família no 
processo educacional", com-
plementou.

"O homeschooling não 
substitui a escola, mas com-
plementa o processo educa-
cional", armou o número 2 
do MEC durante a divulga-
ção do Censo Escolar 2018, 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira 
(Inep), em Brasília. Ele re-
presentou o ministro Vélez 
Rodríguez, que, segundo 
Tozi, estava na posse do gene-
ral Oswaldo de Jesus Ferreira 
como presidente da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospi-
talares (EBSERH).

O governo de Jair Bolso-
naro colocou como meta para 
os primeiros 100 dias de ges-
tão editar uma medida provi-
sória para regulamentar o 
homeschooling. A meta não 
está ligada ao Ministério da 
Educação (MEC), mas ao 
Ministério da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, sob o 
comando de Damares Alves.

Ao ser questionado se as 
crianças deverão continuar a 
se matricular na escola, Tozi 
disse que "no contexto da 
política pública que cabe ao 
MEC, é isso que estamos 
planejando".

"Para conter a queda nas 
matrículas, nós estamos tra-
balhando com a questão do 
fortalecimento da educação 
básica com foco na alfabeti-
zação e trazer a educação 
para dentro de casa para a 
família ajudar no processo 
educacional das crianças", 
disse o secretário-executivo 
do MEC.

Os resultados levantados 
pelo Inep no censo escolar 
apontam que o Brasil teve 
uma queda de 1,1 milhão de 
matrículas para o período 
integral no ensino fundamen-
tal (do 1º ao 9º ano) e médio. 
O aumento das vagas em tem-
po integral foi uma das apos-
tas do governo federal nos 
últimos anos para melhorar 
os índices educacionais.

Questionado após a apre-
sentação do Censo sobre se a 
Medida Provisória que o go-
verno prepara permitirá que o 
ensino seja feito integral-
mente em casa, ele disse não 
ter lido a MP.

CENSO

Questionado sobre como 
melhorar os índices de matrí-
cula, Luiz Tozi falou que é 
fundamental investir nos pri-
meiros anos do ensino funda-
mental, diante da realidade 
em que cerca de 12% dos alu-
nos no 3º ano do ensino fun-
damental público reprovam 
ou se evadem da escola.

"O foco na alfabetização é 
importante para matar esse 
primeiro pico (de reprovação 
e abandono no 3º ano do Fun-
damental), para que ele não 
repita no terceiro ano", co-
mentou.

Em 2017, havia 13,9% dos 
alunos do ensino fundamen-
tal em tempo integral (com 7 
horas ou mais de aulas diári-
as) - com 3,79 milhões de 
matrículas. Esse índice pas-
sou para 9,4% no ano passa-
do - com 2,55 milhões. A pro-
porção é substancialmente 
menor na rede privada - ape-
nas 2,2% dos alunos estudam 
nessa modalidade. No ensino 
médio, o porcentual de alu-
nos em tempo integral au-
mentou, passando de 8,4% 
para 10,3%.

Luiz Antonio Tozi, disse que o plano do governo em rela-
ção à educação domiciliar - o chamado homeschooling 
- tem por objetivo ampliar a presença da família na edu-
cação das crianças, mas não dispensar a necessidade de 
matrícula nas escolas formais.

Bancos poderão sacar valores do
INSS pagos a pessoas falecidas

gulares do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) pa-
ra restituir os valores ao go-
verno. O Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) aprovou 
nesta quinta-feira (31) a reso-
lução que regulamenta a Me-
dida Provisória 871, conheci-
da como MP das Fraudes, 

De acordo com o Ministé-
rio da Economia, a resolução 
do CMN foi necessária para 
invalidar dispositivos anteri-
ores que restringiam a movi-
mentação da conta ao corren-

que permite o acesso às con-
tas-correntes de beneciários 
que morreram.

tista ou a pessoas autorizadas 
por ele. Se não houver valor 
suciente a ser sacado na 
conta do falecido, o banco 
comunicará às autoridades 
sem ser responsabilizado 
pela falta de dinheiro.

