
Segundo o dirigente do empreendimento, “o próprio Fundo Soberano de 
Abu Dabi já enviou uma correspondência oficial confirmando os termos 

do contrato assinado com seu representante no Brasil. 
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DIVULGAÇÃO

Casagrande
faz balanço
dos primeiros
40 dias de
Governo

O governador do Espírito Santo, Renato 
Casagrande (PSB), recebeu o Jornalista 
Marcos Antonio Burgarelli, no último dia 
30 de janeiro, para uma conversa a ser com-
partilhada com veículos impressos não diá-
rios e sites de notícias de todo o Estado. 

PETROCITY: O PRIMEIRO PORTO-
CIDADE DO PAÍS, ANUNCIA CEO
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babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

“A arte deve confortar os perturbados e perturbar os con-
fortáveis” (Banksy).

XING LING LOJA NOVA
Para melhor atender aos turistas que frequentam o balneário 
de Guriri, a loja Xing Ling, referência em produtos eletrôni-
cos, abriu uma lial também no Centro de Guriri. Além de 
produtos como fones de ouvido, pen drives, carregadores, 
etc., a Xing Ling comercializa bijuterias, bonés estilosos, 
dentre outros itens. Lá você encontra de um tudo, até coisas 
que você nem imagina existir!! 

 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Governo do Estado do Espírito Santo está em fase de rea-
lização das ocinas regionais de Trabalho para elaboração 
do Diagnóstico sobre a gestão de resíduos sólidos. Em São 
Mateus, o evento ocorrerá na próxima terça-feira (12), às 
13h na UFES - Campus São Mateus. O Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos (PERS-ES) é uma exigência da Lei Fede-
ral nº 12.305/2010 (regulamentada pelo Decreto Federal nº 
7.404/2010) que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), que dentre outras obrigações determina 
que os Estados e Municípios devem eliminar os lixões e im-
plantar aterros sanitários, que receberão apenas rejeitos, 
além de elaborarem seus Planos de Gestão Integrada de Re-
síduos Sólidos. 

INAUGURAÇÃO EM GURIRI
Inaugura hoje às 9h em Guriri, a Bella Cosméticos, com 
diversos sorteios e promoções durante todo o dia, até 20h. 
Sob a direção da competente Norma Athayde, a Bella Cos-
méticos oferece todo tipo de produtos para o seu embeleza-
mento, além de produtos religiosos e canecas da Marca Pei-
xes, com belíssimas estampas que divulgam as belezas cul-
turais e naturais do Espírito Santo. A loja se localiza no Cen-
tro de Guriri, em frente ao ponto de táxi.

ENTÃO...
“O tempo não tem nada a ver com o quão preciosas são as 
memórias. Elas são sobre o quão importante foi o momento, 
quão signicativo foi para a pessoa que o viveu” (Kanon).

Bom dia pra quem é de bom dia!

Na última Sessão Ordinária, a Câmara Municipal homena-
geou a Terceira Igreja Batista de São Mateus, que neste mês 
completa 30 anos de fundação. A proposição foi apresenta-
da pelo vereador Temperinho, sendo aprovada por todos os 
pares. Na oportunidade, Temperinho convida a todos para 
participar da grande noite de louvor em comemoração ao 
niver da instituição, que será realizada nesta segunda-feira, 
dia 11 às 19h30min, com as participações dos pastores Pau-
lo Mazoni de Belo Horizonte e Wesley Santos.
.

PLANO ESTADUAL

CÂMARA MUNICIPAL 
HOMENAGEIA

CINE SÃO MATEUS 
Acompanhe a programação de hoje: Como Treinar Seu 
Dragão 3 (animação - classicação livre) às 15h e 17h; 
Homem-Aranha no Aranhaverso (animação - classica-
ção livre) às 19h; Vidro (suspense - classicação 14 anos) às 
21h15min. Mais informações pelo telefone 3763-2721. 
Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada 
(exceto em feriados ou pré-estreias). 
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“Os genéricos já vence-
ram uma desconança inici-
al e natural que enfrentaram 

Segundo a pesquisa, o 
número de brasileiros que 
consideram essa opção na 
hora da compra é bastante 
expressivo, sendo que 45% 
dos consumidores apontara 
que adquiriram medicamen-
tos predominantemente ge-
nérico, outros 55% compra-
ram predominantemente os 
de marcas.

VITÓRIA – A possibili-
dade de economia sem ris-
cos, proporcionado pelos 
medicamentos genéricos 
está fazendo com que gran-
de parcela da população já 
considere essa opção na ho-
ra da compra. Os dados são 
resultados da pesquisa Aná-
lise do Perl de Compra dos 
Shoppers em Farmácias – 
2018, realizada pelo Institu-
to Febrafar de Pesquisa e 
E d u c a ç ã o  C o n t i n u a d a 
(IFEPEC), em parceria com 
a Unicamp e com o Instituto 
Axxus.

45% dos consumidores
preferem comprar
medicamentos genéricos

no mercado e hoje já fazem 
parte das opções de escolhas 
dos consumidores, eles pos-
suem um grande potencial 
competitivo por causa da 
economia que ele proporcio-
na, sendo que os preços são 
fundamentais na escolha”, 
analisa Edison Tamascia, 
presidente da Febrafar, que 
encomendou a pesquisa.

Ele se refere ao fato de 
que a pesquisa também apon-
ta a prioridade que o consu-
midor está dando ao preço 
em relação à marca na hora 

“É importante reforçar, 
porém, que o cliente não está 
indo contra a indicação médi-
ca, mas sim buscando uma 
alternativa real, sendo que o 
genérico possui a mesma 
substância ativa, forma far-
macêutica e dosagem que o 
medicamento de referên-

de adquirir medicamentos. 
Segundo a pesquisa, 33% 
dos consumidores, acaba-
ram comprando produtos 
diferentes do objetivo inici-
al e metade desses clientes 
buscavam economia (50%).

