
O trecho estava interditado há aproximadamente 40 dias para 
substituição da tubulação distribuição de água.

SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO SÁBADO, �� DE ABRI� DE ���� ANO X� � N� ���� ,R 

NOTCIAS

Página 3

Cultura
Educação

Geral Inclusão

Cidade

Fiscalização

Parceria 
garante 
revitalização do 
sítio histórico 
do Porto

Casagrande 
apresenta
Plano de 
Desenvolvimento 
Regional do ES 
na ExpoSul

Sancionado 
passe livre para 
acompanhantes 
de pessoas com 
deficiência

CDL conquista 
plano Unimed 
exclusivo para 
associados

Mais de 30 mil 
litros de 
cerveja 
irregular são 
apreendidos no 
Estado

Página 4

Página 3

Página 4 Página 6

Página 2

Página 5

Página 3

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Projeto Remição 
pela Leitura 
inicia atividades 
no município

www .f a no t i c i a s . com . b r

PREFEITURA VAI LIBERAR
RUA DR. ARLINDO SODRÉ
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Petrocity apresenta
ferrovia para

lideranças
de Minas Gerais

“Pedimos a concessão enquanto aguardamos o Congresso votar a PEC do 
senador José Serra estabelecendo novo regime no setor ferroviário.



Diretor Geral: Wendel Nardoto- CRA-ES 8389
comercial@folhaacademica.com.br

Diagramação: Willian Karl
Departamento Comercial em São Mateus:

(27) 99900-2100

Redação, Administração: R. Gen. Osório, 194 - SI. 101
bairro Sernamby - São Mateus - ES - Cep: 29.930-590

Telefone / Recepção:  [27] 99900-2100
Redação: [27] 99900-2100

E-mail: jornal@folhaacademica.com.br

Publicação:
WR Editora e publicidade LTDA ME

CNPJ: 07.248.075/0001-35 
Impressão: Gráfica Pinheiros

Home page: www.fanoticias.com.br
Circulação: São Mateus, Pinheiros, Jaguaré, Pedro Canário,

Conceição da Barra, Nova Venécia, Linhares e Grande Vitória.

EXPEDIENTE

Obs.: As matérias assinadas são de 
responsabilidade de seus autores, não 

expressando necessariamente a opinião 
da Folha Acadêmica.

Fonte: ClimatempoNOTCIAS

babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

PROJETO MUSICAL NO CEPE
O CEPE - Clube Dos Empregados da Petrobras tem novidades na 
área da música: a partir de maio pretende viabilizar aulas de téc-
nicas vocais, violão e possivelmente a realização de um coral. A 
proposta é da diretora cultural do CEPE, Adriana Barbosa, que se 
sensibiliza com a precariedade de ofertas culturais na cidade. Ela 
acredita que através do CEPE a população terá acesso a produtos 
de qualidade com preços acessíveis. 

Foi iniciada no último dia 10, no país inteiro, a 21ª Campanha 
Nacional Vacinação Contra a Inuenza, permanecendo até 31 de 
maio, sendo que o Dia “D”, será no dia 04 de maio. Os grupos 
prioritários da campanha são: Crianças de 6 meses a menores de 
6 anos; gestantes (qualquer idade gestacional); puérperas (até 45 
dias após o parto); trabalhadores de saúde; povos indígenas; pes-
soas com 60 anos ou mais; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos 
de idade sob medidas socioeducativas; população privada de 
liberdade e funcionários do sistema prisional; portadores de do-
enças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 
especiais, além de professores das escolas públicas e privadas”.

É HOJE!! REENCARNASHOW
Simplesmente imperdível o espetáculo Reencarnashow, do gru-
po Amigos da Luz. A peça será apresentada hoje em São Mateus, 
no auditório da Faculdade Vale do Cricaré. Segundo o release, 
“Reencarnashow é uma comédia deliciosa que nos leva aos estú-
dios de um programa de rádio comandado por um grupo de espí-
ritos completamente loucos que contam a história de três rainhas 
e todas as trapalhadas que viveram e reviveram em suas últimas 
encarnações. Mas são justamente os erros e acertos dessas mu-
lheres que, apesar de engraçados, servem pra nos fazer reetir 
sobre como temos de fato desempenhado nosso papel na vida. 
Ou nas vidas...”

VACINAÇÃO 

TITÃS!

A Escola de Teatro Improarte abriu inscrições para formação de 
turmas em artes cênicas. O curso terá duração de 3 meses (50 
horas), e atenderá crianças a partir de 6 anos, adolescentes, jo-
vens, adultos e melhor idade. As aulas ocorrerão toda terça e sex-
ta nos horários de 8h às 9h e 15h às 16h na sede do Grupo Impro-
arte, localizado à Rua Theda Figueiredo, 207, bairro de Fátima. 
As inscrições poderão ser feitas no local ou via e-mail (improar-
te.teatro@gmail.com), ou pelo whatsapp (99806 1340). Na con-
clusão do curso, o aluno será diplomado, e participará da encena-
ção de uma peça teatral, além de poder ingressar como membro 
ao Grupo Improarte.

Comprou seu ingresso? O primeiro lote está acabando, hein! O 
Sama Rock Festival desta vez abusou e vai trazer a Banda Titãs. 
O feito será no dia 4 de maio no Hotel Ibis Styles, a partir das 
18:30. Contatos para venda de ingressos em Guriri: 99573-2025 
ou 99525-4073.

Acompanhe a programação de hoje: SHAZAM! (animação - 
classicação livre) às 16h30min e 21h15min DUMBO (anima-
ção - classicação livre) às 19h. Mais informações pelo telefone 
3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia 
entrada (exceto em feriados ou pré-estreias). 

ORAÇÃO DE PROTEÇÃO
“Que sejamos protegidos da maldade vestida de coração bonito, 
da ira enfeitada de sorriso, do rancor disfarçado de amor, da 
crítica camuada de gentileza. Que sejamos protegidos, guarda-
dos e cuidados pelo Senhor. Que ele nos abençoe e a todo tempo 
nos livre do malfeitores. Amém!” (Cecília Sfalsin).

AULAS DE TEATRO

CINE SÃO MATEUS

Bom dia pra quem é de bom dia!
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Durante a apresentação, o 
governador Casagrande refor-
çou o compromisso de sua ges-
tão com a construção da políti-
ca de desenvolvimento regio-
nal. Ele destacou que os Con-
selhos vão traçar as tarefas que 
cabem aos vários Entes envol-
vidos: os governos do Estado, 
municipais e Federal. Casa-
grande também apontou a ne-
cessidade de participação da 
sociedade. “É importante que 
vocês digam ao governador, 
prefeitos, vereadores, deputa-
dos estaduais quais são os in-
vestimentos para que a gente 
se esforce e faça os investi-
mentos necessários”, disse.

