
Seria a primeira solução para o abastecimento de São Mateus o e solução para o 
problema da agricultura que sofrem em períodos prolongados de estiagem, com 
água salinizada.

Primeiro município beneficiado é Conceição da Barra, onde o Petrocity Social 
será lançado na próxima semana, com dez cursos de qualificação profissional.
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Aplausos
Baby Bonomo

HISTÓRIA DE SÃO MATEUS

CINE SÃO MATEUS

Aproveito a deixa para convidar os turistas a conhecerem a 
cidade de São Mateus. Na cidade baixa temos o antigo Sítio 
Histórico; no centro, temos a centenária Igreja velha e o Museu 
Histórico de São Mateus, instalado na antiga Casa de Câmara e 
Cadeia. O Museu foi inaugurado em 2004. Sua construção data 
de 1764, sendo que no primeiro andar cava a Câmara Munici-
pal e no térreo, a famigerada Cadeia. Ali se encontram docu-
mentos, objetos e móveis que recontam parte da história do 
Município. 

CENTRO CULTURAL ARAÇÁ

Está acontecendo neste nde em Guriri o 17º Guriri Road Fest, 
o maior encontro motociclístico do Espírito Santo, reunindo 
motociclistas de todo o Brasil para uma grande confraterniza-
ção. Na programação de hoje, muito rock, jazz e blues para a 
alegria dos mateenses e visitantes. Sejam todos bem-vindos!

O Projeto Tamar está de volta em São Mateus! Aguarde novi-
dades em breve!

17º GURIRI ROAD FEST

Já provou o caldinho mais gostoso de Guriri? Esta delícia você 
encontra no “Caldos Xing Ling”. Aproveite que Guriri está 
bombando com o evento dos motociclistas e tome um caldo 
quentinho na Xing Ling, ao lado da agência da Viação Águia 
Branca.

No próximo dia 23, o Centro Cultural Araçá realizará o Encon-
tro da Arte em Comunicação, evento que reúne linguagens vari-
adas da arte, protagonizadas pelos alunos e prossionais do 
Araçá. Com o tema “Liberdade”, a programação iniciará às 
19h no Salão São Benedito, com entrada franca. Recomendo.
 

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).

A equipe Sama Bike está programando o 3º Pedal Corpus 
Christi, evento que costuma reunir todos os ciclistas da cidade 
e até da região. O percurso é chamado “Pão de Queijo - Nativo 
e compreende 50km entre ida e volta. A concentração será em 
frente |à loja |Shopping Bike às 6h da manhã, com saída progra-
mada para 7h. A inscrição custa 20,00 e dará direito a um big 
café da manhã, além da participação no sorteio de uma bike 
Oggi Racker Sport e outros brindes.

“Tente descobrir vagamente quem você é. Você não será feliz. 
Mas sua consciência o impedirá a ser vazio. E você não preci-
sará postar o tempo todo na internet” (Leandro Karnal – His-
toriador).

Nos próximos dias 25 e 26 ocorrerá em São Mateus um Work-
shop de Yoga Integral, ministrado por Govinda Alexandre Mo-
reto. A programação iniciará no sábado às 9h com término às 
17; no domingo será de 9 às 13h. O investimento é de 220,00. 
Govinda já ministrou curso na cidade e é bastante recomenda-
do pelos participantes. Inscrições com Fabrícia pelo telefone 
(27) 99816-3885.

CALDOS XING LING

YOGA EM GURIRI

SUPER PEDAL NO FERIADO

Bom dia pra quem é de bom dia!

www.fanoticias.com.br2 Geral Sábado, 18 de maio de 2019

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro
das principais notícias

do Norte capixaba

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – O Espírito 
Santo tem mais de 47 mil 
menores trabalhando, com 
idades entre cinco e 17 
anos. Os dados foram di-
vulgados pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT-
ES). O número não integra 
os menores aprendizes, ape-
nas o trabalho infantil ile-
gal observado principal-
mente na agricultura, nas 
feiras livres e nas ruas das 
maiores cidades.

O setor que mais capta 
essa mão de obra depende 
da região. Na Grande Vitó-
ria, é comum o trabalho nas 
feiras livres, nas ruas e nos 
ônibus. Já no interior, é na 
agricultura.