A pesquisa teve como 
objetivo apurar as caracte-
rísticas de compras de medi-
camento dos brasileiros, 
bem como o tipo de medica-
mento adquirido, o índice de 
intercambialidade de medi-
camento e os motivos que 
levaram a essa troca.

cia”, complementa Tamas-
cia.

 “Essa pesquisa compro-
va uma característica muito 
comum nos brasileiros que é 
não ser el ao produto que 
foi procurar em uma farmá-
cia, ouvindo a indicação dos 
farmacêuticos. O principal 
fator de intercambialidade é 
o preço, demonstrando que 
o brasileiro se encontra mais 
preocupado com o bolso”, 
explica o presidente da Fe-
brafar.

A pesquisa, que ouviu 
152 pessoas, foi realizada 
com quatro mil consumido-
res de todos o Brasil que 
quando esses saíam das far-
mácias em que estiveram 
para efetuar a compra.

Segundo a pesquisa, 45% dos consumidores apontara 
que adquiriram medicamentos predominantemente 
genérico, outros 55% compraram predominantemente 
os de marcas.

SÃO MATEUS – A dona 
de uma loja e uma cliente 
passaram momentos de pâni-
co ao serem surpreendidas 
por um bandido armado de 
faca. A loja ca na Avenida 
Esbertalina Barbosa Damia-
ni, lado Sul de Guriri.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência lavrado pela 
guarnição da 4ª Companhia 
da Polícia Militar a dona da 
loja foi surpreendida por um 
indivíduo de cor clara, usan-
do boné azul e trajando cami-

Bandido de faca assalta loja em
Guriri, rende a dona e cliente

Diante da ameaça de mor-
te o bandido abriu o caixa da 
loja de onde pegou R$ 
200,00. Não satisfeito rou-
bou o aparelho celular mar-
ca Lenovo de cor preta, da 
cliente e várias peças de rou-
pas masculina como bermu-
das e camisetas.

Antes de fugir o bandido 
prendeu as duas dentro da 
loja e evadiu-se em uma bici-
cleta. A senhora JAR, dona da 

sa branca que a rendeu jun-
tamente com uma cliente.

Foi realizado patrulha-
mento nas adjacências, po-

loja, relatou que o criminoso 
ainda roubou seu celular.

rém nenhum suspeito foi 
localizado com as caracte-
rísticas passadas pelas víti-
mas.

www. radiokairos.com.br(27) 3767-2000
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SÃO MATEUS – Com 
recebíveis de R$ 1,6 bilhão 
já garantidos para assim que 
for liberada a licença de ins-
talação pelo Estado, o presi-
dente da Petrocity, José Ro-
berto Barbosa, acelera os 
preparativos para o início 
das obras de construção do 
porto de Urussuquara, en-
quanto aguarda os prazos 
do edital publicado em 17 
de janeiro pelo Instituto 
E s t a d u a l  d e  M e i o -
Ambiente (IEMA).

“A cada dia aumenta o 
interesse em torno do porto 
e mais grupos empresariais 
nos procuram com interesse 
de operar conosco, segmen-
tos como rochas ornamen-
tais, café, aço e agronegó-
cio. Teremos um grande 
centro de serviços, um con-
ceito diferenciado que o 
mercado está compreen-
dendo, o que resultará no 
primeiro porto cidade do 
País. Nosso próprio modelo 
de negócio é diferenciado, 
porque não estamos em bus-
ca dos grandes investidores 
privados ou públicos. O por-
to será construído com -
nanciamento internacional 
e se constituirá na maior 
plataforma logística do Pa-
ís”, disse José Roberto.

“A Odebrecht já está 
pronta para mobilizar todos 
os equipamentos que foram 
utilizados para a construção 
da Vila Olímpica do Rio de 
Janeiro. Todos estamos 
aguardando apenas a con-
clusão do processo de licen-
ciamento ambiental pelo 
Iema, o que já está em cur-
so, depois que apresenta-
mos os estudos de impacto 
com 5.300 páginas, aten-
dendo a todas as condicio-
nantes do órgão feitas em 
2013. Conjuntamente, sairá 
a licença de instalação e co-
meçará o aporte de capital 
necessário”, disse José Ro-
berto.

De acordo com o CEO da 
Petrocity, todos os projetos 
já estão pagos e até a segu-
rança já está contratada, 
com a Visel. O porto ga-
nhou outra dimensão desde 
o dia 17 de janeiro, quando 
foi assinado o memorando 
de entendimento com o Go-
verno do Estado, ao mesmo 
tempo em que foram rma-
dos os contratos com os par-
ceiros construtores, como a 
Odebrecht, maior especia-
lista brasileira nesse tipo de 
obra.

Petrocity: o primeiro porto-
cidade do País, anuncia CEO

FOTOS: FA NOTÍCIAS

Segundo o dirigente do 
empreendimento, “o pró-
prio Fundo Soberano de 
Abu Dabi já enviou uma 
correspondência ocial 
conrmando os termos do 
contrato assinado com seu 
representante no Brasil. 
Eles estão com mais de 30 
bilhões para aplicarem no 
Brasil, sendo que 2,8 bi-
lhões serão no porto da Pe-
trocity”.