Segundo Casagrande, o 
desenvolvimento de uma re-
gião não depende exclusiva-
mente de um empreendimen-
to, um investimento externo 
ou salvador da pátria, mas sim 
da mobilização local. “As pes-
soas daqui precisam se mobili-
zar em torno dos seus projetos 
para que a gente possa gerar 
oportunidade e esse é o concei-
to que estamos tratando aqui”, 

VITÓRIA – O Espírito 
Santo terá um Plano de Desen-
volvimento Regional, contem-
plando dez microrregiões do 
Estado. A medida foi apresen-
tada pelo governador Renato 
Casagrande durante a ExpoSul 
Rural, evento de integração 
regional, que acontece em Ca-
choeiro de Itapemirim. Serão 
criados nove Conselhos Regi-
onais de Desenvolvimento nos 
municípios interioranos. Na 
Grande Vitória, as ações serão 
realizadas pelo Conselho Me-
tropolitano de Desenvolvi-
mento da Grande Vitória (Com-
devit), que reúne os municípi-
os da Região Metropolitana.

O objetivo desses Conse-
lhos é criar um ambiente de 
articulação, integração de inte-
resses das microrregiões, a 
partir das vocações, desaos e 
oportunidades identicadas 
para cada área. E, dessa forma, 
buscar o desenvolvimento 
regional integrado de forma 
equilibrada e sustentável.

Casagrande apresenta Plano
de Desenvolvimento Regional
do Espírito Santo na ExpoSul

METODOLOGIA

Está ainda no escopo técnico dos Planos a formulação 
de um indicador sintético de prosperidade social para cada 
microrregião do Estado. “Vamos monitorar sistematica-

A Secretaria Técnica dos trabalhos cará a cargo do 
IJSN, juntamente com a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação Prossional (Secti) e 
instituições de ensino e pesquisa de cada microrregião. 
Coordenada pelo IJSN, uma equipe de bolsistas e  pesqui-
sadores locais trabalhará na elaboração de estudos e pro-
postas para os Planos de Desenvolvimento Regional de 
cada microrregião, consoantes com as diretrizes do Plano 
de Desenvolvimento Espírito Santo 2030.

O diretor-presidente do IJSN, Luiz Paulo Vellozo Lu-
cas, apresentou a metodologia do plano e pontuou a impor-
tância de intercâmbios com a participação de instituições 
de Ensino Superior: “Dessa forma, o conhecimento de pes-
quisadores locais será somado aos esforços do Governo, 
estabelecendo uma troca de informações, conhecimentos, 
experiências e práticas aplicadas ao desenvolvimento regi-
onal. Disseminando a informação para toda a sociedade 
civil e aumentando o potencial de se alcançar resultados 
efetivos”, explicou.

A política de desenvolvi-
mento regional terá como dire-
triz o equilíbrio do desenvolvi-
mento em todo Estado, bus-

Nas palavras do governa-
dor, a agenda na ExpoSul ser-
viu como uma primeira assem-
bleia das microrregiões Litoral 
Sul, Central Sul e Caparaó, 
que compreende os municípi-
os de: Alfredo Chaves, Iconha, 
Rio Novo do Sul, Anchieta, 
Piúma, Itapemirim, Marataí-
zes, Presidente Kennedy, Iba-
tiba, Irupi, Iúna, Muniz Freire, 
Ibitirama, Divino São Louren-
ço, Dores do Rio Preto, Gua-
çuí, Alegre, São José do Calça-
do, Bom Jesus do Norte, Cas-
telo, Vargem Alta, Cachoeiro 
de Itapemirim, Jerônimo Mon-
teiro, Muqui, Atílio Vivácqua, 
Mimoso do Sul e Apiacá.

armou o governador.
O programa conta com a 

gestão conjunta da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to (Sedes), de Economia e Pla-
nejamento (SEP) e do Instituto 
Jones dos Santos Neves 
(IJSN). Por meio do plano, 
serão criados nove conselhos 
regionais de desenvolvimento, 
para o atendimento de nove 
microrregiões capixabas: Cen-
tral Serrana, Sudoeste Serrana, 
Litoral Sul, Central Sul, Capa-
raó, Rio Doce, Centro Oeste, 
Nordeste e Noroeste.

cando potencializar os arran-
jos produtivos existentes e 
gerar novas oportunidades. A 
ação de governo se orientará 
pela busca do equilíbrio e irá 
contemplar ações bem estrutu-
radas, focadas na busca de in-
vestidores capazes de consoli-
dar ou adensar cadeias produ-
tivas já existentes.

“O Plano de Desenvolvi-
mento Regional será uma fer-
ramenta para equilibrar e nor-
tear as ações dos eixos estraté-
gicos do governo, contem-
plando todas as microrregiões 
do Estado. Trata-se de um pla-
no que envolve todas as secre-
tarias do governo e que certa-
mente vai impulsionar o cres-
cimento do Espírito Santo, 
valorizando e potencializando 
as características regionais”, 
frisou o secretário de Desen-
volvimento, Heber Resende.

O subsecretário de Desen-
volvimento e coordenador-
executivo do Plano, Paulo Me-
negueli, enfatizou que “é ne-
cessário pensar nas políticas 
de desenvolvimento como 
uma política de Estado, para 
que tenha continuidade nas 
gestões futuras. Trata-se de 
uma ferramenta que o Gover-
no do Estado está colocando 
nas mãos de cada região para 
que o desenvolvimento ocorra 
de forma equilibrada”.

Já o secretário de Economia 
e Planejamento, Álvaro Du-
boc, ressaltou que os Conse-
lhos Regionais de Desenvolvi-
mento são uma estratégia do 
Governo para que seja criado 
um ambiente de articulação e 
integração de interesses. “Este 
é o objetivo: pensar o desen-
volvimento a partir de cada 
uma das dez microrregiões do 
Espírito Santo. Para que a par-
tir daí, possamos pensar nas 

Ainda durante o evento, o 
Governo do Estado, por meio 
da Agência de Desenvolvi-
mento das Micro e Pequenas 
Empresas e do Empreendedo-
rismo (Aderes), participou da 
assinatura do Edital de Cadas-
tramento Público dos Empre-
endimentos de Economia Soli-
dária, que tem como principal 
compromisso a articulação e 
viabilização de parcerias e 
condições para implementa-
ção de projetos especiais e prio-
ritários do Governo do Estado.

ECONOMIA SOLIDÁRIA

“O cadastro será a identida-
de da economia solidária. Os 
empreendimentos nele regis-
trados passam por análise e, 
em seguida, recebem o Certi-
cado de Empreendimento de 
Economia Solidária e uma 
Carteira de Empreendedor da 
Economia Solidária. Isso pos-
sibilitará que tais empreendi-
mentos tenham acesso às polí-
ticas de apoio à economia soli-
dária, como nanciamento, 
compras governamentais, co-
mercialização de produtos e 
serviços”, explicou o diretor-
presidente da Aderes, Alberto 
Farias Gavini Filho.