“Temos vários mitos que 
cercam o trabalho infantil. 
Um deles é esse de que o 
trabalho vai trazer benefí-
cios para aquela criança, 
pois muitos falam que tra-
balharam na infância e não 
tiveram problemas. A gente 
coloca que o prejuízo existe 

Segundo a Pesquisa Naci-
onal por Amostra de Domi-
cílios (Pnad), a maior con-
centração de trabalho in-
fantil no Espírito Santo está 
na agricultura (29,4%). Na 
atividade doméstica, co-
mércio e reparação, o núme-
ro representa 20,6% dos 
casos. Nos serviços de alo-
jamento e alimentação, 
14,3%.

Segundo Procurador do 
Trabalho, Marcos Mauro 
Buzato, a causa desses nú-
meros está ligada a diver-
sos fatores, como o aspecto 
econômico, mas também 
há a questão cultural: a soci-
edade, de certa forma, enal-
tece o trabalho precoce pa-
ra crianças e adolescentes.

Trabalho infantil: mais de
47 mil menores trabalham
em situação ilegal no ES

sim, no aspecto educacio-
nal, nos riscos de acidentes. 
Fora que a realidade daque-
la pessoa que diz que traba-
lhou e não teve problemas é 
muito diferente da realida-
de de hoje, quando há mais 
perigo nas ruas, violência, 
exploração sexual, drogas. 
Não é um ambiente ade-
quado para uma criança 
estar”, defendeu o procura-
dor.

“Quando vamos ao inte-
rior fazer capacitação de 
professores, eles sempre 
comentam do trabalho in-
fantil rural. No período de 
safra as crianças somem da 
sala de aula durante cerca 
de 20 dias, às vezes um pou-

Além disso, segundo o 
procurador, o trabalho in-
fantil está ligado também à 
evasão escolar. É comum, 
por exemplo, no período de 
safra, crianças e adolescen-
tes deixarem a escola no 
interior.

• 114 termos de ajuste de 
conduta foram rmados;

‘NÃO CALE’

• 8 ações foram ajuizadas.

O ministro do Tribunal 
Super ior  do Trabalho 
(TST) e corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, lé-
lio Bentes, abrirá o evento 
com uma conferência sobre 

DADOS

Com o intuito de abordar 
os problemas provocados 
pelo trabalho infantil e a 
importância de combater 
esse tipo de exploração, o 
MPT-ES realiza nesta quin-
ta-feira (16) e sexta-feira 
(17) o seminário “Não Ca-
le”, aberto ao público. As 
palestras acontecem no 
Centro de Ciências Exatas 
da Ufes (CCE).

• 191 inquéritos civis foram 
abertos;

co mais. Depois desse pe-
ríodo, as que retornam às 
vezes não conseguem 
acompanhar a turma por 
causa do conteúdo perdi-
do”, explicou o promotor.

De 2014 a 2018, o Ministé-
rio Público do Trabalho 
recebeu 434 denúncias:

No segundo dia, haverá 
painéis, debates e depoi-
mentos sobre o tema. A pri-
meira palestra será com o 
psicólogo clínico e psicote-
rapeuta Ivan Capelatto, que 
abordará as causas, as per-
das e as consequências do 
trabalho infantil, além das 
possíveis intervenções.

Em seguida, o Procura-
dor do Trabalho Eduardo 
Varandas falará sobre a tute-
la jurídica da sexualidade e 
dos gêneros da perspectiva 
do trabalho. A exploração 
sexual de crianças e adoles-
centes e a necessária mu-
dança de cultura também 
será um assunto abordado, 
dessa vez pela juíza do Tra-
balho, Elinay Ferreira.

a missão institucional da JT 
e os objetivos do desenvol-
vimento sustentável da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Para nalizar o seminá-
rio, o último painel será 
com a jornalista Bruna Ri-
beiro de Souza, que expli-
cará a importância da mídia 
no combate ao trabalho in-
fantil e na promoção dos 
direitos das crianças e ado-
lescentes.

O setor que mais capta essa mão de obra depende da região. Na Grande Vitória, é co-
mum o trabalho nas feiras livres, nas ruas e nos ônibus. Já no interior, é na agricul-
tura.