FERROVIA
Paralelo ao projeto do 

porto, correm também os 
entendimentos em torno da 
Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo, da qual a 
Petrocity será uma das sóci-
as. No início desta semana, 
a empresa foi representada 
por Carlos Eduardo Orsini 
Nunes de Lima, diretor exe-
cutivo da KS e consultor do 
Banco Mundial, na reunião 

Nesta semana, também, 
executivos da Petrocity reu-
niram-se com a represen-
tante da Enefer, Ana Flávia 
Azeredo, para avançar nos 

da Comissão Pró-Ferrovias, 
presidida na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
pelo deputado estadual João 
Leite (PSDB).

O deputado estadual Tito 
Pontes (PSDB) presidirá a 
Comissão de Infraestrutura 
do Legislativo mineiro e já 
comunicou que o governa-
dor Romeu Zema (Novo) 
quer conhecer tanto o proje-
to do porto quanto da ferro-
via EFMES. “Os nossos 
encontros somente ainda 
não foram marcados por 
causa do problema de Bru-
madinho (rompimento da 
barragem da Vale), que está 
concentrando toda a aten-
ção das autoridades”, disse 
José Roberto.

entendimentos visando à 
participação da empresa do 
ex-governador Albuino Aze-
redo no empreendimento. 
Especialista em ferrovias, 
Ana Flávia disse que a mo-
delagem da ferrovia deverá 
ser semelhante à do porto, 
com investimentos total-
mente privados. 

A EFMES está projetada 
para ter 560 km, ligando 
Sete Lagoas ao porto de São 
Mateus, com cinco UTACs 
(Unidades de Transbordo e 
Cargas), localizados na cida-
de mineira, em Conns, 
Santa Maria de Itabira, Go-
vernador Valadares e Barra 
de São Francisco (ES). Nas 
próximas semanas deverão 
ser realizados dois encon-
tros de informação dos exe-
cutivos da Petrocity com 
lideranças mineiras, um em 
Governador Valadares e 
outro em Belo Horizonte.

“A cada dia aumenta o interesse em torno do porto e mais grupos empresariais nos 
procuram com interesse de operar conosco”, disse José Roberto.

Segundo o dirigente do empreendimento, “o próprio Fundo Soberano de Abu Dabi já 
enviou uma correspondência oficial confirmando os termos do contrato assinado 
com seu representante no Brasil. 

Dessa vez será a em-
presa “Lojas Pernambu-
canas”, que segundo in-
formações, está com as 
suas obras em andamento, 

SÃO MATEUS – A 
cidade terá um mais novo 
empreendimento para a 
alegria dos mateenses. De 
acordo com as informa-
ções, mais uma empresa 
de grande porte estará se 
instalando no município, 
nos próximos meses.

Novo
empreendimento
para São Mateus

na avenida José Tozzi no 
Centro.

Esse novo empreendi-
mento trará novos empre-
gos, e renda para o muni-
cípio, além de gerar ainda 
mais a economia munici-
pal. A quantidade de ofer-
ta não foi divulgada.

A conclusão das obras 
está marcada para o nal 
de abril, já que a previsão 
de inauguração é 02 de 
maio.

A conclusão das obras está marcada para o final 
de abril e a previsão de inauguração é 02 de maio.

O homem simples, do 
interior do Estado, é casado e 
disse que sente muito dor. 
Ele contou que não está con-
seguindo ir trabalhar. tem 
vergonha de sair de casa e 
está desesperado com essa 
situação. Ele garantiu à as-
sessoria do deputado que não 
tomou remédio tipo Viagra.

Os assessores do parla-
mentar, comovidos com a 

VITÓRIA – Que o Par-
lamento é a casa do povo, 
não tenha dúvida, apesar de 
tudo. Até para os assuntos 
mais inusitados. Um ho-
mem ligou para o gabinete 
de um deputado, que é médi-
co, para pedir ajuda. Ele 
relatou que está há 12 dias 
com seu órgão sexual per-
manentemente ereto, dis-
túrbio conhecido como pria-
pismo.

Homem com pênis
permanente ereto pede
ajuda à “deputado
médico” do ES

situação, conseguiram um 
urologista para o homem, 
que não tem plano de saúde. 
Que situação...

O priapismo é uma ere-
ção involuntária e persis-
tente. Pode ocorrer espon-
taneamente ou devido a 
certos antidepressivos ou 
fármacos para disfunção 
erétil. Os sintomas incluem 
uma ereção que dura mais 
de quatro horas ou que é 
recorrente ao longo de vári-
as horas. Normalmente, o 
pênis ca dolorido ou sensí-
vel.

O QUE É PRIAPISMO

O tratamento imediato é 
necessário. As opções in-
cluem drenagem de sangue 
do pênis (aspiração) e medi-
cação para restringir o uxo 
sanguíneo ao pênis.



Acesse: 
www.fanoticias.com.br

(27) 9833-2105

SERRALHERIA

Portões, grades,
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

No município de São Ma-
teus existem 85 linhas de 
transporte escolar que che-
gam a percorrer até 80 quilô-
metros diariamente e, diante 
das denúncias da falta de 
segurança – muito do per-

SÃO MATEUS – Uma 
vistoria realizada esta sema-
na na frota do transporte es-
colar do município de São 
Mateus que inclui ônibus, 
vans e kombi não oferece 
segurança, colocando em 
risco a vida dos estudantes. 
A constatação ocorreu du-
rante uma inspeção realiza-
da pela prefeitura do muni-
cípio. Pelo menos quatro 
dos veículos vistoriados 
apresentaram “gravíssimas” 
falhas de segurança.