Também foram assinadas as 
portarias que reconhecem a 
equivalência dos Serviços de 
Inspeção Municipais de Caste-
lo e Guarapari para adesão ao 
Sistema Unicado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Fami-
liar de Pequeno Porte – Su-
saf/ES.O Susaf/ES é um siste-
ma que visa promover a equi-
valência entre os serviços de 
inspeção municipais (SIM) e o 
estadual (Serviço de Inspeção 
Agroindustrial de Pequeno 
Porte – Siapp), harmonizando 
os procedimentos de registro, 
inspeção e scalização das 
agroindústrias de pequeno por-
te de origem animal do Estado.

oportunidades, desaos e 
integração de todo o Estado. 
Uma visão sistêmica do desen-
volvimento estadual passa por 
uma discussão, um debate, em 
cada uma das microrregiões”, 
explicou.

Na prática, isso signica 
que a comercialização desses 
produtores, inicialmente res-
trita ao município, poderá se 
estender ao Estado, desde que 
o município tenha aderido ao 
Susaf. Atualmente, os municí-
pios de Venda Nova do Imi-
grante, Domingos Martins e 
Santa Maria de Jetibá já possu-
em essa equivalência.

“É importante que vocês digam ao governador, prefeitos, 
vereadores, deputados estaduais quais são os investimen-
tos para que a gente se esforce e faça os investimentos ne-
cessários”, disse Casagrande.
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Há duas semanas, o presi-
dente da Petrocity Portos, 
José Roberto Barbosa da Sil-
va, foi a Brasília protocolar, 
junto ao Ministério da Infra-
estrutura, o pedido de conces-
são da nova ferrovia, em tra-
çado a ser denido pela com-
panhia, oferecendo uma nova 
opção de logística para escoa-
mento da produção da região 
Central do País, bem como 
para a interiorização de pro-
dutos de importação.

Na ocasião, o governador 
Renato Casagrande (PSB) 
também assinou um docu-
mento de entendimento com a 
Petrocity e manifestou seu 

A iniciativa de apresentar 
os dois projetos em Governa-
dor Valadares, com o apoio da 
prefeitura municipal, decor-
rer do grande interesse que 
passou a ser demonstrado pe-
las lideranças mineiras desde 
que uma representação de 
cerca de 30 líderes, entre depu-
tados estaduais, federais, pre-
feitos, vereadores e empresá-
rios, participou da solenidade 
de assinatura de contratos 
para construção do porto, em 
janeiro, no Palácio Anchieta – 
sede do Executivo do Espírito 
Santo.

VITÓRIA – Mais de 400 
pessoas estão sendo espera-
das no seminário que a Petro-
city Portos S.A. apresentará 
nesta terça-feira (16 de abril), 
em Governador Valadares, 
para apresentar tanto o proje-
to do Centro Portuário de São 
Mateus, a ser construído em 
Urussuquara, quanto a nova 
Estrada de Ferro Minas 
–Espírito Santo, que ligará 
Sete Lagoas (MG), ao Norte 
de Belo Horizonte, ao novo 
porto, o único da região Su-
deste dentro da área de incen-
tivos da Sudene. O evento 
será realizado às 18 horas, no 
Parque de Exposições da cida-
de mineira, no portão 14. 

“Pedimos a concessão en-
quanto aguardamos o Con-
gresso votar a PEC do sena-
dor José Serra estabelecendo 
novo regime no setor ferro-
viário. Se a PEC passar, em-
preendedores interessados em 
construir ferrovias precisarão 
apenas de uma autorização. 
Isso signica que a ferrovia 
autorizada será de proprieda-
de privada e não do Governo. 
É nisso também que estamos 
apostando, mas temos que 
nos antecipar no regime atual 
e por isso solicitamos a con-
cessão”, disse José Roberto.

Petrocity apresenta
ferrovia para
lideranças
de Minas Gerais

Nesta quinta-feira (11), 
José Roberto foi o ministrante 
de uma aula especial para alu-
nos de todos os cursos de 
Engenharia do Centro Uni-
versitário do Norte do Espíri-
to Santo (Ceunes), vinculado 
à Universidade Federal do 
Espírito Santo e sediado em 
São Mateus.

apoio ao projeto, ressaltando 
sua vantagem competitiva e 
sua importância para o desen-
volvimento não apenas do 
Norte-Noroeste capixaba, 
mas também com forte im-
pacto sobre o Sul da Bahia e 
Leste de Minas Gerais.

O início da construção do 
porto, segundo o CEO da Pe-
trocity, depende apenas da 
nalização do processo de 
licenciamento ambiental, que 
tramita no Instituto de Meio  
Ambiente do Espírito Santo 
(IEMA). “Esta semana termi-
namos de entregar todas as 
informações complementares 
solicitadas pelo IEMA. Ago-
ra, não há mais nenhuma pen-
dência de informação e aguar-
damos, ansiosos, a licença 
ambiental para que também 
seja expedida a licença de ins-
talação”, disse José Roberto.

O assunto Petrocity, de 
acordo com Barbosa, tem mo-
nopolizado a região, como 
tem sido demonstrado pelos 
prefeitos e lideranças empre-
sariais não apenas de São Ma-
teus, mas também dos arredo-
res. Na região Noroeste, a 
expectativa é, não apenas pelo 
porto, mas também pela ferro-
via, para escoamento da pro-
dução de granito (o Espírito 
Santo hoje responde com ma-
is de 50% da produção nacio-
nal de rochas ornamentais). 

“O projeto do Centro Por-
tuário de São Mateus foi de-
senvolvido dentro de concei-
tos inteligentes de movimen-
tação, integração e transbordo 
de cargas, objetivando redu-
ção de custos, segurança e 
dinâmica no transporte de 
cargas. A Estrada de Ferro 
Minas-Espírito Santo será 
uma ferrovia moderna, com 
um traçado alternativo que 
interligará Sete Lagoas a São 
Mateus. Essa plataforma lo-
gística, que unes os dois pro-
jetos com unidades de trans-
bordo (UTACs) ao longo do 
trecho, garantirá a integração 
dos modais rodoviário e fer-
roviário de transporte, com o 
transbordo marítimo, de curto 
e longo percurso”, disse José 
Roberto.

“Pedimos a concessão enquanto aguardamos o Congresso 
votar a PEC do senador José Serra estabelecendo novo regi-
me no setor ferroviário.

SÃO MATEUS – A Se-
cretaria de Obras e Infraes-
trutura de São Mateus anun-
ciou para este sábado (13) a 
liberação do trecho da Ave-
nida José Tozzi, no centro da 
cidade, interditado há apro-
ximadamente 30 dias para 
substituição da tubulação 
que manda água para a re-
gião alta que compreende o 
Centro a Residencial Buri-
tis, passando pelos Bairros 
Ideal, Fátima e Jaqueline. 
Estes bairros foram atingi-
dos com a falta de água du-
rante cerca de 10 dias.  

