
O funcionamento em horário estendido na véspera do dia das mães é parte 
do acordo coletivo com o Sindicomerciários.

Antes da inauguração do Ceim o governador garantiu que vai investir na 
recuperação de todas as obras que iniciou em seu governo anterior, mas 

que foram paralisadas.
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Aplausos
Baby Bonomo

Caldinho gostoso em Guriri? Você encontra no Caldos Xing 
Ling, que além de comercializar itens como capas para celular, 
carregadores, dentre outros, inova com uma categoria gastro-
nômica. Aproveite o clima ameno e a brisa suave da praia para 
saborear esta delícia!

CALDOS XING LING

Como acontece todo ano, desde 2014, a grande romaria com 
destino ao Santuário Nossa Senhora da Saúde, localizado em 
Ibiraçu já está com data marcada: dia 14 de julho. O coordena-
dor da viagem, Jaiminho está somente aguardando o horário da 
missa para denir os últimos detalhes da viagem. Ele adiantou 
que o valor da passagem custará 50 reais, com almoço incluso. 
O Santuário Nossa Senhora da Saúde é a maior manifestação 
de fé Mariana do Norte do Espírito Santo, sendo muito procu-
rado por éis de todo o Brasil devido à sua importância históri-
ca na região e aos inúmeros milagres que ocorrem. Para mais 
informações ligue 99773-5046 e fale com Jaiminho.

Será imperdível o solo de Jaciara Bernardino no auditório da 
Belas Artes, neste sábado às 20h. Com direção de Marcelo Oli-
veira, “Quem se Importa?” traz, através da dança, cenas do 
genocídio da comunidade negra. Os ingressos antecipados 
custam 10,00 e um kg de alimento não-perecível. A escola de 
Dança Belas Artes se localiza no bairro Jaqueline, ao lado do 
cerimonial Granday.

17º GURIRI ROAD FEST
Terá início na próxima quinta-feira o maior encontro motoci-
clístico do Espírito Santo, o 17º Guriri Road Fest, sendo tam-
bém considerado o evento mais organizado de Guriri. Nesta 
festa reúnem-se motociclistas de todo o Brasil para uma grande 
confraternização. A programação está sendo preparada com 
muito carinho pela equipe Águias do Norte, e a população ma-
teense aguarda ansiosamente. 

Na próxima sexta-feira, dia 17, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Sama realizará o evento “Combate ao 
Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescen-
tes”. O feito se dará na Praça Mesquita neto, de 8h às 12h com 
atividades lúdicas, apresentações culturais, caminhada de cons-
cientização. Participe dessa luta!

FAÇA BONITO

ROMARIA 

Na perfumaria Bella Cosméticos, em Guriri, a bola da vez são 
os produtos da linha Amla da Vitiss, que possuem em sua com-
posição o óleo de amla associado em complexo NO-FRIZZ e 
tâmara da Índia, que resultam em limpeza suave, deixando 
seus cabelos mais lisos e com muito brilho. E na compra de 
qualquer produto da Vitiss, você concorre a uma cesta de pro-
dutos diversos! A Bella Cosméticos oferece outros produtos 
para o seu embelezamento, como xampus, cremes, alisantes, 
maquiagens, etc. A loja se localiza no Centro de Guriri, em fren-
te ao ponto de táxi.

QUEM SE IMPORTA?

CINE SÃO MATEUS
Acompanhe a programação de hoje: VINGADORES: 
ULTIMATO (dublado - classicação 12 anos) às 14h e 
17h30min e 21h. Mais informações pelo telefone 3763-2721. 
Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada 
(exceto em feriados ou pré-estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

BELLA COSMÉTICOS
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Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba

BRASÍLIA – O Supremo 
Tribunal Federal (STF) de-
niu  que os municípios não 
podem contrariar a lei fede-
ral que regulamentou os ser-
viços de motoristas particu-
lares dos aplicativos Uber, 
Cabify e 99. A Corte tam-
bém estabeleceu que qual-
quer proibição ou restrição 
aos aplicativos é inconstitu-
cional.

As decisões foram toma-
das a partir do encerramento 
do julgamento sobre a lega-
lidade dos serviços de apli-
cativos. Por unanimidade, o 
STF decidiu que os municí-
pios podem scalizar o 
serviço, mas não podem proi-
bir a circulação dos motoris-

SÃO MATEUS – A vice-
governadora do Estado, Ja-
queline Moraes, participou 
da solenidade de comemora-
ção dos 65 anos da Universi-
dade Federal do Espírito San-
to (Ufes), realizada no Audi-
tório Central do Campus de 
São Mateus. Na cerimônia 
foram lançados o selo e o 
carimbo comemorativos de 
aniversário da instituição.

Também participaram do 
evento: o reitor da Ufes, Rei-
naldo Centoducatte, o dire-
tor e a vice-diretora do Cen-
tro Universitário Norte do 
Espírito Santo (Ceunes), 
Luiz Antônio Favero Filho e 
Ana Beatriz Brito, respecti-
vamente.