Editada no último dia 18, a 
MP 871 deverá gerar econo-
mia de R$ 9,8 bilhões por 
ano, segundo a Casa Civil. A 
própria MP determinava que 
os pagamentos feitos a segu-
rados falecidos deveriam ser 
devolvidos ao governo. Se-
gundo o Ministério da Econo-
mia, a regulamentação dará 
segurança jurídica para que 
os próprios bancos retirem os 
recursos da conta-corrente e 
remeta-os ao INSS.
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Nos anos seguintes, Dan Ro-
cha recebeu convites de várias 
bandas e morou em outras cida-
des da região, como Jaguaré, 
São Mateus e Boa Esperança. 
Teve passagem pelo Trio Papo 
10, banda Cachamel, Bom de 
Cama (projeto de axé) e ganhou 
bastante visibilidade a nível 
nacional após fazer dupla serta-

Com apenas 13 anos de ida-
de, ele recebeu o convite para 
ser vocalista da banda “Só Pra-
zer”, e saiu de Itamira para mo-
rar Ponto Belo. O primeiro ca-
chê foi de apenas R$ 10. “Eu 
lembro que comecei no Carna-
val. A banda tinha uma sequên-
cia de sete shows para fazer e 
ganhei dez reais por cada apre-
sentação. Era pouco, mas só por 
estar cantando prossionalmen-
te, para mim já era um grande 
sonho realizado”, conta.

Em entrevista exclusiva ao 
jornal FA Notícias (Folha Aca-
dêmica), Dan Rocha contou 
sobre sua trajetória na música e 
a carreira solo.

SÃO MATEUS – Estourado 
com sucessos como “Só um 
pouquinho”, o forrozeiro capi-
xaba Dan Rocha tem conquista-
do cada vez mais admiradores 
pelo Brasil a fora. O cantor e 
compositor, que faz em média 
11 shows por mês, está na me-
lhor fase da carreira e em plena 
produção de mais um CD, com 
músicas inéditas, que será lan-
çado no segundo semestre deste 
ano.

HISTÓRIA
Dan Rocha tem 30 anos, nas-

ceu em Itamira, zona rural de 
Ponto Belo, no noroeste do Espí-
rito Santo, onde morou até os 13 
anos de idade. Casado há oito 
anos, hoje ele vive na cidade de 
Boa Esperança com a esposa 
Moara Oliveira, 29, e uma lha 
de 4 anos.

O cantor começou a cantar 
desde muito cedo, por inuência 
do irmão mais velho, o sertanejo 
Carlinhos Rocha. Aos 10 anos, 
Dan já se apresentava em shows 
de calouro e foi campeão de uma 
gincana musical escolar, em 
Conceição da Barra, onde con-
correu com dezenas de estudan-
tes.

Capixaba Dan Rocha
conquista fãs pelo Brasil
e planeja novo CD

NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

Dia 09 de fevereiro – Cantinho do Brega, em Vila Pavão

Dia 03 de fevereiro – Campo de futebol da Vaversa, distrito 
de São Mateus

PRÓXIMOS SHOWS:

CONTATO PARA SHOWS:

Dia 09 de fevereiro – Cerimonial D'veneza, em Nova Venécia

(27) 99662-6641 (FALAR COM RAFAEL RIBEIRO)

DISCOGRAFIA
DE DAN ROCHA

CD “Tome Tome” - Pri-
meiro CD do projeto 
Dan Rocha, lançado 
em fevereiro de 2017. O 
album conquistou qua-
se 200 mil acessos no 
Youtube. O CD foi gra-
vado em estúdio, e con-
ta com 17 faixas, sendo 
6 músicas inéditas.

CD “Dan Rocha Ao Vivo 
em Governador Vala-
dares” - Lançado há 
cerca de sete meses, é o 
primeiro album grava-
do aovivo, com plate-
ia. O CD é composto de 
regravações de músi-
cas de sucesso.

neja com o cantor Billy.

O m da parceria levou Dan 
Rocha a pensar em abandonar a 
carreira. “Foi um período muito 
difícil na minha vida, por várias 
vezes pensei em desistir, mas 
continuei cantando apenas em 
barzinhos para pagar as contas”, 
lembra.

O projeto Billy e Zaidan du-
rou cerca de cinco anos e uma de 
suas músicas foi até destaque no 
programa Caldeirão do Huck, 
da TV Globo. No entanto, a du-
pla decidiu encerrar a parceria 
por falta de investidor e ques-
tões nanceiras.

A reviravolta na vida de Dan 

Rocha aconteceu no início de 
2017, quando ele recebeu o con-
vite de um amigo tecladista, 
para iniciar um projeto solo. O 
amigo e sócio André Cai Cai 
precisou de muita insistência 
para convencer Dan Rocha a 
voltar aos palcos. “Depois de 
tantos anos e dias difíceis, eu já 
estava desacreditado da carrei-
ra, mas o André insistiu muito e 
eu acabei me dando uma nova 
chance”, ressalta.