O secretário de Obras e 
Infraestrutura do município 
Valter Pigati chegou a acom-
panhar pessoalmente os tra-
balhos como forma de agili-
zar o processo para libera-
ção no tempo previsto do 
trecho, o que não foi possí-

Durante todo o tempo que 
o serviço de retirada da tubu-
lação para substituição de 
outra com maior capacidade 
de uxo de água, comerci-
antes da avenida prejudica-
dos com a interdição e demo-
ra na conclusão, reclamaram 
de prejuízos já que havia a 
previsão inicial de que as 
obras não demorariam mais 
do que uma semana, o que 
não foi o caso.

Prefeitura vai liberar
Rua Dr. Arlindo Sodré

FIM DOS TRANSTORNOS: 

vel, “mas que agora vai ocor-
rer”, assegurou. O próprio 
prefeito Daniel Santana 
(PSDB) chegou a visitar a 
obra e garantiu prioridade 
em sua conclusão. Na tarde 
desta quinta-feira a Secreta-
ria de Comunicação da Pre-
feitura garantiu que o tráfe-
go de veículos vai ser libera-
do neste sábado com o ter-

mino do serviço de bloquete 
que está sendo feito desde o 
início da semana, mas que o 
serviço completo que consta 
de asfaltamento será feito 
gradativamente, a partir da 
próxima semana.

Depois que a vala por on-
de foi feito o manilhamento 
para condução dos tubos foi 
tapada o trecho chegou a ser 

liberado para o tráfego de 
veículos, mas aconteceram 
alguns incidentes como uma 
ocasião em que um cami-
nhão atolou e foi preciso ser 
rebocado por duas máquinas 
da prefeitura. Até um carro 
de transporte de valores da 
empresa Brink também ato-
lou no local, além de um car-
ro de passeio.

O trecho estava interditado há aproximadamente 40 dias para substituição da tubu-
lação distribuição de água.

SÃO MATEUS – A Peni-
tenciária Regional de São 
Mateus (PRSM), iniciou 
nesta semana o projeto Remi-
ção pela Leitura. Cerca de 
20 reeducandos participam 
do programa, que conta com 
a parceria da Faculdade Mul-
tivix. Além de incentivar a 
leitura e o desenvolvimento 
da escrita, o projeto permite 
reduzir quatro dias da pena a 
cada livro lido durante os 
trabalhos, que tem duração 
de 30 dias.

Para participar, os reedu-
candos devem ter concluído 
o ensino médio e apresentar 
histórico de bom comporta-
mento na unidade prisional. 
Obras de autores renoma-
dos da literatura clássica, 
tais como, Capitães de Are-
ia, Vidas Secas, Memórias 
Póstumas de Brás Cubas e o 
Cortiço, fazem parte da lista 
a ser desenvolvida no proje-
to.

“Projetos educacionais 
agregam conhecimento, 
mostram novas oportunida-

Projeto Remição pela Leitura
inicia atividades em São Mateus

des, além de socializar a 
aprendizagem. Ao nal da 
leitura, os reeducandos de-
vem produzir uma resenha 
que deverá ter o valor de 0 a 
5.0 pontos. Para alcançar a 
remição, é preciso obter a 
nota mínima de 3.0”, escla-
rece Rozilene da Cruz Fer-
rugini, responsável pelo se-
tor pedagógico da unidade 
prisional.

Atualmente, o projeto é 
coordenado pelo diretor da 
Penitenciária Regional de 
São Mateus, Flávio de Oli-
veira Ogioni, pelo diretor-
adjunto Gilmar Rodrigues 
de Almeida, além da peda-
goga Rozilene da Cruz Fer-
rugini e da Faculdade Multi-
vix.

SOBRE O PROJETO
O Projeto Remição pela 

Leitura tem como propósito 
principal incentivar a leitura 
como elemento facilitador 
de tomada de consciência de 
pessoas privadas de liberda-
de. O objetivo é melhorar as 

suas condições de regresso à 
sociedade. Os reeducandos 
também têm a oportunidade 
de reduzir a pena por meio 
da leitura. Durante os traba-

lhos, a escrita é desenvolvi-
da como forma criativa de 
expressão, além de orientar 
quanto a produção de rese-
nha crítica.

Cerca de 20 reeducandos participam do programa, que 
conta com a parceria da Faculdade Multivix.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

SÃO MATEUS – Repre-
sentantes da Secretaria de 
Estado da Cultura (Secult) 
estiveram em São Mateus, 
norte do Estado, para discu-
tir a revitalização do Sítio 
Histórico Porto, que teve 
primeira etapa iniciada em 
janeiro. O projeto foi elabo-
rado por meio de vários le-
vantamentos técnicos, diag-
nosticado e aprovado desde 
2016 pelo Conselho Estadu-
al de Cultura (CEC).

Nesta fase, o foco são as 
principais vias de acesso ao 
Porto: as ladeiras São Bene-
dito e São Gonçalo, Rua do 
Comércio e as escadarias. A 
etapa do projeto contempla 
drenagem e pavimentação 
das principais vias de acesso 
do Porto e tem custo total de 
R$ 751.085,39.

Segundo o gerente de Me-
mória e Patrimônio da Se-
cult, Rodrigo Zotelli, as 
obras fazem parte de um pro-
jeto maior que foi discutido 
com as pessoas da comuni-
dade e o poder público local. 
“Esse projeto foi aprovado 
no Conselho Estadual de 
Cultura por ser uma área 
tombada em nível estadual. 
É uma etapa importantíssi-
ma que está sendo executada 
agora, disse.

A reunião aconteceu na 
sede da Secretaria Munici-
pal de Cultura, no Sítio His-
tórico Porto. Além de Zotel-
li, participou do encontro 
representando a Secult, o 
funcionário da Gerência de 
Territórios e Diversidade - 
GETD, Herialdo Plotegher. 
Também estiveram na reu-
nião secretária municipal de 

Parceria garante revitalização
do sítio histórico do Porto

Cultura, Domingas Dealdi-
na; o coordenador de Proje-
tos da Prefeitura de São Ma-
teus, Leônedas Vasconce-
los; presidente da Associa-
ção de Moradores do Bairro 
Porto, Vanelton Barros e 
engenheira da empresa res-
ponsável pela execução da 
obra, contratada via proces-
so licitatório pela Prefeitura, 
Michelly Santana. O projeto 
e a obra estão sendo possíve-
is graças à parceria entre o 
Município, Estado e Gover-
no Federal, através de emen-
da parlamentar da senadora 
Rose de Freitas.

Dentre os serviços exe-
cutados na primeira etapa 
de obras no Porto, estão a 
revitalização da escadaria 
ao lado do cinema, que dá 
acesso ao bairro, e a pavi-
mentação de mais de 1.400 

PAVIMENTAÇÃO

metros quadrados da Ladei-
ra São Benedito com para-
lelepípedos. Já a ladeira 
São Gonçalo e a Rua do Co-
mércio estão recebendo o 
reassentamento com pedras 
marroadas, respeitando a 
conguração original da 
via. Só na Ladeira São Gon-
çalo são mais de 800 metros 
quadrados reassentados, 
além de mais de 600 metros 
quadrados na Rua do Co-
mércio.