Em seu discurso, a vice-
governadora rearmou o 
compromisso do Governo 
do Estado em favor do ensi-
no público. Jaqueline Mora-
es buscou na frase de Gali-

Vice-governadora participa
das comemorações dos 65
anos da Ufes em São Mateus

leu Galilei, uma forma de 
apoio à educação brasileira: 
“De todos os ódios, nenhum 
supera o da ignorância ao 
conhecimento”.

Estudantes realizaram um 
protesto durante o evento 
contra o corte de verbas nas 
instituições federais de ensi-
no. Jacqueline Moraes, que 
também é estudante do Ensi-

“Tenho uma lha de 17 
anos que estuda em escola 
publica e sonha passar no 
vestibular de uma universi-
dade Federal. Desta forma, 
nunca vou poder concordar 
com 30% de corte na educa-

no Superior, armou que 
não é favorável ao contin-
genciamento de verbas na 
área da educação.

ção” ,  a rmou  a  v i ce -
governadora.

O professor do Instituto de 
Física da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), Fernan-
do Pelegrini, encerrou a pro-
gramação da noite com uma 
palestra sobre o tema “O de-
senvolvimento da ciência e 
da tecnologia brasileira e 
perspectivas futuras”.

Jaqueline Moraes buscou na frase de Galileu Galilei, uma forma de apoio à educação 
brasileira: “De todos os ódios, nenhum supera o da ignorância ao conhecimento”.

Municípios não podem contrariar
lei federal sobre aplicativos, diz STF

O Supremo julgou ações 
contra leis de Fortaleza e de 
São Paulo proibindo a atua-
ção dos motoristas. O caso 
foi julgado a partir de ações 
protocoladas pelo PSL e pe-
la Confederação Nacional 
de Serviços (CNS).

Em março de 2018, a Lei 
nº 13.640 regulamentou a 

“No exercício de sua com-
petência para regulamenta-
ção e scalização do trans-
porte privado individual de 
passageiros, os municípios e 
o Distrito Federal não po-
dem contrariar os parâme-
tros xados pelo legislador 
federal e Constituição Fede-
ral", decidiu o STF.

tas.

atividade e deniu que o 
motorista desses aplicativos 
deve possuir uma versão da 
Carteira Nacional de Habili-
tação na categoria B ou supe-
rior, que informe que exerce 
atividade remunerada.

Outros pré-requisitos pa-
ra obter a permissão são man-
ter em dia o Certicado de 
Registro e Licenciamento de 

Veículo e apresentar certi-
dão negativa de anteceden-
tes criminais. Também é exi-
gida do prossional a con-
tratação de um seguro de 
Acidentes Pessoais a Passa-
geiros e do Seguro Obriga-
tório de Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automo-
tores de Vias Terrestres 
(DPVAT).

Por unanimidade, o STF decidiu que os municípios po-
dem fiscalizar o serviço, mas não podem proibir a cir-
culação dos motoristas.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SÃO MATEUS – O Go-
vernador Renato Casagran-
de (PSB) que passou grande 
parte desta terça-feira (7) 
nos municípios de São Mate-
us e Conceição da Barra, 
rearmou o compromisso 
de tornar a realizar obras nos 
municípios do Norte, mas 
que terão começo, meio e 
m. Foi uma referência às 
obras iniciadas em seu pri-
meiro governo, que foram 
interrompidas pelo seu su-
cessor Paulo Hartung.

Acompanhado da vice-
governadora Jaqueline Mora-
es, do secretário de Sanea-
mento, Habitação e Desen-
volvimento Urbano, Marcus 
Vicente, do diretor do DER 
engenheiro civil Luiz Cesar 
Maretto Coura e do deputa-
do Freitas, Casagrande come-
çou o dia por Conceição da 
Barra onde visitou as obras 
de pavimentação de Itaúnas 
à comunidade de Santana e 
assinou ordem de serviço 
para construção do atraca-
douro que vai ligar a sede do 
município à comunidade de 
Meleira, o que signica, 
segundo o governador, a 
abertura da porta para o de-
senvolvimento do turismo, 
beneciando o balneário de 
Guriri, em São Mateus.

Na última solenidade do 
dia, Casagrande participou 
junto com o prefeito de São 
Mateus Daniel Santana Bar-

Governador Casagrande
reafirma compromisso pelo
desenvolvimento do Norte 

bosa, da inauguração do Cen-
tro de Educação Infantil 
(CEIM) do bairro Boa Vista 
que, por sugestão do prefei-
to vai receber o nome da pro-
fessora Regiane da Silva 
Pereira, 40, assassinada por 
estrangulamento depois de 
sair do culto em uma igreja 
do bairro Ideal no domingo 
– o corpo dela foi encontra-
do na segunda-feira (6) e 
sepultado nesta terça-feira 
(7), em meio a muita como-
ção.