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

Acesse: www.fanoticias.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Acesse:
www.fanoticias.com.br

www.fanoticias.com.br 3CidadeSábado, 18 de maio de 2019

No segundo trimestre 
de 2018, a taxa caiu para 
12%. Nos três meses se-
guintes, foi para 11,2% e, 
no quarto trimestre, houve 
uma nova queda, para 
10,2%. Dessa vez, o au-
mento foi de quase dois 
pontos percentuais, com 
relação ao nal de 2018.

Economistas, no entan-
to, explicam que no último 
trimestre do ano sempre 
tem mais gente ocupada. 
"No nal do trimestre 
passado, nós tínhamos 
muitas pessoas emprega-
das em atividades tempo-
rárias e quando o nal de 
ano passou, obviamente 
essas pessoas perderam o 
emprego. Algumas foram 
efetivadas, mas outras per-
deram o emprego. E o se-
gundo ponto interessante 
também é um pouco a pró-
pria situação econômica. 
Esse quadro de incerteza 
que nós estamos testemu-
nhando, neste momento, 
faz com que alguns em-
presários não tenham mui-

VITÓRIA – Depois de 
12 meses em queda, o de-
semprego voltou a subir 
no Espírito Santo. Segun-
do informações da Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), do 
Instituto Brasileiro de Geo-
g r a  a  e  E s t a t í s t i c a 
(IBGE), divulgada nesta 
quinta-feira (16), atual-
mente 260 mil pessoas 
estão desocupadas no Esta-
do.

A pesquisa apontou que 
a taxa de desocupação nos 
três primeiros meses de 
2019 no Espírito Santo 
cou em 12,1%, um pouco 
mais baixa do que a regis-
trada no mesmo período 
do ano passado (12,5%). 
No entanto, o resultado 
representa uma quebra na 
sequência de baixas dos 
índices de desemprego no 
Estado.

COOPERAÇÃO

SÃO MATEUS – Atra-
vés do Programa Petrocity 
Social, a Petrocity Portos 
S.A. vai capacitar 3 mil pes-
soas em cursos tecnológicos 
de ponta nas áreas de opera-
ção de porto e de ferrovia, 
segundo anunciou esta sema-
na o presidente da empresa, 
José Roberto Barbosa da 
Silva. Serão 10 áreas dife-
rentes e cada curso terá dura-
ção de 70 a 120 horas/aula, e 
serão aplicados nos próxi-
mos 12 meses.

O programa será lançado 
na próxima sexta-feira (24), 
às 10 horas, em Conceição 
da Barra, mas será desenvol-
vido nos 28 municípios do 
Norte do Estado, segundo 
informações da empresa. No 
mesmo dia, às 18 horas, José 
Roberto participa, em Barra 
de São Francisco, de uma 
audiência pública a ser reali-
zada pela Câmara de Verea-
dores com o objetivo de le-
var informações sobre os 
dois projetos à população da 
cidade.

A plataforma de quali-

“Nosso programa será a 
maior referência em forma-
ção tecnológica, privada e 
gratuita, do Estado. Promo-
veremos a inovação, inclu-
são digital e social. Nosso 
objetivo é a formação de 
prossionais não apenas 
para trabalhar no porto e na 
Ferrovia, mas também em 
empresas do Norte e Noro-
este, Sul da Bahia e Leste de 
Minas Gerais”, disse José 
Roberto.

Petrocity: programa vai
capacitar 3 mil no Norte

Primeiro município beneficiado é Conceição da Barra, onde o Petrocity Social será 
lançado na próxima semana, com dez cursos de qualificação profissional.

De acordo com José Ro-
berto Barbosa, haverá par-
cerias com o poder público 
em todos os municípios. Em 
Conceição da Barra, o pro-
grama será desenvolvido 
junto com a Prefeitura, que 
tem interesse também em 
capacitação para gestores 
públicos. O programa Petro-
city Social vai capacitar du-
plicadores locais e acompa-

cação, que terá certicação 
para os participantes, está 
sendo desenvolvida junto 
com a Cisco Brasil, especia-
lizada em digitalização, e a 
Nexa Tecnologia, que são 
duas das empresas parceiras 
da Petrocity no Complexo 
Portuário de São Mateus, a 
ser construído em Urussu-
quara. Essas empresas serão 
responsáveis por toda a par-
te tecnológica do porto e, 
depois, da Estrada de Ferro 
Minas-Espírito Santo.