“O reassentamento das 
pedras marroadas, além de 
trazer mais conforto e como-
didade para pedestres e tu-
ristas, manterá as caracterís-
ticas originais de um dos 
mais belos patrimônios his-
tóricos do Município. Além 
da beleza rústica natural, 
servirá também como me-
lhoria na manutenção e dura-
bilidade”, Leônedas Vas-
concelos.

DRENAGEM

A secretária Domingas De-
aldina destaca os benefícios 
dessa primeira parte da obra 
no Sitio Histórico Porto. “É 
muito importante para a Cul-
tura e o Turismo do nosso Mu-
nicípio, pois estamos falando 
de um Sítio Histórico e de um 
de um dos pontos turísticos 
mais conhecidos de São Mate-
us, além de também proporci-
onar mais comodidade e me-
lhorias de acesso ao bairro 
para os turistas, residentes e 
suas famílias”.

Todas as vias que estão 
recebendo as obras terão 
rede de drenagem pluvial. 
As redes estão desniveladas 
da pavimentação, contribu-
indo para erosões. Com a 
implementação e melhorias, 
a captação e escoamento de 
forma correta das águas da 
chuva contribuirá para dura-
bilidade da pavimentação.

Nesta fase, o foco são as principais vias de acesso ao Porto: as ladeiras São Benedito 
e São Gonçalo, Rua do Comércio e as escadarias.

CDL conquista
plano Unimed
exclusivo para
associados

ASCOM/ CDL SÃO 
MATEUS – Foi assinado 
no escritório de Assesso-
ria Jurídica da CDL – 
ARX - o contrato que ga-
rante ao associado CDL o 
Plano Ambulatorial da 
Unimed.

A empresa associada 
que tiver o interesse em 
fazer adesão ou migração 
já pode contactar a corre-
tora GMED’S e iniciar o 
processo. O beneciário 
do plano terá direito a con-
sultas e exames na rede 
credenciada Norte Capi-
xaba e atendimento no 
hospital Maternidade. 
“Junto com a Unimed, 
desenvolvemos um plano 
que cumpre as exigências 
do dissídio coletivo do 
comércio do Espírito San-
to e atende por completo o 
associado CDL”, contou 
Sérgio Marcos, diretor 
executivo da GMED’s. O 
Plano Ambulatorial é um 
serviço novo e exclusivo 
para o comércio mateense. 

O pagamento do plano 
será de total responsabili-
dade da empresa. O acesso 
de dependentes ao serviço 
de saúde será uma opção 
do empregador. 

“Nossa expectativa 
com esse novo serviço é 
ofertar um melhor atendi-
mento com toda rede cre-
denciada a Unimed Norte 
Capixaba disponível para 
o colaborador do comér-
cio mateense”, disse Sér-
gio. 

A presidente da CDL, 
Rúbia Schueng, comemo-
rou a conquista da direto-
ria, e relata que desde a 
posse, o grupo busca esse 
benefício para os associa-
dos. “Procuramos a Uni-
med para uma parceria, 
mas foi necessário muitos 
ajustes até chegar em um 
formato de plano que aten-
de a demanda do comércio 
mateense”, salientou. A 
liberação da Agência Naci-
onal de Saúde (ANS) para 
essa nova modalidade de 
plano da Unimed aconte-

Sabedores de que esse 
novo benefício garantindo 
pela diretoria da CDL São 
Mateus despertará o inte-
resse de empresas não as-
sociadas, o departamento 
comercial da entidade está 
ofertando uma nova moda-
lidade de associação.

Os corretores GMED’S 
já estão nas ruas apresen-
tando o plano Ambulatori-
al Unimed para as empre-
sas associadas. O interes-
sado em conhecer detalhes 
e aderir, pode também 
agendar a visita de um cor-
retor.

Sérgio garante que o 
escritório da Gmed’s dará 
total assistência para in-
clusão e exclusão, caso a 
empresa tenha o interesse 
de migrar para a Unimed 
Norte Capixaba.

NOVA MODALIDADE 
DE ASSOCIAÇÃO

Rúbia explica que a par-
tir de R$17,90 mensais, 
será possível associar à 
CDL e usar apenas o bene-
fício do plano de saúde. 
“Orientamos os corretores 
GMED’S e eles mesmos 
estão autorizados a associ-
ar novas empresas. Qual-
quer dúvida pode ser sana-
da na sede da CDL, ou mes-
mo por telefone. O que 
pretendemos é ampliar ao 
máximo esse benefício”.

O diretor executivo da 
GMED’S explica que será 
aproveitada a carência do 
plano SAMP. Os demais 
terão que cumprir todos os 
prazos regulamentados 
pela ANS, que são 30 dias 
para consultas e exames 
simples e 180 dias para os 
de alta complexidade.

CARÊNCIA

ceu em novembro passa-
do. “Desde então estáva-
mos ajustando o contrato 
para nalizar esse benefí-
cio, assinado na tarde de 
segunda-feira”, comple-
tou a presidente.

VENDAS

A presidente da CDL, Rúbia Schueng, comemorou a 
conquista da diretoria, e relata que desde a posse, o 
grupo busca esse benefício para os associados. 

Com fatos que retratam a 
situação do município, a 
mulher questiona o gasto 
que a administração faz para 
a necessidade dos bairros, 
que continuam decadentes, 
sem nenhuma preocupação 
de quem poderia resolver, e 
não resolve os problemas, 
enfatizou.

SÃO MATEUS  - Um 
desabafo de moradora de 
bairro da periferia de São 
Mateus velarizou nas redes 
sociais, quando ela relata o 
descaso da administração 
com foco na situação precá-
ria em que se encontram as 
ruas, a quase que totalidade 
cheias de buracos. 

Moradora desabafa questionando
situação caótica nos bairros

De fato, os moradores dos 
bairros Ayrton Senna, Caiça-
ras, Parque das Brisas e adja-
cências, segundo ela em seu 
relato, estão sofrendo com 
várias situações que até o mo-
mento o município ser quer 
tentou fazer alguma coisa.

A moradora indignada, 
relatou em seu desabafo até 
valores que o município está 
pagando para promover um 
evento que irá ainda aconte-
cer no balneário de Guriri.

Ao relatar também com 
imagens, de algumas ruas, a 
moradora diz que é inadmis-
sível aceitar a forma que as 
coisas estão acontecendo, e 
ninguém age, e não faz nada.

Com isso os bairros pas-
sam por diculdades, de 
certas infraestruturas, que já 
poderiam ser resolvidas, 
mas a falta de vontade pró-
pria, moradores tem que se 

sujeitar a conviver com indi-
ferença de líderes, que pou-
co se importam com as co-
munidades que são úteis pa-
ra os próprios, principal-
mente em ano eleitoral.

Com fatos que retratam a situação do município, a mulher 
questiona o gasto que a administração faz para a necessi-
dade dos bairros, que continuam decadentes.
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SECOM/PMSM

Diferente de anos ante-
riores, o comércio mate-
ense funcionará normal-
mente na quinta-feira, dia 
18, das 08 às 18h. Na sex-
ta-feira da paixão, as lojas 
estarão fechadas. O sába-
do será normal para o co-
mércio, com lojas abertas 
de 08 às 12h.