Já o secretário Marcus 
Vicente anunciou investi-
mentos do Governo do Esta-
do para a conclusão das 
obras do Córrego Absinto, 
no centro da cidade de São 

Antes da inauguração do 
Ceim o governador garantiu 
que vai investir na recupera-
ção de todas as obras que 
iniciou em seu governo ante-
rior, mas que foram paralisa-
das. Aproveitou para anun-
ciar a retomada das obras de 
pavimentação da rodovia 
BR-315 no trecho Patrimô-
nio do Dilô à BR-101 no bair-
ro Litorâneo, ampliação das 
pontes no bairros Pedra 
D’Água, Rio Preto e Mariri-
cu, na rodovia que liga São 
Mateus a Guriri, que foram 
visitadas na manhã desta 
terça-feira pelo diretor do 
DER que garantiu o início 
das obras para em menos de 
30 dias.

ÁGUA EM SÃO 
MATEUS

Por m o governador 
Renato Casagrande lembrou 
a questão da água em São 
Mateus que em épocas do 
ano, de período de longas 
estiagem ca salinizada. 
“Conclamo aqui um enten-
dimento entre a Câmara de 
Vereadores e o Prefeito Dani-
el da Açaí para solucionar o 
problema, lembrando que a 
Cesan tem todas as condi-

Mateus e para a ladeira do 
Besouro.

Discursando em nome da 
Câmara de Vereadores, o 
vice-presidente  Carlos 
Alberto Gomes Alves lem-
brou da necessidade de obras 
de ampliação e moderniza-
ção do Hospital Roberto Sil-
vares, enquanto que o depu-
tado Freitas reiterou que o 
governador já começou a 
idealizar a viabilização de 
estudos que contemplem a 
unidade hospitalar que é refe-
rência no Norte do Estado.

O prefeito Daniel Santana 
não escondeu a satisfação 
dos investimentos que o Go-
verno anunciou para a cida-
de e aproveitou para lembrar 
que muitos bairros distante 
do centro também carecem 
de melhoras que o municí-
pio só consegue fazer com 
recursos dos governos do 
Estado e Federal.

Antes de seguir a viagem 
para a Capital o governador 
fez um compromisso com o 
público que compareceu à 
solenidade no Bairro Boa 
Vista, de trabalhar pela ex-
pansão do turismo do litoral 
Norte, a partir da implanta-
ção do atracadouro nas duas 
margens do Rio Itaúnas, em 
Conceição da Barra: “Va-
mos litar o litoral norte com 
esta obra que ai alavancar o 
turismo na região. Vamos 
trabalhar pelo desenvolvi-
mento do Norte Capixaba”, 
concluiu.

Chamou atenção da sole-
nidade dois pontos do dis-
curso do vice-presidente da 
Câmara Carlos Alberto quan-
do disse que Casagrande 
precisa se candidatar à reele-
ição ao nal deste seu atual 
mandato, para que as obras 
iniciadas por ele tenha come-
ço, meio e m; e se referindo 
ao prefeito Daniel Santana 
lembrou que, apesar das di-
vergências no campo políti-
co, “o parabenizo pela obra 
do Ceim Boa Vista que foi 
iniciada ainda na adminis-
tração do ex-prefeito Ama-
deu Boroto.

ções para assumir a situa-
ção. “São Mateus precisa de 
água com qualidade e sanea-
mento. Onde existe água de 
qualidade, tem turismo e 
qualidade de vida da popula-
ção”, ressaltou.

Antes da inauguração do Ceim o governador garantiu que vai investir na recuperação de todas as obras que inici-
ou em seu governo anterior, mas que foram paralisadas.

Comércio
aberto até as
15 horas
neste sábado

“Esse tempo a mais 
com as lojas abertas não 
só garante ao consumi-
dor a oportunidade de 
escolher com um pouco 
mais de calma, mas tam-
bém é uma forma de dar 
ao lojista horas a mais 
para aproveitar a segun-
da melhor data para o co-

ASCOM/CDL - SÃO 
MATEUS – Aquela tur-
ma que sempre deixa pa-
ra comprar o presente da 
mãe na última hora tem o 
apoio da CDL São Mate-
us. As lojas carão aber-
tas até às 15 horas no sá-
bado, 10. O funciona-
mento em horário esten-
dido na véspera do dia 
das mães é parte do acor-
do coletivo com o Sindi-
comerciários.

mércio”, destacou Rúbia, 
presidente da CDL São 
Mateus.

A expectativa da enti-
dade é que com o apelo 
emocional da data e o 
horário especial, as ven-
das tenham um acrésci-
mo na casa dos 4%, com-
parado ao mesmo perío-
do ano passado. A Confe-
deração Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CDNL) 
arma que pelo menos 
78% dos consumidores 
vão as compras, 4% a ma-
is que em 2018.