De acordo com o coorde-
nador de transporte escolar 
do município Dielson Soa-
res, a realização da vistoria 
este ano acontece em decor-
rência de uma série de de-
núncias de pais de alunos 
que não se sentem seguros 
com os lhos utilizando este 
tipo de transporte.

O destaque foi a leitura 
da redação do Projeto de 
Lei 005/2019 de autoria 
do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a abertura de 
noventa e uma vagas para 
a contratação temporária 
de médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, técnicos de 
enfermagem e outros pro-
ssionais para atender as 
necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

TRAMITAÇÃO
Os vereadores aprova-

ram, por unanimidade, a 
tramitação do PL na Casa 
em rito de urgência urgen-
tíssima e a matéria segue 
agora para análise das co-
missões permanentes.  De-
vido à relevância do pedi-
do, a previsão é de que o 
projeto seja encaminhado 
ao plenário para votação na 
próxima terça-feira (12).

COMDISAM

SÃO MATEUS – A 
Câmara Municipal de São 
Mateus realizou a primei-
ra sessão ordinária de 
2019, com a presença de 
todos os vereadores no 
retorno aos trabalhos le-
gislativos.

A presidência do Con-
selho Municipal dos Dire-
itos da Criança e do Ado-
lescente de São Mateus – 
COMDISAM encami-
nhou ofício ao presidente 
da Câmara, Jorginho Cabe-
ção, solicitando a indica-
ção de dois parlamentares 
para compor o conselho. 
Após a leitura do pedido, 
deniu-se em consenso os 
nomes de Paulo Chagas 
(membro titular) e Aquiles 
Moreira (suplente).

COMISSÕES
Também foram forma-
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20% da frota do
transporte escolar está
irregular no município

curso é feito em estradas de 
chão – foi feita a vistoria es-
te ano, segundo revelou Diel-
son, acrescentando que 20% 
da frota não está em condi-
ções de circular devido a 
graves problemas inclusive 
mecânico. Ficou comprova-
do que 24 veículos apresen-
taram falhas que podem ser 
corrigidas antes de serem 
liberados para circular.

O engenheiro mecânico 
Gersino Antônio Zanelli, 
diretor da empresa autoriza-
da para fazer a inspeção vei-
cular no Norte mostrou-se 
surpreso com o que consta-
tou em São Mateus. Segun-
do ele, é grave a questão da 
falta de segurança vericada 
em alguns veículos. “Esses 
veículos transportam vidas, 
portanto, deve oferecer total 

segurança às crianças e seus 
condutores”, explicou.

Ainda segundo o enge-
nheiro somente depois que 
os donos dos veículos reali-
zarem os serviços exigidos 
pelas normas de segurança, 
dentre elas condições mecâ-
nicas 100%, pneus em per-
feito estado e cinto de segu-
rança, dentre outros, serão 
liberados.

No município de São Mateus existem 85 linhas de transporte escolar que chegam a 
percorrer até 80 quilômetros diariamente.

PL da contratação
da Saúde é lido no
plenário da Câmara

Vice-� Presidente: Fran-
cisco Amaro de A. Olivei-
ra (Avante)

Presidente: Doda Men-
donça (PRB)

Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Direitos Hu-
manos, Cidadania e Re-
dação

das as novas composições 
das quatro comissões per-
manentes da Câmara Mu-
nicipal para o biênio 2019-
2020, denidas da seguin-
te maneira:

Vice-� Presidente: Antô-
nio Luiz Cardoso (PRTB)

Vice:Presidente: Ajalírio 
Caldeira Varges (PHS)
Membros: Antônio Luiz 
Cardoso (PRTB) e Aquiles 
Moreira da Silva (PMN)

Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscaliza-
ção

Presidente: Jozail do Bom-
beiro (PTB)

Presidente: Carlos Alberto 
Gomes Alves (PSB)

Membros: Jerri Pereira 
(PRTB) e Jaciara Teixeira 
do Nascimento (PT)

Comissão de Obras, 
Urbanismo e Infraestru-
tura Municipal

Membros: Paulo Paschoal 
Chagas (PT) e Jerri Perei-
ra (PRTB)

Comissão de Educação, 
Cultura, Saúde e Meio 
Ambiente
Presidente: Aquiles More-
ira da Silva (PMN)
Vice-� Presidente: Jaciara 
Teixeira do Nascimento 
(PT)
Membros: Francisco Ama-
ro de A. Oliveira (Avante) 
e Ajalírio Caldeira Varges 
(PHS)

O destaque foi a leitura da redação do Projeto de 
Lei 005/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a abertura de noventa e uma vagas 
para a contratação temporária de médicos, enfer-
meiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem e 
outros profissionais.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Uma denúncia ao 
Conselho Tutelar de Braço 
do Rio, Distrito de Concei-
ção da Barra na noite desta 
quinta-feira (8) levou a Polí-
cia Militar a prender um ado-
lescente de 15 anos que esta-
va abusando sexualmente de 
uma prima ainda criança – a 
idade não foi revelada - . O 
caso foi denunciado por um 
morador próximo a estação 
rodoviária de Sayonara, onde 
estaria ocorrendo a violência.

A denúncia é que o ado-
lescente pegou a prima e a 
levou para o banheiro da sua 
residência onde praticou 
atos que caracterizam estu-
pro de vulnerável. A teste-
munha contou aos policiais 
que percebeu quando a cri-
ança estava sendo abusada 
no quintal da casa da tia.