 “Este ano, optamos por 
trabalhar normalmente na 
quinta-feira e abrir a partir 
do meio dia na segunda-
feira”, contou a presidente 
da CDL São Mateus, Rú-
bia Schueng.

Rúbia detalha que essa 
alteração no calendário 
está garantida no acordo 
coletivo de natal, rmado 
com o Sindicato dos Co-
merciários (Sindicomer-
ciários) e tem o objetivo 
de garantir que o mateense 
e o turista tenha um tempo 
maior para suas compras 
de páscoa, considerando 
que a quinta-feira é um 
ótimo dia para o comércio. 

ASCOM/CDL SÃO 
MATEUS – Com a neces-
sidade de impulsionar as 
vendas no comércio mate-
ense e atender a uma ex-
pectativa do turista, que 
vem a São Mateus aprove-
itar o feriado da semana 
santa, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de São Ma-
teus (CDL-SM), trás um 
novo formato de funcio-
namento das lojas.

HOMENAGEM
A nova lei homenageia o 

jovem Arthur Pancieri Lici-
nio, de 12 anos, que possui 
Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA). Oze Carla Pan-
cieri Licinio, mãe de Arthur, 
lembrou que outra Lei Muni-
cipal, de autoria do vereador 
Aquiles Moreira e sanciona-
da pelo prefeito Daniel San-
tana, que garantia o mesmo 
benefício, foi suspensa em 
razão de liminar proferida 
em uma ação judicial, sob 
fundamento de vício de ini-
ciativa, já que a proposição 

SÃO MATEUS – O Pre-
feito Daniel Santana sancio-
nou a Lei nº 1.742/2019, tam-
bém conhecida como Lei 
Arthur Pancieri Licinio, que 
estabelece a obrigatoriedade 
do passe livre no sistema de 
transporte público coletivo 
municipal para acompa-
nhantes de pessoas com de-
ciência. O projeto que deu 
origem à nova lei é de auto-
ria do próprio Executivo.

A lei assegura que os 
acompanhantes de pessoas 
portadoras de deciências 
físicas, visuais auditivas e 
mentais, inclusive portado-
res do Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), que este-
jam impossibilitados de lo-
comoção, autodeterminação 
e que dependam de acompa-
nhante, possam ser beneci-
adas com o passe livre no 
sistema de transporte públi-
co coletivo de São Mateus.

SÃO MATEUS – O 
Grêmio Municipal entra 
em campo neste sábado, 
às 15 horas, no estádio mu-
nicipal de Boa Esperança 
para disputar a nal do 
Campeonato Regional de 

Sancionado passe livre
para acompanhantes de
pessoas com deficiência

deste tipo compete somente 
ao Chefe do Executivo.

Em outubro do ano passa-
do, enquanto o impasse da 
suspensão da lei ainda esta-
va sendo decidido na Justi-
ça, Carla procurou o prefeito 
e explicou a necessidade da 
concessão do passe livre 
para acompanhantes de pes-
soas com deciência. Ela 
relatou sua rotina como um 
exemplo do desao vivido 
por diversas mães que ne-
cessitam acompanhar seus 

ABRAÇANDO A CAUSA
Em sua rotina, Carla leva 

e busca o lho na escola 
pagando quatro passagens 
de ônibus todos os dias. “Pa-
ra quem cria o lho sozinha, 
a questão nanceira é cruci-
al. Além de todas as despe-
sas com medicamento e ali-
mentação, usufruir desse 
benefício é uma economia, 

lhos com alguma necessi-
dade especial no transporte 
coletivo. 

COMO TER O 
BENEFÍCIO

pois já temos muitas outras 
despesas” – explica.

Carla enfatiza que a su-
gestão para que a nova lei 
tivesse o nome de seu lho 
partiu do próprio prefeito. 
“Para uma mãe, isso é uma 
vitória muito grande. Sem-
pre estou em busca de algu-
ma conquista não só para 
meu lho, mas também em 
prol de todos os autistas. Fi-
quei muito feliz e emociona-
da. Eu me sinto honrada não 
só por ter uma lei com o no-
me do meu lho, mas tam-
bém pelo fato do Município 
estar abraçando a nossa cau-
sa” – destacou.

A autorização de acompa-
nhante deve constar no car-
tão de Passe Livre do deci-
ente titular. O benefício é 
válido exclusivamente en-
quanto estiver assistindo o 
portador de necessidades 
especiais nos coletivos.

Para ter acesso ao benefí-
cio é preciso fazer o requeri-
mento diretamente à empre-
sa de transporte coletivo mu-
nicipal, através de formulá-
rio próprio, acompanhado 
de prova da condição de de-
ciente, que será aferida pela 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, por meio 
de documento de validação 
de laudo médico que com-
prove a mobilidade reduzida 
e/ou necessidade de um 
acompanhante.

A nova lei homenageia o jovem Arthur Pancieri Licinio, 
de 12 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

Cdl divulga
novidades no
horário especial
para semana santa

 “Tínhamos uma recla-
mação constante do turis-
ta, que chegava na cidade 
e já encontrava o comércio 
fechado. Por esta razão, 
entendemos que a melhor 
estratégia seria ajustar o 
horário, conforme acordo 
coletivo de natal, que de-
terminou a permanência 
das lojas abertas na quin-
ta-feira até às 18 horas, 
compensando essas horas 
na segunda-feira pela ma-
nhã”.  

CAMPANHA 3 
AMORES

Assim como em 2018, a 
campanha deste ano vai 
sortear 15 mil reais em 
vale-compras. A cada eta-
pa da campanha (dia das 
mães, dia dos namorados e 
dia dos pais), a CDL vai 
s o r t e a r  c i n c o  v a l e -
compras de  mil reais. 
“Além disso, vamos sorte-
ar brindes nos dias dos 
sorteios e ainda premiar 
com vale-compras de 100 
reais os vendedores dos 
cupons contemplados nos 
sorteios”, lembrou Rúbia.

O feriado a vista não 
desanima os consultores 
CDL. As vendas da cam-
panha 3 Amores estão em 
ritmo acelerado e a partir 
do dia 15 de abril, as lojas 
que já zeram adesão à 
campanha poderão iniciar 
a distribuição dos cupons.

Grêmio Municipal
vai em busca do
pentacampeonato

Futebol Master. O Grêmio 
vai enfrentar o Boa Espe-
rança na nal. 

Em todas as edições da 
competição o time mate-
ense esteve presente em 
todas as nais.

VITÓRIA – O Mi-
nistério da Justiça e 
Segurança Pública 
decidiu instituir um 
grupo de trabalho para 
estudar a viabilidade 
de utilizar tecnologias 
de screening (rastrea-
mento) para detecção 
de motoristas dirigin-
do sob efeito de subs-
tâncias psicoativas.