“Precisamos ser oti-
mistas e mesmo com o 
cenário econômico ainda 
instável, com altas taxas 
de desemprego, as mães 
serão presenteadas”, dis-
se Rúbia. 

O funcionamento em horário estendido na véspera 
do dia das mães é parte do acordo coletivo com o 
Sindicomerciários.
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Segundo a Polícia Fede-
ral, a Operação “Risco Du-
plo” apura até o momento, 
denúncias de clientes que 
pagaram todas as parcelas 
de seus planos e não recebe-
ram o bem objeto do consór-
cio.

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Federal está investigan-
do um golpe na atividade de 
consórcio de motocicletas 
sem registro no Banco Cen-
tral do Brasil. Foram cum-
pridos três mandados de bus-
ca e apreensão na sede da 
empresa que ca localizada 
no Centro do Município.

A PF explicou que a auto-
rização prévia do Banco Cen-
tral do Brasil para o funcio-
namento das empresas admi-
nistradoras de consórcio 
tem o objetivo de evitar que 
os clientes caiam em golpes 
e venham a ter prejuízos futu-

SÃO MATEUS - Na Peni-
tenciária Regional de São 
Mateus, os livros estão fazen-
do parte da rotina de alguns 
internos. O projeto “Remição 
pela Leitura” oferece acesso à 
literatura a um grupo de ree-
ducandos que, após a conclu-
são da obra, redigem uma 
resenha e compartilham sua 
análise e interpretação com os 
demais participantes.

No último mês, “O Corti-
ço”, de Aluísio Azevedo e 
“Vidas Secas: A esperança 
que não seca”, de Graciliano 
Ramos, foram as obras tra-
balhadas junto aos internos.

A pedagoga da unidade, 
Rozilene Ferrugini, explica 
que a escolha considerou se 
tratar de clássicos da litera-
tura brasileira com um grau 
de aprofundamento e com-
plexidade, que permite a 
identicação e reexão 
considerando que abordam 

Golpe em consórcio de
motos vira investigação
da PF em São Mateus

ros. A falta da autorização 
torna a atividade ilegal e pas-
sível de crime conforme pre-
visto na Lei de Crimes Fi-
nanceiros (Lei nº 7.492/86).

A prática de criação e 
administração de consórci-
os, além da venda de planos 
de consórcio sem autoriza-
ção do Banco Central do 
Brasil faz com o que os res-
ponsáveis respondam pe-
los arts. 7º, incisos II (re-
gistro prévio da autoridade 
competente), III (garantia 
do valor) e IV (autorização 
prévia da autoridade com-
petente) e art. 16 (fazer ope-
rar, sem autorização ou 
com autorização falsa ins-
tituição nanceira valores 
mobiliários ou de câmbio), 
ambos da Lei nº 7.492/86, 
com penas que, somadas, 
podem alcançar 12 anos de 
prisão.

Segundo a Polícia Federal, a Operação “Risco Duplo” apura 
até o momento, denúncias de clientes que pagaram todas as 
parcelas de seus planos e não receberam o bem objeto do 
consórcio.

Projeto promove o acesso à
literatura em presídio mateense

“O projeto tem como pro-
pósito a remição da pena do 
interno, porém seu maior 
objetivo é mostrar as oportu-
nidades através do universo 
da leitura. Através dos li-
vros, eles se tornam capazes 
de realizar novas ‘leituras’ 
de mundo e realidade”, res-
saltou a pedagoga.

Além da elaboração das 
resenhas, os reeducandos 
também construíram um 
mural no qual indicavam a 
contribuição daquela obra 
para na sua vida. Para uma 
das internas, “[a obra] ‘O 
Cortiço’ nos faz lembrar de 
que tudo em nossa vida pode 
mudar com respeito e co-
nhecimento”. Outro interno 
destacou que o conhecimen-
to sobre as condições precá-
rias de vida retratadas por 
Ramos lhe fez reetir sobre 

realidades dos grandes desa-
os a serem superados. 

a vida atual.
A Faculdade Multivix de 

São Mateus é parceira da 
unidade na execução do pro-
jeto. Para participar, os ree-
ducandos devem ter conclu-
ído o Ensino Médio e apre-
sentar histórico de bom com-

portamento na unidade pri-
sional. Além de incentivar a 
leitura e o desenvolvimento 
da escrita, a ação permite 
reduzir quatro dias da pena a 
cada livro lido durante os 
trabalhos, que tem duração 
de 30 dias.

No último mês, “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo e “Vidas 
Secas: A esperança que não seca”, de Graciliano Ra-
mos, foram as obras trabalhadas junto aos internos.

Adolescente
atingida a tiro

SÃO MATEUS – Uma 
tentativa de assassinato 
foi registrada por um ho-
mem ainda não identica-
do pela Polícia. O caso 
aconteceu na Avenida 
João Evangelista Montei-
ro Lobato, proximidades 
de uma empresa, no Bair-
ro Sernamby.