O projeto Dan Rocha come-
çou em fevereiro de 2017, e não 
demorou muito para ele chamar 
a atenção do público amante do 
forró, e viajar o Brasil para fazer 

Segundo o cantor, o projeto 
tem ganhado visibilidade prin-
cipalmente por conta das redes 
sociais. “Graças a Deus está 
dando certo, estamos saindo e 
tocando muito em várias partes 

shows. Em todo ano de 2018, o 
cantor fez em média 11 shows 
por mês, a maioria nos estados 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia e Espírito San-
to.

CD “Dan Rocha de Verão” 
- Album lançado para o 
verão de 2019. As músi-
cas são em ritmo baiano, 
além de lambada com 
guitarra eletrônica.

do país, só com a divulgação 
pela internet. Nossa equipe lan-
ça as músicas no youtube e ou-
tras plataformas digitais, e as 
publicações tem ganhado muita 
repercussão entre fãs e contra-
tantes”, conta.

“Essa é uma das melhores 
fases da minha vida e carreira”, 
comemora o cantor.

Além de Dan Rocha no vo-
cal, o projeto também conta com 
André Cai Cai nos telcados, 
Mael na percussão, Gean no 
mixador e Marcos na guitarra. O 
primeiro CD da banda, intitula-
do “Tome Tome”, teve quase 
200 mil acessos no Youtube. 
Dan Rocha também lançou uma 
sequência de quatro músicas 
single, de composições própri-
as, e os CD's “Dan Rocha Ao 
Vivo em Governador Valada-
res”, “Dan Rocha de Verão” e 
está em produção mais um CD 
com regravações e músicas iné-
ditas, composições próprias e de 
amigos.

O cantor e compositor, que faz em média 11 shows por mês, 
está na melhor fase da carreira e em plena produção de mais 
um CD, com músicas inéditas, que será lançado no segundo 
semestre deste ano.

Rayanne, que mora em Ca-
choeiro de Itapemirim, no sul 
do Estado, conheceu o cantor 
em abril do ano passado, e logo 
se identicou com as músicas e 
o artista. 

“Aqui pelas bandas onde 
moro sempre tem muita caval-
gada, e eles participaram de um 
evento em Muqui, que ajudei na 
divulgação. Foi quando vi o 
Dan Rocha na programação, 
que até então era desconhecido 
pra mim, e busquei na internet 
mais informações. Encontrei as 
músicas e gostei muito. Então 
no dia do evento, os organizado-
res me apresentaram a banda, e 
pude conhece-los pessoalmen-
te. Desde então não paramos de 
nos falar. Tenho um carinho 
enorme por todos da banda e 
considero amigos”, conta.

Rayanne criou até um fã clu-
be, em novembro de 2018, para 
reunir os admiradores da banda. 
Hoje, o grupo já conta com 23 
integrantes espalhados pelos 
estados do Espírito Santo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. 
Além de ajudar a divulgar o 
trabalho de Dan Rocha nas re-
des sociais, os integrantes tam-
bém combinam viagens para 
seguir o artista em todos os 
shows.

“A gente faz de tudo para a 
maioria das meninas do fã clube 

“A banda da minha vida, sim-
plesmente os melhores. O que o 
povo chama de loucura, eu cha-
mo de amor”, diz a manicure 
Rayanne Mendes, de 29 anos, 
que tatuou as letras D e R, da 
marca do cantor Dan Rocha no 
braço direito.

JOVEM TATUA MARCA DE DAN ROCHA
NO BRAÇO E CRIA FÃ CLUBE

Ela explica que o clube pos-
sui um grupo no whatsapp, onde 
são divulgadas informações 
como agenda de shows, excur-
sões, novidades e contatos para 
parcerias, e “os fãs mais com-
prometidos com o trabalho do 
artista são adicionados no gru-
po”.

estarem presentes nos shows 
aqui do Estado e fora também. A 
gente sempre escolhe pelo me-
nos um pra poder estar indo. 
Costumo chamar as meninas de 
D a n z e t e s ” ,  c o n t a  b e m -
humorada.

Rayanne ressalta que quem 
tiver interesse em participar do 
Fã Clube Dan Rocha Ocial, 
basta enviar uma mensagem 
para a conta do clube no Insta-
gram (@faclubedanrocha), que 
já conta com mais de dois mil 
seguidores.
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