A portaria instituin-
do o grupo de trabalho 
está publicada no Diá-
rio Ocial da União 
desta sexta-feira (12). 
Ela prevê que os seus 
integrantes terão um 

Tecnologia de rastreamento poderá ser
usada para detectar motorista drogado

A portaria instituindo o grupo de trabalho está publicada no Diá-
rio Oficial da União desta sexta-feira (12).

prazo de 12 meses 
para conclusão das 
atividades e, em se-
guida, apresentarem 
um relatório ao secre-
tário Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas 
(Senad).

O grupo de traba-
lho será composto por 
representantes, titular 
e suplente, da Senad, 
da Secretaria Nacio-
nal de Segurança Pú-
blica e da Polícia Ro-
doviária Federal. O 
trabalho será coorde-
nado pelo represen-
tante da Senad.
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PEDRO CANÁRIO – 
Uma pousada e em um resta-
urante no Norte do Estado, 
foram agrados com “gato” 
nos medidores de energia, 
na manhã desta quinta-feira 
(11). 

Os proprietários dos co-
mércios foram conduzidos 
para a Delegacia de Polícia 
Civil de Pedro Canário, para 
medidas cabíveis. A ação fez 
parte de uma inspeção de 
combate ao furto de energia 
elétrica, feita pela Polícia 
Civil e pela EDP, distribui-
dora de energia elétrica do 
Espírito Santo. 

O furto de energia é crime 
previsto no Artigo 155 do 
Código Penal Brasileiro, 
que dispõe: “Subtrair, para 
si ou para outrem, coisa alhe-
ia móvel: pena de reclusão, 
de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa”.

Além do processo crimi-
nal, os proprietários dos loca-
is, conforme a regra da Reso-
lução Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
arcarão com a cobrança de 
toda energia não faturada 

Estabelecimentos flagrados
com “gato” de energia

durante o período da irregu-
laridade e o custo adminis-
trativo.

A EDP frise que o furto de 
energia, além de ser uma 
prática perigosa, pode pro-
vocar sobrecarga na rede 
elétrica com prejuízo para a 
população que sofre com a 
falta do fornecimento em 
suas residências e ruas ou, 
por exemplo, com danos aos 

equipamentos elétricos e 
ainda devido à queda na qua-
lidade da energia.

A população pode denun-
ciar nos canais de atendi-
mento, como o aplicativo 
EDP Online, site,  Call Cen-
ter (0800 721 0707) e as 
Agências de Atendimento 
ao Cliente. O sigilo é total e 
a inspeção é realizada com a 
máxima urgência.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira dos Distribui-
dores de Energia (Abradee), 
ligação clandestina é a se-
gunda maior causa de morte 
no país relacionada à ener-
gia elétrica, só perdendo 
p a r a  m a n u t e n-
ção/construção predial. 
Entre 2009 e 2017 foram 
registrados 279 óbitos. So-
mente em 2017 foram 21 
casos.

Segundo a EDP, Durante 
todo o ano de 2018, nos tra-
balhos realizados nos 70 
municípios atendidos, as 
equipes técnicas de campo 
zeram 100 mil scaliza-
ções contra fraude de ener-
gia, o que resultou na recu-
peração de mais de 50 mil 
megawatts-hora (Mwh). 
Esta quantidade de energia é 
suciente para abastecer o 
município de Vila Velha por 
um mês. Em relação ao re-
sultado do mesmo período 
do ano anterior, foram iden-
ticadas 18% mais irregula-
ridades, como manipulação 
de medidores e ligações irre-
gulares.

O furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Có-
digo Penal Brasileiro, que dispõe: “Subtrair, para si ou 
para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 
1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”.

Parceria Pela
Valorização
da Educação
O  p r o g r a m a  é 
uma iniciativa da 
Suzano em parce-
ria com a educa-
ção de Pedro Ca-
nário

Interação dos gestores escolares no primeiro ciclo 
de formação.

PEDRO CANÁRIO – 
“Estar presente faz a dife-
rença”, este é o slogan da 
Parceria Pela Valorização 
da Educação (PVE). A 
Secretaria Municipal de 
Educação de Pedro Caná-
rio (SEMED) abraçou a 
iniciativa, desde o ano pas-
sado e tem gerado resulta-
dos, a partir do engaja-
mento de uma rede cola-
borativa, onde a proposta 
central é promover a me-
lhoria da qualidade da edu-
cação, por meio de ações e 
atividades que atinjam 
todo o território munici-
pal.

Em Pedro Canário fo-
ram realizadas diversas 
programações, em bair-
ros, comunidades e enti-
dades, no primeiro ano de 
parceria. Saraus, contação 
de histórias, ocinas de 
literatura e a instalação 
das gelacotecas, uma espé-
cie de biblioteca comuni-
tária são parte do legado 
das ações iniciais. Para 
este ano, a ideia é retomar 

O programa é uma ini-
ciativa do grupo Suzano, 
Instituto Votorantim e con-
ta com o subsídio pedagó-
gico do Centro de Estudos 
e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitá-
ria (CENPEC). Três fren-
tes de trabalho se reúnem a 
cada dois meses para re-
pensar propostas e discutir 
temas que priorizam a ges-
tão escolar e educacional. 
Neste contexto participam 
e q u i p e  t é c n i c a  d a 
SEMED, gestores escola-
res, pedagogos, jovens e 
diversos segmentos da 
sociedade.

O programa teve início 
há 11 anos e contempla 
104 municípios, em 17 
estados do Brasil. São ma-
is de mil escolas atendi-
das, cerca de 2.130 direto-
res e coordenadores peda-
gógicos capacitados, 360 
mil alunos impactados e 
162 mil pessoas mobiliza-
das. A ideia está ligada 
diretamente ao compro-
misso com a melhoria da 
educação pública, a partir 
da qualicação de práticas 
de gestão e de mobilização 
social da comunidade esco-
lar e local.

as propostas, avaliar e de-
senvolver de forma signi-
cativa as competências 
que orientam o trabalho.

A scalização mira a 

Dois veículos foram abor-
dados. O primeiro tinha 
13.800 litros de cerveja 
transportados sem docu-
mentação scal, o que resul-
tou em uma multa de R$ 
52.522,80. No segundo veí-
culo abordado foi identica-
do o transporte sem docu-
mento scal de 17.040 litros 
de cerveja. Neste caso, a au-
tuação foi no valor de R$ 
68.321,80.

LINHARES – Um total 
de 30.840 litros de cerveja 
foram apreendidas durante 
abordagens de auditores s-
cais da Receita Estadual de 
Linhares. A apreensão resul-
tou em mais de R$ 120 mil 
em autos de infração. As 
ações aconteceram com in-
terceptação de veículos que 
faziam o transporte irregular 
das mercadorias.