No dia 31 de maio, a equi-
pe da Petrocity estará em 
Mantena para a realização 
do Seminário de Desenvol-
vimento em parceria com a 
Associação dos Municípios 
do Leste de Minas. Será um 
evento nos mesmos moldes 
do que foi realizado em Go-

nhar o processo de capacita-
ção.

“Nossa proposta é criar 
uma nova mentalidade de 
prestação de serviços na re-
gião. Inicialmente, no setor 
privado, mas buscamos par-
cerias para que isso se esten-
da também ao setor público. 
Temos conversado com os 
prefeitos para incentivá-los 
a melhorarem a qualidade de 
sua prestação de serviços. 
Teremos enorme impacto no 
desenvolvimento regional e 
é preciso qualicação para 
receber quem chega”, disse 
José Roberto.

O objetivo do evento, se-
gundo o CEO da Petrocity, é 
fazer uma exposição do pro-
jeto do porto de São Mateus 
e também da nova ferrovia 
ligando o terminal a Sete 
Lagoas (MG). Novos estu-
dos de traçado estão sendo 
desenvolvidos sob respon-
sabilidade da engenheira 
Ana Flávia Azeredo, consi-
derando acompanhar o leito 
da BR 381, que será duplica-
da entre Belo Horizonte e 
Governador Valadares, con-
forme já anunciado pelo mi-
nistro Tarciso Gomes de Fre-
itas, ministro da Infraestutu-
ra.

vernador Valadares e reunirá 
representantes das classes 
política e empresarial. De 
acordo com Barbosa, o go-
vernador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande (PSB), 
já conrmou presença no 
evento.

VITÓRIA – O  governo 
do Estado vai abrir 8.210 
vagas em 43 cursos de quali-
cação. O projeto Qualicar 
ES terá oportunidades para 
cursos presenciais, semi pre-
senciais e a distância. A ex-
pectativa é que sejam quali-
cadas 170 mil pessoas até 
2022.

A maior parte das vagas 
(4.510) é destinada a 31 cur-
sos presenciais de até 120 
horas nos municípios de Vi-
tória, Vila Velha, Serra, Cari-
acica, Viana, Guarapari e 
Aracruz. Outras 3.500 vagas 
são para cursos a distância, e 

Governo do ES abre mais de 8 mil
vagas em cursos de qualificação

A maior parte das vagas (4.510) é destinada a 31 cur-
sos presenciais nos municípios de Vitória, Vila Velha, 
Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Aracruz.

200 vagas são para dois cur-
sos semipresenciais. As ins-
crições começam nesta quar-
ta-feira (15) e podem ser 
feitas até 26 de maio por me-
io do site www.qualicar-
.es.gov.br.

O objetivo do programa é 
promover a qualicação 
prossional do cidadão 
capixaba com foco no em-
preendedorismo, na empre-
gabilidade e na inovação 
para ampliar as possibilida-
des de trabalho e renda, e 
fornecer subsídios para sua 
inserção ao mundo do traba-
lho.

Espírito Santo
tem 260 mil
desempregados,
segundo IBGE

O levantamento consta-
tou também que a diferen-
ça do rendimento médio 
mensal entre homens e 
mulheres chega a R$ 724 
no Espírito Santo. Os ho-
mens recebem, em média, 
R$ 2.632 mil, enquanto o 
salário médio das mulhe-
res é de R$ 1.908 mil.

Ainda segundo o eco-
nomista, há motivos para 
preocupação, já que é pos-
sível ver no mercado uma 
redução no otimismo que 
havia para com o governo 
Bolsonaro e a capacidade 
dele de fazer as reformas, 
principalmente a da previ-
dência.

ta conança em contratar. 
Esse é um outro fator que 
explica bem esse movi-
mento", ressaltou o econo-
mista Michel Pontes Viei-
ra.

SEXO E FAIXA 
ETÁRIA

Ainda de acordo com a 
PNAD, o Espírito Santo 
tem 45 mil desemprega-
dos a mais, em relação ao 
trimestre anterior, e mil a 
mais que no primeiro tri-
mestre de 2018. A maior 
parte da população deso-
cupada no Estado é com-
p o s t a  p o r  m u l h e r e s 
(54,1%). Já a faixa etária 
com o maior índice de de-
semprego é entre 25 e 39 
anos (35,9%).