O adolescente foi detido e 
ainda no local confessou que 
praticou atos sexuais com a 
prima, mas não chegou vio-
lenta-la sexualmente. Já a 
conselheira de Braço do Rio 
que acompanhou todo o ca-
so assegurou que somente 

Menor de 15 anos abusa de
criança no distrito de Sayonara

Diante de toda situação a 
criança juntamente com a tia 
e o adolescente que praticou 
os atos contra a prima acom-
panhado da mãe foram con-
duzidos para a Delegacia de 
Plantão de São Mateus para 

um exame poderia conr-
mar ou não a prática sexual. Através da tia da criança a 

conselheira foi informada 
que esta não é a primeira vez 
que acontece a prática sexu-

onde o caso foi encaminhado. al da forma que foi denunci-
ada e comprovada na quinta-
feira. O caso aconteceu en-
tre 16 e 18 horas, segundo 
relato da PM.

A denúncia é que o adolescente pegou a prima e a levou para o banheiro da sua resi-
dência onde praticou atos que caracterizam estupro de vulnerável.
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Qual o cenário o senhor 
encontrou ao assumir o 
Governo do Espírito San-
to?

Casagrande: Recebemos 
uma máquina pública esta-
dual, com diversos desaos a 
serem enfrentados. Nós esta-
mos acompanhando no dia a 
dia, a desorganização na 
qual encontramos a seguran-
ça pública, o sistema prisio-
nal, que são desaos perma-
nentes para nós. Por exem-
plo, nos últimos quatro anos, 
infelizmente, grupos organi-
zados do crime se consolida-
ram e se fortaleceram. Atual-
mente esses grupos dispu-
tam entre si em algumas re-
giões da grande Vitória, im-
põem o medo e, as polícias 
Militar e Civil em conjunto 
com a Secretaria de Segu-
rança Pública Estadual, es-
tão trabalhando com muito 
anco para que possamos 
diminuir a força desses gru-
pos que atuam no crime e 
desarticulá-los, não apenas 
na capital, mas em todo o 
estado.

De forma geral, a popu-
lação cobra com rmeza 
mais assistência em áreas 
como a educação e saúde. 
Nesse aspecto, como encon-
trou?

Casagrande: Um Estado 
com desaos na Educação, 
com 50 mil jovens fora da 
sala de aula, jovens que deve-
riam estar nas escolas. Tam-
bém estamos e continuare-
mos trabalhando muito na 
Saúde do Estado, para buscar 
reorganizar os serviços. E 
não apenas nestas duas áreas, 
mais cobradas, mas temos 
enormes desaos também na 
infraestrutura. Tenho ido a 
Brasília dialogado junto à 
Secretária de Transportes e o 
DER que não paralisem ne-
nhuma obra que tenha recur-

Casagrande faz
balanço dos primeiros
40 dias de Governo

VITÓRIA – O governa-
dor do Espírito Santo, Rena-
to Casagrande (PSB), rece-
beu o Jornalista Marcos 
Antonio Burgarelli, no últi-
mo dia 30 de janeiro, para 
uma conversa a ser compar-
tilhada com veículos im-
pressos não diários e sites de 
notícias de todo o Estado. O 
Jornalista representou na 
ocasião, a Associação de 
Jornais do Interior (Adjori-
ES). A agenda foi realizada 
no gabinete do governador, 
no Palácio Anchieta, em Vi-
tória. Em uma entrevista 
Casagrande comentou sobre 
os primeiros dias de seu se-
gundo mandato. Como o 
socialista recebeu o Estado, 
quais desaos e principais 
metas, você confere nesta 
entrevista.

Nossa forma de governar é de diálogo permanente com a sociedade.

ENTREVISTA

Qual a diferença percep-
tível, em sua forma de Go-
vernar nesse primeiro mês 
em relação a todo o seu pri-
meiro mandato?

Casagrande: Nós esta-
mos num momento político 
diferente, em um contexto 
econômico diferente. Sabe-
mos que, em especial neste 
primeiro momento de gover-
no, precisamos de muita cau-
tela e equilíbrio com os quais 
queremos trabalhar nos qua-
tro anos. Teremos um maior 
cuidado ao governar.

A diferença estaria em 
governar independente, no 
que diz respeito a grupos 
políticos? Há essa indepen-
dência?

so garantido. Enm, a infra-
estrutura, a saúde, a educa-
ção, a segurança pública e o 
sistema prisional, em todas 
essas áreas nós temos metas 
de trabalho desaadoras.

Casagrande: Encontra-
mos o Estado com um bom 
nível de organização scal, 
reexo da gestão que ze-
mos no nosso primeiro man-
dato. Entreguei o Estado 
com Nota A na gestão scal e 
retomei ao governo, rece-
bendo com Nota A. Mas a 
importância da boa gestão 
scal está em fazer com que 
ela sirva para melhorarmos a 
vida das pessoas.

Quanto à parte scal do 
Estado, o senhor recebeu 
da mesma forma como en-
tregou no nal de 2014?

Casagrande: Uma dife-
rença importante nesse go-
verno, é que nós temos um 
projeto político que não pre-
cisa ser compartilhado com 
outra força política, como foi 
em 2011, quando comparti-
lhamos o governo com o gru-
po político do ex-governador 
do Estado. Temos aliados 

que nos acompanham no go-
verno, porém com um novo 
formato, para este novo mo-
mento. Nós temos um con-
junto de pessoas experientes 
na vida pública que estão 
comigo no Governo e esta-
mos exercendo o papel de 
fazer mudanças, colocando 
pessoas novas nas secretari-
as do Governo, nas empresas 
e nas autarquias, que podem 
fazer a transição para uma 
nova geração de gestores que 
ajudarão a prestarmos bons 
serviços públicos para a po-
pulação capixaba.