Três adolescentes esta-
vam sentadas em uma cal-
çada de um bar quando o 
criminoso se aproximou e 
começou a discutir com 
uma delas, de iniciais 
J.C.M, de 15 anos. Em 
meio a discussão o crimi-

noso sacou do revólver e 
começou a atirar.

As adolescentes saíram 
correndo, mas uma delas, 
a de inicias J.C.M., acabou 
sendo atingida com um 
tiro no joelho esquerdo e 
socorrida por populares 
para o Hospital Roberto 
Silvares, onde encontra-se 
internada.

Os policiais que atende-
ram a ocorrência chega-
ram a ouvir a adolescente 
no hospital, mas ela não 
soube informar o nome do 
autor do disparo e nem os 
motivos do atentado.

Mulher foge
de assalto e leva
tiro na cabeça

Mesmo com um feri-
mento na parte de trás da 
cabeça, a mulher conse-
guiu fugir em sua moto e 
chegar até a fazenda onde 
reside no Nativo, e pedir 
ajuda para ser socorrida ao 
Hospital Roberto Silvares.

Os policiais que foram 

SÃO MATEUS – Uma 
tentativa frustrada de as-
salto na estrada Paulista 
para Nativo, na zona rural 
de São Mateus, acabou 
com uma mulher de 34 
anos ferida com tiro na 
parte de trás da cabeça. A 
mulher foi atingida quan-
do não atendeu as ordens 
de dois bandidos que anun-
ciaram o assalto.

Mesmo de posse de pou-
cas informações os polici-
ais que atenderam a ocor-
rência realizaram buscas 
na região de Paulista e Na-
tivo, mas não consegui-
ram pistas dos assaltantes 
que fugiram de moto.

ao hospital não consegui-
ram colher informações 
sobre a tentativa de assalto 
tendo em vista que a mu-
lher se encontrava em esta-
do de choque. Mesmo as-
sim ela revelou que ao re-
ceber ordens para parar a 
moto e pressentiu que se-
ria assaltada imprimiu ve-
locidade na moto em que 
se encontrava e chegar até 
a fazenda.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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S Ã O  M AT E U S  – 
Uma instituição nancei-
ra, uma empresa de tec-
nologia bancária e um 
supermercado foram con-
denados a indenizar um 
homem que não recebeu 
o dinheiro solicitado em 
um caixa.

Após o ocorrido, o ho-
mem procurou imediata-
mente um segurança do 
estabelecimento comerci-
al, tendo ainda entrado em 
contato com o serviço de 
atendimento ao consumi-
dor da instituição nance-

De acordo com infor-
mações do site do Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Espírito Santo (TJES), o 
cliente tentou sacar a quan-
tia de R$ 1 mil, contudo ao 
esperar o dinheiro sair da 
máquina, recebeu apenas 
R$ 650.

VITÓRIA – Quem busca 
a certicação do ensino fun-
damental ou do ensino médio 
já pode conferir o cronogra-
ma e as regras do Exame Na-
cional para Certicação de 
Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) 2019. To-
dos os detalhes estão no edi-
tal publicado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) no Diário O-
cial da União desta quarta-
feira, 8 de maio. As inscri-
ções, gratuitas, poderão ser 
feitas de 20 a 31 de maio, pe-
la internet,  no Sistema 
Encceja. As provas serão apli-
cadas em 25 de agosto, nos 
turnos da manhã e tarde, em 
611 municípios brasileiros.

O Encceja é um exame 
para jovens e adultos que 
não tiveram oportunidade de 
concluir os estudos na idade 
apropriada. “Com o Encce-
ja, o Inep oferece uma nova 
chance para essas pessoas 
concluírem etapas da educa-
ção e, com a certicação, 
criar melhores oportunida-
des”, destaca o presidente 
do Inep, Elmer Vicenzi.

Uma versão do edital em 
Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) será divulgada nos 
próximos dias, no canal do 
Inep no Youtube. É a primei-
ra vez que o Encceja tem um 

Os interessados em tentar 
o certicado do ensino fun-
damental devem ter, no míni-
mo, 15 anos de idade, com-
pletos na data da prova. Já 
para o certicado do ensino 
médio, a idade mínima exi-
gida é 18 anos.

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de São Mateus apro-
vou por unanimidade, em 
turno único, três proposi-
ções do vereador Jerri Perei-
ra, apreciadas na sessão ordi-
nária da última terça-feira 
(08), no plenário Lizete Con-
de Rios.