"O governo, até o pre-
sente momento, não dei-
xou muito claro qual é a 
política de empregos. Nós 
temos hoje um problema 
que não passa só pela quan-
tidade de desempregados, 
mas também pela geração 
de empregos. Nessa ques-
tão de desemprego, esse 
seria um outro fator muito 
importante. O mercado 
está esperando: o que o 
governo pretende fazer 
com respeito à geração de 
empregos?", questionou 
Vieira.

A pesquisa apontou que a taxa de desocupação nos 
três primeiros meses de 2019 no Espírito Santo ficou 
em 12,1%, um pouco mais baixa do que a registrada 
no mesmo período do ano passado (12,5%). 
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Fábrica de sorvetes da
Disney instalará no ES
primeira unidade no Brasil

Em entrevista à reporta-
gem, André Tebaldi, secretário 
municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Econômi-
co de Conceição da Barra, 
explicou os atrativos que ze-
ram com que a cidade fosse a 
escolhida para sediar a fábrica 
de sorvetes. “Conceição da 

O termo de compromisso 
foi assinado nesta quarta-
feira (15) entre representan-
tes do GBIN e da prefeitura 
municipal. Na visita, os in-
vestidores conheceram o lo-
cal, cedido pelo município 
por meio da lei de incentivo 
scal, para instalação do 
parque industrial da marca. A 
área, segundo a prefeitura, 
será de 11 mil metros quadra-
dos e ca localizada às mar-
gens da BR 101, no distrito de 
Braço do Rio, na região do 
bairro Cobraice. As obras 
devem ter início em 90 dias.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – O município de 
Conceição da Barra, no Norte  
do Estado, foi escolhido pelo 
Grupo Brasil de Investimento 
em Novos Negócios (GBIN) 
para sediar a primeira fábrica 
de sorvetes Dippin Dots na 
América Latina, os mesmos 
comercializados nos parques 
da Disney, nos Estados Uni-
dos. O grupo, licenciado más-
ter da marca no Brasil, deve 
investir um aporte de R$ 5 
milhões e gerar cerca de 50 
empregos diretos nesta fase 
inicial.

O investimento gira em torno de R$ 5 milhões e deve gerar cerca de 50 empregos dire-
tos na fase inicial.

Barra hoje possui uma lei de 
incentivo scal e econômico e 
essa lei tem dado ao município 
a possibilidade de oferecer 
facilidades para que novas 
empresas se instalem por aqui. 
O município está cedendo 
uma área para que a fábrica 
seja instalada, além de ser uma 
cidade que recebe incentivos 
por meio da Sudene, conce-
dendo incentivos, em alguns 
casos, maiores que os da Gran-
de Vitória”, explicou.

Tebaldi disse ainda que o 
formato de gestão do governo 
municipal possibilitou ao 
município se colocar com 
referência para atrair novos 
investimentos no Estado. 
“Com a estrutura do municí-

pio, as contas públicas em dia 
e vários indicadores de resul-
tado satisfatórios, nós esta-
mos agora partindo para me-
lhorar o único índice que re-
grediu no município que foi a 
geração de emprego e renda. 
Não por falta de gestão, mas 
sim pelo cenário do Brasil de 
extrema recessão que vive-
mos no momento atual. É a 
prova que nós conseguimos 
dar a volta e atrair novos in-
vestimentos”, pontuou.

A expectativa dos investi-
dores é ganhar espaço no mer-
cado de sorvetes com a marca 
internacional. “Nossa expec-
tativa é trazer algo inovador. 
É algo que vai mexer muito 
com o mercado de sorvete, 

Segundo Mateus, o produ-
to é um sorvete totalmente 
diferente do consumido no 
Brasil, principalmente por 
seu modo de preparo: “o pro-
cesso de produção chama-se 
criogenia, é um sorvete fabri-
cado a 196 graus negativos, 
ele é armazenado a menos 40 
graus e é servido em tempera-
tura que varia entre 15 e 26 
graus negativos. Por ser ser-
vido muito gelado, o formato 
dele é cheio de bolinhas, o 
que explica o slogan usado no 
exterior como o sorvete do 
futuro”, revelou.