Casagrande: Estabelece-
mos mecanismos de controle 
da máquina pública, de for-
ma interna e externa, seja no 
repasse dos recursos para os 
municípios, seja na determi-
nação de cortar custeio, de 
não aumentar gastos com 
pessoal, além de dar continu-
idade às obras que tenham 
recurso garantido e, como 
citei antes, buscamos estabe-
lecer a relação com o Gover-
no Federal para resolver 
questões relacionadas à in-
fraestrutura.

Quais foram as primei-
ras medidas e como o se-
nhor avalia?

Outras medidas nesses 
primeiros dias de governo 
foram junto ao Ministério 
Público, o poder Judiciário, 
debatendo o sistema prisio-
nal capixaba, motivando a 
polícia, em especial a Polícia 
a Militar onde buscamos fe-
char uma ferida presente, 
causada pelos erros cometi-
dos. Houve erros da parte 
dos manifestantes e, do go-
verno que não soube dialo-
gar naquela ocasião da para-

Casagrande: Está bom. 
Estamos em contato perma-
nente com os Ministros. Re-
cebemos o Ministro da 
Transparência e visitamos o 
Ministro da Justiça, além de 
outros 5 ministérios, acertan-
do agendas entre o Governo 
Federal e o Governo do Esta-
do. Do que depender do go-
verno do Estado teremos 
uma relação boa e positiva 
até porque o Governo Fede-
ral tem compromissos com o 
nosso estado, principalmente 
nos investimentos em infra-
estrutura.

O senhor citou a relação 
com o governo na área da 
infraestrutura. Como um 
todo, como está a relação 
com Brasília?

Uma palavra à popula-
ção sobre o horizonte que é 
possível enxergar para o 
Espírito Santo.

Casagrande: É preciso 
aguardar um pouco mais, 
para denirmos com clareza 
um horizonte que podemos 
enxergar para o nosso Esta-
do. Estamos trabalhando 
muito e vamos continuar. 
Temos obras importantes a 
serem entregues na grande 
Vitória e no interior, vamos 
reorganizar com anco a 
saúde e retomaremos neste 
mês de fevereiro o Programa 
Estado Presente. Na área da 
Educação, fazer com que 
algumas escolas fechadas 
possam ser reabertas, com 
base na demanda de alunos 
para que isso aconteça. A 
nossa forma de governar é de 
diálogo permanente com a 
sociedade.

lisação ocorrida em 2017. 

Encontramos o Estado com 
um bom nível de 

organização fiscal, reflexo 
da gestão que fizemos no 
nosso primeiro mandato

“

”
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Inscrições para
o Fies abertas
até dia 14

A segunda é a denomi-
nada P-Fies, destinada aos 
estudantes com renda per 
capita mensal familiar de 
até cinco salários míni-
mos. A modalidade funci-
ona com recursos dos fun-

O Fies oferece duas mo-
dalidades. A primeira é -
nanciamento a juro zero 
para os estudantes que tive-
rem renda per capita men-
sal familiar de até três salá-
rios mínimos. Nessa moda-
lidade, o aluno começará a 
pagar as prestações respei-
tando o seu limite de renda.

Na hora da inscrição é 
possível escolher até três 
opções de curso entre aque-
les com vagas disponíveis 
dentro do grupo de prefe-
rência, que também é esco-
lhido pelo estudante de 
acordo com o seu perl e 
interesse.

Podem participar os 
estudantes que zeram o 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), a partir 
da edição de 2010, e obti-
veram nota média nas pro-
vas igual ou superior a 
450. Além disso não po-
dem ter zerado a redação.

BRASÍLIA  (DF) – 
Acontece até o dia 14 des-
te mês as inscrições para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). As ins-
crições são feitas pela in-
ternet, no site do progra-
ma. Ao todo, serão oferta-
das 100 mil vagas na moda-
lidade juro zero e 450 mil 
na modalidade P-Fies.

MODALIDADES

Os bolsista parciais do 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), ou 
seja, aqueles que têm bol-
sa de 50% da mensalida-
de, poderão participar do 
processo seletivo do Fies e 
nanciar a parte da mensa-
lidade não coberta pela 
bolsa.

Os candidatos pré-
selecionados na modali-
dade Fies deverão acessar 
o FiesSeleção e comple-
mentar a inscrição para 
contratação do nancia-
mento no sistema, no pe-
ríodo de 26 de fevereiro a 
7 de março. A pré-seleção 
dos participantes da lista 
de espera será de 27 de 
fevereiro a 10 de abril.

dos constitucionais e de 
Desenvolvimento e com 
recursos dos bancos priva-
dos participantes.

CRONOGRAMA
O Fies oferece nancia-

mento para cobrir os cus-
tos das mensalidades de 
instituições privadas de 
ensino superior. Na página 
do programa está disponí-
vel uma sessão de pergun-
tas e respostas para tirar 
dúvidas, entre elas como 
será feito o pagamento do 
nanciamento, quais as 
taxas que serão cobradas e 
os benefícios concedidos.

O resultado da pré-
seleção referente ao pro-
cesso seletivo do primeiro 
semestre de 2019 para as 
modalidade Fies e P-Fies 
será divulgado no dia 25 
de fevereiro.

Podem participar os estudantes que fizeram o Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da 
edição de 2010, e obtiveram nota média nas provas 
igual ou superior a 450.
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SÃO MATEUS – O juiz 
de Execução Penal Antônio 
Carlos Facheti e o presiden-
te da seccional norte da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil Patrick de Oliveira 
Malverdi realizaram na tar-
de desta quinta-feira uma 
visita à Penitenciária da cida-
de, para apurar denúncia da 
prática de violência diversas 
contra presos.