Mais de 30 mil litros de cerveja
irregular são apreendidos no ES

circulação irregular de cer-
veja no norte do Espírito San-
to e é realizada pela Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz). O gerente scal da 
Sefaz, Bruno Aguilar, expli-
cou que a região recebe mui-
tas denúncias de irregulari-
dades praticadas no comér-
cio de cerveja, em especial 
material que vem do merca-
do da Bahia e de Sergipe. 
"Na maioria das vezes, o pro-
duto entra no Espírito Santo 
sem documento scal ou 
com documento scal inidô-
neo, portanto, sem o recolhi-
mento do ICMS. Sonegando 
tributos, e prejudicando os 
contribuintes que atuam de 
forma regular", destacou.

O secretario complemen-
ta dizendo que estão "sem-
pre atuando para que os im-
postos devidos ao Estado 
não sejam sonegados. Os 

comerciantes legalmente 
estabelecidos não podem ser 
prejudicados, e nem os co-
fres públicos”.

As ações têm contado 
com o apoio da Polícia Rodo-
viária Federal e, no caso es-

pecíco de uma das inter-
ceptações, com o apoio da 
Polícia Civil do Espírito San-
to. Além das ações de scali-
zação, os auditores também 
dão orientações aos contri-
buintes abordados.

A apreensão é resultado de abordagens realizadas na 
última semana. Dois veículos com a mercadoria sem 
notas fiscais foram abordados.

ARACRUZ – A população 
de Aracruz vai ter mais como-
didade para realizar suas ope-
rações nanceiras a partir 
desta segunda-feira (15), quan-
do será aberta a nova agência 
do Sicoob no município. A 
solenidade será iniciada às 9 
horas, com um café para asso-
ciados e convidados, que pode-
rão abrir contas e realizar mo-
vimentações no mesmo dia.

O ponto de atendimento 
tem cinco caixas eletrônicos e 
412 m² no térreo e 226 m² no 
mezanino. Na cidade, já são 

Sicoob inaugura nova
agência em Aracruz

mais de 4,6 mil pessoas e em-
presas atendidas pelo Sicoob 
na antiga agência, na Rua Ge-
neral Aristides Guaraná. A 
expectativa é de que a institui-
ção alcance mais 500 novos 
cooperados até o m do ano, 
além da captação R$ 65 mi-
lhões em depósitos e R$ 80 
milhões liberados em opera-
ções de crédito.

A nova agência está locali-
zada na Avenida Professor 
Lobo, 875 - Ed. Monte Capol-
lo Jardins, no Centro de Ara-
cruz. O ponto de atendimento 

A diretora operacional do 
Sicoob Leste Capixaba, Mi-
chelle Calmon Manzoli, enfa-
tiza que a abertura do novo 
ponto de atendimento vai pro-
piciar a geração de novos negó-
cios no município. “A cres-
cente demanda na região foi 
um dos motivos para a mudan-
ça para um espaço maior e 
mais moderno, com mais capa-
cidade de atendimento para os 
associados e para os que dese-

antigo será desativado.

CRESCIMENTO
 

jam ingressar na cooperativa”, 
ressalta.

Os dirigentes da cooperati-
va ainda destacam que o novo 
espaço corporativo é acolhe-
dor, com perfeita integração 
entre os pavimentos e repleto 
de valores atuais, como bem-
estar, conforto, motivação e 
produtividade.

A instituição atua no local 
desde 2005, disponibilizando 
produtos e serviços como li-
nhas de crédito, poupança e 
cartão. O portfólio ainda in-
clui conta corrente, investi-
mento, previdência, consór-
cio, seguros, nanciamentos e 
cobrança bancária, entre ou-
tros, a um custo mais acessível 
do que o praticado pelo merca-
do.



VENDE-SE casa no bairro Cohab, 
esquina – área/terreno 378 m². 

Tratar (27) 99836-1005.

VENDE-SE lote no Guriri, Rua 
17 - lado sul, 300 m². Tratar 

(27) 99836-1005.

VENDO uma casa no Bairro 
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

STRADA FIRE CS 1.4 BAS 
2011/12

SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

MONTANA LS 1.4 PRATA 
2012/13

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15

UNO ECONOMYC 
BRANCA 2012/13

UNO WAY 1.4 VERMELHO 
2015/16

STRADA FIRE 1.4 BRANCA 
2012/12

COBALT LTZ 1.4 BRANCA 
2016/16

SIENA ESSENCE 1.6 PRATA 
2013/14

PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

UP CROSS MA VERMELHA 
2015/16

FIESTA FLEX PRETA 
2013/14
FIESTA SE PRATA 2010/11

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

SAVEIRO TL BRANCA CD 
2015/15

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15
FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 
FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

COROLLA XEI 2.0 PRATA 
2016/17
COROLLA XEI 2.0 BRANCA 
2016/17

Pedra D´água, próximo ao 
Supermercado do Zezé. Comn-

tato: 99529-1118

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

bem localizado. Tratar: 
99900-2100

ALUGO uma quitinete mobili-

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, com 
9,5 alqueire de terra. Conta-

to: 99813-3138.

ada com 70 metros quadra-
dos. Tratar: 99900-2100

Apartamento com 2 quartos, 

Casa com 3 quartos, sendo um 
suíte, sala, cozinha, banheiro 

social, garagem para 3 carros.

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

Ana

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

cipal próximo a Petrobrás.

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

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

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à Pra-

ça São Mateus. Valor R$ 
400.000,00

banheiro social, sala, cozinha, 
área de serviço. Valor R$ 

450.000,00

ALUGA-SE APARTAMENTOS 
NO BAIRRO BOA VISTA, com 
2 quartos, sendo1 suíte, ba-
nheiro social, sala, cozinha e 
área de serviço. Valor R$ 

750,00

COMUNICADO
TAF BRASIL LTDA, torna público 
que requereu da SEMA de Ja-
guaré, através do processo nº 
001768, a Licença Prévia, Insta-
lação e Operação, para a ativi-
dade de Fabricação e Monta-
gem de Meio de Transporte 
Aeroviário, localizada na Rodo-
via BR 101, KM 96, Água Limpa, 
Jaguaré-ES

"A Barra Nova Indústria Comér-
cio e Serviço Ltda,  inscrita no 
CNPJ 02.617.208/0001-80, 
situada na Rodovia Othovarino 
Duarte Santos, Km 05, Rio Preto, 
São Mateus –ES torna público 
que obteve da SEMMA a Licen-
ça Municipal Ambiental de Regu-
larização Nº 007/2019 Classe 
I, processo 019372/2018,  
para as atividades de:  Fabri-
cação de peças, ornatos, estru-
turas e pré-moldados de cimen-
to e manutenção mecânica."  

COMUNICADO

anos

DE CREDIBILIDADE
E IMPARCIALIDADE

www.fanoticias.com.br
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Nesses  anos de jornalismo sério,
queremos somente agradecer

a todos que, de alguma forma,
contribuíram para nosso crescimento.

Graças a você, hoje todos podem
nos acompanhar nas redes
sociais e, também, acessar

o melhor conteúdo
de notícias de São Mateus 

através do nosso site.

NOTCIAS
Informação com credibilidade e imparcialidade.

27 99900-2100

FA NOTÍCIAS

FANOTICIAS

FA NOTÍCIAS