O objetivo do grupo de 
investimento, segundo o dire-
tor, é instalar a fábrica no 
Espírito Santo e franquear a 
marca para outras cidades do 
país. Já sobre as contratações, 
o diretor comentou sobre os 
prazos e a escolha dos pros-
sionais: “a gente tem o prazo 
de um ano para que a fábrica 
esteja pronta. As obras devem 
começar em até 90 dias e nos-
so objetivo é contratar sem-
pre mão de obra local, presti-
giando os prossionais do 
município” nalizou.

principalmente por ser algo 
vindo dos Estados Unidos. É 
um produto muito conhecido 
e já distribuído em 13 países 
pelo mundo e como o Brasil é 
um país tropical a gente tem 
uma expectativa de ter uma 
adesão muito grande desse 
mercado”, comentou Mateus 
Cacau, diretor da GBIN.

Segundo Mateus, o produto é um sorvete totalmente diferente do consumido no Brasil, prin-
cipalmente por seu modo de preparo: “o processo de produção chama-se criogenia”, disse.

Pedido de Jorginho
Cabeção para
recapeamento
é atendido

SÃO MATEUS – Aten-
dendo à indicação do pre-
sidente da Câmara, verea-
dor Jorginho Cabeção, a 
prefeitura assinou ordem 
de serviço para a restaura-
ção da Avenida Dom José 
Dalvit, no trecho entre os 
Bairros Santo Antônio e 
Aroeira. Serão investidos 
R$ 2.903.208,99 na obra, 
que deve começar na pró-
xima semana.

Devem ser recuperados 
mais de 30 mil metros qua-
drados de avenida, partin-
do da BR-101 até o Bairro 
Aroeira, a começar pelos 
pontos mais críticos, com 
previsão de término em 
quatro meses.

“É a segunda indicação 
que o prefeito nos atende. 
Nunca me furtei de criticar 
o que está errado, mas sou 

Os serviços serão toca-
dos pela Reis Magos Cons-
trutora, empresa vencedo-
ra da licitação. 

Até chegar ao ponto da 
ordem de serviço, o verea-
dor fez vários vídeos, re-
gistrando a situação precá-
ria do asfalto destruído 
pouco tempo após a opera-
ção tapa buracos. Jorginho 
Cabeção revelou também 
a insatisfação dos morado-
res e transeuntes. 

Fizemos gravações mos-
trando a buraqueira, o as-
falto soltando camadas e 
cobramos insistentemente 
uma atitude da prefeitura. 
Essa é uma obra que já foi 
feita, Estão gastando qua-
se R$ 3 milhões. Se tivesse 
trabalhado direito antes, 
não precisava gastar duas 
vezes. Já entrei até com 
recurso judicial para exi-
gir a devolução, aos cofres 
públicos, do dinheiro pú-
blico desperdiçado.

humilde para agradecer”, 
disse Jorginho.

DESPERDÍCIO

Devem ser recuperados mais de 30 mil metros qua-
drados de avenida, partindo da BR-101 até o Bair-
ro Aroeira, a começar pelos pontos mais críticos, 
com previsão de término em quatro meses.
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DIVULGAÇÃO

O encontro, realizado na 
sede da Assenor contou 
com a presença de empresá-

SÃO MATEUS – Em 
meio à discussão do proble-
ma de abastecimento de 
água e saneamento de São 
Mateus ,  a  Associação 
Empresarial do Norte do 
Estado (Assenor) promo-
veu na manhã desta sexta-
feira (17) um debate para 
discutir a implantação de 
uma barragem no Bambur-
ral. Seria a primeira solução 
para o abastecimento de 
São Mateus o e solução pa-
ra o problema da agricultu-
ra que sofrem em períodos 
prolongados de estiagem, 
com água salinizada.

São Mateus discute
construção de barragem
no Bamburral

Em meio à discussão e 
debates que resultou na cria-
ção de uma comissão com 
representantes de vários 
seguimentos, o deputado 
Freitas (PSB) anunciou que 
está agendada uma reunião 
na segunda-feira com a Ce-
san, em Vitória, para discu-
tir a possibilidade de com-
por um processo no qual 

rios, políticos, e demais se-
guimentos da sociedade. 
“Estamos prosseguindo 
com um debate para viabili-
zarmos a elaboração de um 
novo projeto para implanta-
ção da barragem no Bam-
burral”, destacou o presi-
dente da Assenor, Atanagil-
do Beltrame, o Natan.

insere a questão do Saae, 
responsável pelo abasteci-
mento de água da cidade de 
São Mateus.