Depois de ouvir dois de-
tentos na presença de jorna-
listas, o juiz concluiu que, a 
exemplo de outras unidades 
prisionais no Estado, a de 
São Mateus pode ser consi-
derada de referência quanto 
à disciplina ecaz que man-
tém a unidade bastante tran-
quila, contrastando denúnci-
as de violência aos direitos 
dos presidiários, apesar da 
grande quantidade de inter-
nos, mais de 800 entre ho-
mens e mulheres.

Durante a visita, no en-
tanto, o magistrado mini-
mizou as denúncias ar-
mando que mães de deten-
tos chegam a denunciar que 
lhos estão sendo espanca-
dos, talvez por “sentimento 
materno”, mas reconheceu 
que não é fácil a segurança 
vigiar tudo que acontece 
dentro de uma cela num uni-
verso de mais de 800 deten-
tos. “Aqui tem gente de tu-
do quanto é espécie”, lem-
brou.

O juiz mandou retirar das 
celas dois detentos para se-
rem ouvidos na frente dos 

Visita à Penitenciária de
São Mateus apura denúncia
de violência contra presos
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jornalistas e um deles rela-
tou que fora agredido por 
um outro detento – o motivo 
não revelou com medo de 
represálias de outros deten-
tos – que mordeu seu nariz e 
enou os dedos em seus 
olhos e, ao pedir socorro ao 
agente de presídio que esta-
va de plantão no dia 21 de 
janeiro quando ocorreu o 
fato, acabou sendo agredido 
com um tapa no rosto. O ou-
tro detento reclamou que 

tem problemas de hemorroi-
das e não está recebendo a 
medicação que precisa.

Depois de ouvir as recla-
mações tanto o juiz quanto o 
presidente da OAB em São 
Mateus juntamente com o 
Dr. Oziel, da Comissão de 
Direitos Humanos percorre-
ram alguns setores do presí-
dio como a lavanderia e seri-
graa. Alguns detentos 
ouvidos pela imprensa rela-
taram que não têm presenci-
ado violência contra inter-
nos por parte dos agentes 
penitenciários.

Durante a visita, o magistrado minimizou as denúnci-
as afirmando que mães de detentos chegam a denunci-
ar que filhos estão sendo espancados, talvez por “sen-
timento materno”, disse  Antônio Carlos Facheti.

O juiz mandou retirar das celas dois detentos para serem ouvidos na frente dos jor-
nalistas.

Tanto o juiz Facheti 
quanto o Dr. Patrick garan-
tiram que as denúncias de 
agressão feitas pelo deten-
to serão apuradas, como 
outras que possivelmente 
tenham sido praticadas con-
forme chegou ao conheci-
mento da Secretaria de 
Estado da Justiça que de-
terminou à Corregedoria a 
apuração dos fatos, serão 
apuradas. “Não temos inte-
resse algum de deixar sem 
averiguar e apurar qual-
quer que seja o tipo de de-
núncia”, armaram.

Tanto o juiz Facheti quanto o Dr. Patrick garantiram 
que as denúncias de agressão feitas pelo detento serão 
apuradas, como outras que possivelmente tenham si-
do praticadas.

Companhia terá
voos diretos entre
Linhares e
Belo Horizonte

Azul pretender iniciar operação na cidade a partir 
da inauguração do novo aeroporto, que está em 
obras para ampliação da pista de pousos.

LINHARES – Morado-
res de Linhares e do Norte do 
Estado já podem criar expec-
tativas de pegarem voos sem 
ter que vir para Vitória. 
Assim que forem concluídas 
as obras do novo Aeroporto 
Regional de Linhares, a cida-
de já deve ganhar uma rota 
doméstica, com voos para 
Conns, na Grande Belo 
Horizonte (MG).

A operação será realizada 
pela Azul, que assinou com o 
governo do Espírito Santo a 
adesão ao Programa de De-
senvolvimento e Proteção à 
Economia Estadual (Compe-
te/ES), para criação de voos 
domésticos interestaduais e 
estaduais no Estado com a 
contrapartida da redução, 
por parte do governo, do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que incide sobre o 
Querosene  de  Aviação 
(QAV).

Atualmente, já está sendo 
executada a obra da nova 
pista de pousos e decolagens 
de Linhares, que terá 1.860 
metros de extensão, bem 
maior que a existente, de 
apenas 1.350. Com esse com-
primento, a nova estrutura 
será maior inclusive que a 
06/24, que é a pista antiga do 
Aeroporto de Vitória que 
segue em operação.

De acordo com a compa-
nhia, a intenção é oferecer 
cerca de cinco frequências 
semanais entre as cidades. A 
aeronave que fará a rota será 
o moderno turboélice ATR 
72-600 com capacidade para 
até 70 passageiros. A Azul já 
havia anunciado, em março 
do ano passado, que tinha 
interesse em operar uma rota 
a partir de Linhares.

O início das operações, no 
entanto, só poderá acontecer 
após a conclusão das obras 
do novo complexo aeropor-
tuário - o que ainda não tem 
previsão para acontecer - e a 
homologação do aeroporto 
de Linhares pela Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac).

OBRAS E ETAPAS

Essa etapa de obras tam-
bém abrange a construção de 
um novo pátio de aeronaves 
e de taxiways (áreas de taxia-
mento e manobra de aviões). 
Cerca de 100 funcionários 
trabalham no canteiro de 
obras hoje. São aproximada-

De acordo com o superin-
tendente do Aeroporto de 
Linhares, Wilmar Barros 
Barbosa, como será um ter-
minal padrão, a obra deve ser 
simples e de rápida execu-
ção. "A pista, se a chuva aju-
dar, deve ser entregue entre 
julho e agosto, as obras estão 
em ritmo acelerado. Estamos 
calculando que a licitação 
para o terminal saia até abril, 
sendo que o licenciamento já 
está bem encaminhado, com 
os relatórios apresentados".