E m  d e s t a q u e ,  o  P L 
015/2019 que dispõe sobre o 
programa Wi-Fi nas praças, 
parques e pontos turísticos 
de São Mateus, por intermé-
dio de convênios e parceiras 

INCLUSÃO DIGITAL

Inscrições para o Encceja
2019 começa dia 20

Provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
acontecem dia 25 de agosto.

edital traduzido em Libras 
para auxiliar os participan-
tes surdos ou com deciên-
cia auditiva, reforçando a 
Política de Inclusão e Aces-
sibilidade do Inep. As apli-
cações do Encceja no exteri-
or e para pessoas privadas de 
liberdade serão denidas 
por outro edital, que ainda 
será publicado.

São quatro provas objeti-
vas, cada uma com 30 ques-
tões de múltipla escolha, e 
uma redação. Para a certi-
cação do ensino fundamen-
tal, o participante é avaliado 
em Ciências Naturais; Mate-
mática; Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira Moder-
na, Artes, Educação Física e 
Redação; e História e Geo-
graa. Para o ensino médio, 

as áreas avaliadas são Ciên-
cias da Natureza e suas Tec-
nologias; Matemática e suas 
Tecnologias; Linguagens e 
Códigos e suas Tecnologias 
e Redação; e Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias. A 
nota mínima exigida é de 
100 pontos nas provas obje-
tivas e de 5 pontos na reda-
ção.

Certicação ou Declara-
ção de Prociência – Os 
resultados do Encceja po-
dem ser usados de duas for-
mas. O participante que con-
seguir a nota mínima exigi-
da nas quatro provas objeti-
vas e na redação tem direito 
à Certicação de Conclusão 
de Ensino Fundamental ou 
do Ensino Médio. Já o parti-
cipante que conseguir a nota 

mínima exigida em uma das 
quatro provas, ou em mais 
de uma, mas não em todas, 
tem direito à Declaração 
Parcial de Prociência. A 
inscrição e a participação 
nas provas não dão direito à 
certicação ou à declaração.

O Inep elabora, aplica e 
corrige as provas do Encce-
ja, mas a certicação é feita 
pelas Secretarias Estaduais 
de Educação e dos Institutos 
Federais de Educação Ciên-
cia e Tecnologia que tiverem 
assinado termo de adesão ao 
Encceja com o Inep. O parti-
cipante deve escolher a ins-
tituição certicadora na qual 
prefere solicitar a certica-
ção ou a declaração parcial 
de prociência durante a 
inscrição.

Homem que não
recebeu valor
solicitado no
caixa eletrônico
será indenizado

O autor afirma que tentou sacar a quantia de 
R$1000 em um caixa 24 horas, contudo, após espe-
rar o dinheiro ser expedido, recebeu apenas R$650.

Segundo o magistrado, 
o dano sofrido pelo cliente 
foi comprovado, uma vez 
que ele tentou resolver a 
questão com as outras par-
tes mas não foi atendido. 
Por isso, o pedido foi jul-
gado como parcialmente 
procedente e o consumi-
dor deve receber o valor 
de R$ 3 mil por danos mo-
rais.

Em defesa, a instituição 
nanceira informou que o 
valor não retirado pelo 
cliente foi estornado. A 
empresa de tecnologia 
bancária e o supermercado 
alegaram que o cliente não 
comprovou suas arma-
ções e por isso o pedido 
não procede.

ira, para ser restituído do 
valor não recebido, contu-
do não conseguiu resolver 
o problema.

Câmara aprova sinal de
wi-fi grátis nas praças

CONTROLE DE 
ACESSO

Caberá à prefeitura, ga-
rantir a utilização e forneci-
mento do serviço, proibir 
acesso a sites de pornogra-

público-privadas, ofertando 
internet gratuita às pessoas 
que circularem pelos locais 
estabelecidos pela Lei. O 
sinal poderá ser acessado 
livremente por meio de celu-
lar, smarthphone, tablet, 
notebook e demais apare-
lhos Wi-Fi de conexão à in-
ternet.

a, apologia ao crime ou a 
materiais ilícitos, através de 
sistema, programas ou equi-
pamentos de bloqueio.

“Nosso objetivo com este 
projeto é democratizar o 

acesso à internet, estimular a 
inclusão social através da 
educação, do conhecimento 
e entretenimento de maneira 
segura e responsável,” disse 
Jerri Pereira.
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VITÓRIA – O número 
de motoristas que admitem 
beber antes de dirigir au-
mentou 5% em 2018, em 
relação ao ano anterior, indi-
ca pesquisa realizada pela 
concessionária Arteris em 
rodovias de todo o Brasil. 
Durante a amostragem, 69% 
dos motoristas disseram nun-
ca dirigir após consumir be-
bida alcoólica - os outros 
31% admitiram a mistura de 
direção e álcool. 