Na abertura do encontro 
o engenheiro Wellington 
Secundino, do Idaf (Institu-
to de Defesa Agroorestal) 
fez uma explanação através 
de vídeo de possíveis pon-
tos onde pode ser instalada 
a barragem em proprieda-
des rurais ao longo da mar-
gem do rio São Mateus, tam-
bém conhecido como Rio 
Cricaré. Foi, na ocasião, 
apresentado um estudo téc-
nico de como pode vir a ser 
a barragem.

Em um ponto os empre-
sários Jacimar Zanelato e 
Natan Beltrame concorda-
ram: a construção da barra-
gem deve ser amplamente 
discutida sem que prejudi-
que a questão imediata que 
é solução de abastecimento 
de água de São Mateus. E 
por sugestão do presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Jorginho Cabeção cou 
estabelecido o fortaleci-
mento de diálogo entre Exe-
cutivo e Legislativo em tor-
no de buscar uma solução 
para o problema de abaste-
cimento da cidade. “Temos 
que desarmar os espíritos 
nesta hora e pensarmos ape-
nas no melhor para São Ma-

O vereador não concorda 
em repassar o Saae para a 
Cesan da forma que tem 
sido discutida. “Em todos 
os municípios que a Cesan 
tem o domínio do abasteci-
mento e saneamento, exis-
tem problemas. Portanto, 
essa discussão deve ser 
bem ampliada”, justicou. 
Carlos Alberto deu exem-
plo de cidades que enfren-
tam problema de abasteci-
mento e são atendidas pela 
Cesan como Vitória e muni-
cípios do Norte, como No-
va Venécia e Conceição da 
Barra.

O deputado Freitas es-
clareceu que o Governador 
Renato Casagrande (PSB) 
está atento à questão da dis-
cussão sobre a implantação 
da barragem em São Mate-
us e sugeriu que o assunto 
fosse tratado junto à Secre-
taria de Estado da Agricul-
tura (Seag), mas que tam-
bém envolve a concessão 
do Saae para a Cesan. Neste 
ponto houve quem discor-
d a s s e ,  c o m o  o  v i c e -
presidente da Câmara vere-
ador Carlos Alberto Gomes 
Alves.

teus”, enfatizou o presiden-
te, no que concordou o tam-
bém vereador e secretário 
da Câmara Jozail do Bom-
beiro.

Congresso Nacional
gasta R$ 10,8
bilhões por ano 

Para este ano, as despe-
sas da Câmara dos Depu-
tados estão previstas em 
R$ 6,3 bi e do Senado Fe-
deral em R$ 4,5 bi, de acor-
do com a lei orçamentária 
anual (13.808/2019). Divi-
dindo o gasto pelos 365 
dias do ano, o Congresso 
custa aos brasileiros qua-
se R$ 30 milhões por dia, 
mesmo aos sábados, do-
mingos e feriados. 

Além do custo do Con-
gresso ser equivalente ao 
contingenciamento da 
Educação, também é se-
melhante a toda a riqueza 
produzida anualmente por 
alguns Estados brasilei-
ros, como Acre (R$ 13 bi) 
e Roraima (R$ 11 bi), da-
dos de 2016. 

Os cortes previstos pe-
lo governo Bolsonaro pa-
ra a área de Educação, al-
vo de protestos nesta quar-
ta-feira, somam R$ 7,4 
bilhões em 2019, podendo 
chegar a R$ 10 bilhões. 
Atingem todas as áreas, 
do Ensino Superior à Edu-
cação Básica. Se o contin-
genciamento chegar aos 
R$ 10 bi, o  valor será equi-
valente às despesas pre-
vistas para o Congresso 
Nacional no Orçamento 
2019. 

O número de funcioná-
rios do Congresso equiva-
le à população de muitas 
cidades. Só na Câmara 
são 2.894 servidores con-
cursados, 1.456 em car-
gos especiais,  8.949 se-
cretários parlamentares e 
3.260 terceirizados, um 
total de 16.559 (dados de 
março 2019). Já no Sena-
do são cerca de 9.000. Ou 
seja, no Congresso Nacio-
nal trabalham mais de 25 
mil pessoas. No Brasil, há 

BRASÍLIA – Em um 
país quebrado, com um 
rombo no orçamento pre-
visto em R$ 124 bilhões, o 
Congresso Nacional custa 
aos cofres públicos R$ 
10,8 bilhões ao ano. O 
custo do legislativo brasi-
leiro é o segundo maior do 
mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos. O ran-
king foi feito pela União 
Interparlamentar, organi-
zação internacional que 
estuda os legislativos de 
diferentes países.