Após essas duas principa-
is etapas, haverá ainda uma 
terceira, que consistirá na 
instalação de equipamentos 
como raio X e balizamento 
noturno da pista, instrumen-
tação de pista e sinalização 
de pista, denição de proce-
dimentos para operação por 
instrumentos. Está prevista 
também a implantação de 
sinalização horizontal e lumi-
nosa, o que permitirá que o 
aeroporto opere a noite.

Já a segunda etapa, que 
inclui um novo terminal de 
passageiros, vias de acesso, 
estacionamento de veículos 
e seção de combate a incên-
dio ainda está em fase de li-
cenciamento. A expectativa é 
que a licitação saia até abril.

O terminal será no modelo 
M2, que tem 2.160 metros 
quadrados e é um padrão da 
Secretaria Nacional de Avia-
ção Civil para aeroportos de 
pequeno e médio porte.

mente R$ 30 milhões em 
investimentos para essa eta-
pa, com 60% dos recursos 
sendo de ordem federal e 
40% do governo do Estado.

A expectativa da prefeitu-
ra é que, se tudo estiver pron-
to, o aeroporto poderá movi-
mentar em 2020 mais de 20 
mil passageiros. "Além de 
facilitar a vida dos passagei-
ros, que agora terão a opção 
de um meio de transporte 
bem mais rápido, o aeroporto 
já vem gerando novos em-
pregos, desde o início das 
obras, sem contar que forta-
lecerá não somente a econo-
mia de Linhares, mas de toda 
a região Norte e Noroeste do 
Estado, Sul da Bahia e Noro-
este de Minas Gerais. As 
oportunidades serão amplia-
das, novas empresas serão 
instaladas, mais empregos 
serão gerados e a logística do 
município fortalecida”, ar-
ma o prefeito Guerino Za-
non.
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SÃO MATEUS – O 25° 
Festival de Cinema de Vitó-
ria Itinerante chega ao bel-
neário de Guriri, em São Ma-
teus, nesse sábado (9), com 
exibições gratuitas ao ar li-
vre. A sessão acontece às 7h 
da noite, na Praça Wilson 
Gomes.

As sessões iniciam com a 
série infantil Irmão do Jorel, 
do capixaba Juliano Enrico. 

Pça. Municipal� ���  São Mateus  ES  

43 anos em
São Mateus

Tecnologia em Análises Clínicas

www.labanalisa.com.br

Praia de Guriri recebe
sala de cinema itinerante

Dia 09 de fevereiro, o 25° Festival de Cinema de Vitória Itinerante chega ao balneário, em São Mateus, com exibições gratuitas ao ar livre. A sessão marca o encerramento do 
circuito de cinema.

Benzinho conta com par-
ticipação do ator grego radi-
cado no Espírito Santo Kons-
tantinos Sarris. O longa teve 
sua estreia ocial no presti-
giado Festival de Sundance, 
nos EUA, e depois passou 
por mais de 30 festivais naci-

Depois, a plateia poderá rir e 
se emocionar com o premia-
do lme Benzinho, de Gus-
tavo Pizzi.

Conforme a Secretaria 
Estadual de Cultura (Se-
cult), a exibição marca o en-
cerramento do circuito de 
cinema, depois de passar por 
outros três municípios.

Para circular pelo Espíri-
to Santo, um caminhão se 
transforma em cinema para 
exibir as produções em uma 
tela de 8×5 metros. A sala à 

onais e internacionais. céu aberto tem som de quali-
dade, cadeiras para os es-
pectadores e até tapete ver-
melho.  

De acordo com a Secult, a 
expectativa é de que o encer-
ramento do festival seja com 
sessão lotada em Guriri. 
"Em 2018, a itinerância do 
festival passou por Guriri e 
atraiu cerca de 2.500 pesso-
as em duas sessões. Agora 
estamos de volta para encer-
rar a programação no bal-
neário e estamos ansiosos 
para reencontrar esse públi-

co”, garante a diretora do 
Festival de Cinema de Vitó-
ria, Lucia Caus.

 serviços turísticos (ho-
téis, pousadas, bares, restau-
rantes etc).

 Suas praias têm águas 
mornas e, durante a alta tem-
porada, são bem movimen-
tadas, especialmente no tre-
cho mais próximo da área 
urbana. A Av. Oceano Atlân-
tico, via que margeia a praia, 
conta ciclovia e calçadão 
propícios para fazer cami-
nhadas e outros esportes à 
beira mar. Caminhando para 
o sul existe o Bosque da Pra-
ia ou Bazoni, trata-se de tre-
cho da praia que possui árvo-
res, principalmente pinhei-
ros, que fazem uma ótima 
sombra.

SERVIÇO

Horário: a partir das 19 ho-
ras. Entrada franca

09 de fevereiro - Praia de 
Guriri, São Mateus

Série ‘Irmão do Jorel’, de 
Juliano Enrico

Filme ‘Benzinho’, de Gusta-
vo Pizzi

25º Festival de Cinema de 
Vitória Itinerante

 No extremo norte de Guri-
ri ca a Boca da Barra, a foz 
do Rio Cricaré, de onde pos-
sível avistar a sede de Con-
ceição da Barra, município 
vizinho a São Mateus. Cerca 
de 25 Km ao sul da ilha, está 
situado o balneário de Barra 
Nova onde o Rio Mariricu 
desemboca no Oceano 
Atlântico.