De maneira direta, 30% 
dos motoristas admitiram 
dirigir, ainda que raramente, 
após consumir bebida al-
coólica. O estudo foi reali-
zado entre os dias 17 e 28 de 
agosto, com 2.689 motoris-
tas brasileiros, convidados a 
preencher um painel eletrô-
nico. Desse universo, 73,7% 

Em 2017, um porcentual 
maior, de 74% dos motoris-
tas, armava nunca dirigir 
após ter bebido, enquanto 
26% admitiam a prática. Os 
dados são de pesquisa nacio-
nal sobre comportamento no 
trânsito, feito pelo terceiro 
ano consecutivo pela Arte-
ris.

VITÓRIA – A menos de 
dois meses para o m do 
prazo, cerca de 2,34 milhões 
de trabalhadores que rece-
bem até dois salários míni-
mos não sacaram o abono 
salarial ano-base de 2017. O 
prazo para a retirada acaba 
em 28 de junho. Quem não 
tiver feito o saque perderá o 
direito ao benefício.

Segundo a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, o montante ain-
da não sacado soma R$ 1,53 
bilhão. Os trabalhadores 
que não retiraram o benefí-
cio equivalem a 9,49% do 
total.

A maior parte dos benefí-
cios não sacados está na Re-
g i ã o  N o r d e s t e ,  o n d e 
642.074 trabalhadores ainda 
não retiraram o abono. No 
entanto, o estado com o mai-
or volume de esquecimentos 

LINHARES - Com o 
objetivo de valorizar as 
mulheres que buscam man-
ter a boa forma e um estilo 
de vida saudável, acontece 
neste  sábado (11), em Li-
nhares, o Concurso Top 10 
Musa Fitness. O desle 
será realizado durante uma 
noite de festa e música no 
Clube Linhares Beach. 

De acordo com Lindo-
mar Rizzo, um dos organi-
zadores do concurso, 10 
candidatas, moradoras de 
toda a região norte do Esta-
do, foram selecionadas 
para a grande nal. 

Ao todo, R$ 20 mil em 
premiações serão distribu-
ídos às três melhores colo-
cadas do desle. 

Os dados são de pesquisa nacional sobre comportamento no trânsito, feito pelo ter-
ceiro ano consecutivo pela Arteris.

dir igem diar iamente  e 
94,1% são condutores de 
au tomóvel ,  sendo que 
25,7% dirigem mais de um 
tipo de veículo.

Entre as mulheres, a por-
centagem das que armam 
não dirigir após consumi-
rem bebidas alcoólicas é 
maior, com 77%. Já os moto-
ristas com idade entre 26 e 
30 anos são os que mais diri-

Conforme a Arteris, a 
amostragem utilizou como 
referência informações do 

gem após beber - 36%. Em 
relação à blitz da Lei Seca, 
32,9% dos entrevistados já 
foram parados e 67,1% nun-
ca foram abordados. Mulhe-
res (76%) e jovens entre 18 
e 21 anos (88%) são os me-
nos abordados nas opera-
ções.

Ministério da Cidades e De-
partamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), esco-
lhendo o público-alvo com 
base em variáveis de sexo, 
idade e região de País, con-
forme o Registro Nacional 
de Condutores Habilitados. 
A margem de erro para os 
índices globais apresenta-
dos na pesquisa é de, no má-
ximo, 1,9%.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia, o montante ainda não 
sacado soma R$ 1,53 bilhão.

Tem direito ao abono sala-
rial quem estava inscrito no 
Programa de Integração So-
cial (PIS) ou no Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep) há 

é o Rio Grande do Sul, com 
584,1 mil benefícios não 
retirados.

pelo menos cinco anos e tra-
balhou com carteira assina-
da por pelo menos 30 dias 
em 2017, recebendo até dois 
salários mínimos. Além dis-
so, é preciso que os dados do 
trabalhador tenham sido in-
formados corretamente pelo 
empregador na Relação Anu-

al de Informações Sociais 
(Rais).

Os empregados da inicia-
tiva privada sacam o abono 
do PIS nas agências da Cai-
xa Econômica Federal. Os 
servidores públicos e em-
pregados de estatais devem 
fazer a retirada em qualquer 
agência do Banco do Brasil. 
O abono salarial ano-base 
2017 começou a ser pago em 
26 de julho de 2018.

O valor a que cada pes-
soa tem direito depende do 
tempo trabalhado formal-
mente no ano-base. Quem 
trabalhou por apenas 30 
dias em 2017 pode sacar o 
valor mínimo, que é de R$ 
84, o equivalente a 1/12 do 
salário mínimo. A quantia 
sobe 1/12 por mês trabalha-
do até atingir um salário 
mínimo (R$ 998), para 
quem trabalhou durante 
todo o ano.

(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

Desfile com 10 candidatas acontecerá durante 
uma tarde de festa e música.

20h30 - Desle 
19h30: DJ Jess Benevides 

0h30: DJ Loui Gobi

21h: Banda Sambolada 
23h: DJ Monia Lombardi 

PROGRAMAÇÃO:

Local: Clube Linhares 
Beach 

17h: DJ Lebarck 

Desle: Concurso Top 10 
Musa Fitness 

Line up 

Mais informações so-
bre pontos de vendas e 
valores no Instagram 
@top10musatness

Data e horário: 11 de ma-
io, às 17h 

Quem quiser compare-
cer ao evento deverá ad 
quirir o seu ingresso. 

O OBJETIVO é oferecer um serviço 
personalizado, atendendo a comple-
xidade de cada paciente e com a preo-
cupação da melhora de sua qualidade 
de vida e de seu cuidador

As cadeiras contemplarão 
moradores de norte a sul do 
Estado, nos municípios de 
Anchieta, Aracruz, Boa 
Esperança, Cachoeiro de 
Itapemirim, Cariacica, Con-
ceição da Barra, Ecoporan-
ga, Guaçuí, Guarapari, Li-
nhares, Marataízes, Pinhei-
ros, Presidente Kennedy, 
São Mateus, Serra, Vargem 
Alta, Viana, Vila Velha e Vi-
tória.

VITÓRIA – O Centro de 
Reabilitação Física do Espí-
rito Santo (Crefes), promove 
nesta segunda-feira (6) a 
entrega das primeiras cadei-
ras de rodas motorizadas no 
ano. Ao todo serão 52 cadei-
ras que irão beneciar paci-
entes de 19 municípios.

Outra entrega importante 
do Crefes será a de 12 leitos 
novos para a enfermaria, que 
passa por um processo de 
reforma para aumentar a sua 

capacidade de 20 para 30 
leitos. Serão entregues as 
três enfermarias já prontas, 
que possuem cada uma, qua-
tro leitos, adaptados para 
melhor atender os pacientes.

SERVIÇOS
O Crefes oferece atendi-

mento em Medicina Física e 
Reabilitação para pessoas 
com deciência motora, 
sensória motora e auditiva. 
Além disso, são 18 especia-
lidades de tratamento, com 
equipes multidisciplinares.

A especialidades são: Fisi-
atria, Ortopedia, Neurolo-
gia, Cardiologia, Otorrinola-
ringologia, Clínica Geral, 
Urologia, Pediatria, Radio-
logia, Cirurgião Plástico, 
Fisioterapia, Terapia Ocupa-
cional, Fonoaudiologia, Psi-
cologia, Serviço Social, Nu-
trição, Enfermagem, Educa-
dor Físico.



VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

área/terreno 378 m². Tra-
tar (27) 99836-1005.

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 m². 
Tratar (27) 99836-1005.
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

STRADA FIRE 1.4 
BRANCA 2012/12

SIENA ESSENCE 1.6 
PRATA 2013/14

STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

STRADA FIRE CS 1.4 
BAS 2011/12

UNO WAY 1.4 
VERMELHO 2015/16

UNO ECONOMYC 
BRANCA 2012/13

SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15

COBALT LTZ 1.4 

PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

BRANCA 2016/16
MONTANA LS 1.4 
PRATA 2012/13
PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18

CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

COROLLA XEI 2.0 
BRANCA 2016/17

COROLLA XEI 2.0 
PRATA 2016/17

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12
SAVEIRO TL BRANCA 
CD 2015/15
UP CROSS MA 
VERMELHA 2015/16
BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 
FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13
FIESTA FLEX PRETA 
2013/14
FIESTA SE PRATA 
2010/11

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

com 9,5 alqueire de terra. 
Contato: 99813-3138.

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

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
randa e bem localizado. 

Tratar: 99900-2100

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-
drados. Tratar: 99900-

2100

Apartamento com 2 quar-
tos, banheiro social, sala, 
cozinha, área de serviço. 

Valor R$ 450.000,00

Petrobrás.

Casa com 3 quartos, sendo 
um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro social, garagem pa-

ra 3 carros.

VENDE-SE PONTO 
COMERCIAL, em frente à 
Praça São Mateus. Valor 

R$ 400.000,00

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

FLORESTA, 210M² de cons-
trução. Valor R$ 

830.000,00

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

Acesse: www.fanoticias.com.br

COMUNICADO
A TAF BRASIL LTDA ME torna 
público que obteve do SEMMA, 
a t ra vé s  do  p ro ce s s o  n º 
01768/2019 a Licença Prévia 
nº 001/2019 para atividade 
de Fabricação e/ou Montagem 
de meios de transporte Rodo-
viário e Aeroviário, localizada 
na Rodovia BR 101, KM 96, 
Água Limpa, Jaguaré-ES

COMUNICADO
S I S T E R M I  LO C AC AO  D E 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA,  tor na públ i co  que 
REQUEREU da SEMMA, através 
do processo n° 008056/2019, 
Licença Ambiental de Regulari-
zação - LAR para serviços de 
manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores, 
localizado na Rua  Ilha dos Uira-
purus nº318, Morada de Ribei-
rão, município de São Mateus  - 
ES.

www. radiokairos.com.br(27) 3767-2000
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