Ele acrescenta que há 
projetos no Congresso 
para redução de despesas, 
mas que ainda não foram 
implementados e chama a 
atenção para o número de 
servidores por gabinete: 

— Já ouve senador com 
mais de cem servidores no 
gabinete e hoje o recordis-
ta tem 78. 

Para Gil Castelo Bran-
co, da Associação Contas 
Abertas, apesar de estar 
claro que o custo do Con-
gresso Brasileiro é alto, é 
difícil apontar se o dinhei-
ro está sendo bem empre-
gado e o que poderia ser 
cortado:

— Os únicos indicado-
res que temos sobre a efe-
tividade dos gastos são as 
comparações internacio-
nais com outros parla-
mentos e as comparações 
de quanto se gasta por ca-
da discussão, número de 
audiências, por exemplo, 
ou projeto aprovado. Por-
que os produtos que o Con-
gresso geram são esses. 
Quanto às despesas se con-
segue discriminar quanto 
está se gastando em luz, 
segurança e etc, mas é difí-
cil ter um medidor se é 
muito ou pouco. 

A estrutura do Con-
gresso Nacional é funda-
mental para a democracia 
brasileira. As duas casas 
são a sede do poder Legis-
lativo, que ao lado do Exe-
cutivo e do Judiciário for-
mam a estrutura política 
do País. O Congresso Na-
cional tem como principa-
is responsabilidades ela-
borar as leis e scalizar as 
contas do Executivo (con-
tábil, nanceira, orça-
mentária, operacional e 
patrimonial da União e 
das entidades da Adminis-
tração direta e indireta).

O Congresso, portanto, 
é fundamental e, claro, 
sempre terá um custo. 
Não há, no entanto, indi-
cadores que possam me-
dir a eciência do nosso 
legislativo em relação aos 
gastos e aos resultados 
que entregam aos brasilei-
ros, pagadores de impos-
tos. 

cerca de 4.000 municípios 
com população de até 25 
mil. 

Seria a primeira solução para o abastecimento de São Mateus o e solução para o problema da agricultura que 
sofrem em períodos prolongados de estiagem, com água salinizada.
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Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

O secretário de Estado da 

“Nossos resultados têm 
mostrado o esforço de todos 
e a ecácia do Programa 
Estado Presente, que é refe-
rência nacional e está focado 
na diminuição dos índices 
de criminalidade”, disse o 
governador Renato Casa-
grande, que acrescentou: 
� Estamos na busca por in-
clusão de tecnologias e nas 
soluções para diminuir a 
superlotação do sistema pe-
nitenciário capixaba. A res-
posta que estamos dando, 
tirando da rua homicidas e 
batendo recordes históricos, 
mostra a importância do for-
talecimento do Estado Pre-
sente”.

SÉRIE HISTÓRICA

As informações foram 
divulgadas nesta segunda-
feira (13), durante realiza-
ção da reunião mensal de 
avaliação do Programa Esta-
do Presente, realizada sob a 
liderança do governador 
Renato Casagrande, na qual 
foram apresentados indica-
dores e discutidas ações apli-
cadas para enfrentamento e 
prevenção à violência e à 
criminalidade, com foco, 
principalmente, nos crimes 
letais (homicídio, feminicí-
dio, latrocínio e lesão corpo-
ral). 

Em relação aos homicídi-
os dolosos, com um total de 
362 casos no acumulado de 
janeiro a abril deste ano, hou-
ve o menor número da série 
histórica em 23 anos. Já no 
que diz respeito a latrocínio 
(roubo com morte), a redu-
ção foi de 50%, tendo caído 
de 16 para oito casos na com-
paração entre os primeiros 
quadrimestres de 2018 e 
2019.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou queda de 
16% no índice de crimes 
letais intencionais - homicí-
dios, latrocínio e lesão com 
morte -, no primeiro quadri-
mestre deste ano, em relação 
ao mesmo período de 2018.  
O número de casos passou 
de 442 para 372, o que cor-
responde a 70 vidas poupa-
das. Somente no último mês 
de abril, o número de homi-
cídios dolosos (com inten-
ção de matar) apresentou 
uma redução de 17 casos (- 
18%), no mesmo comparati-
vo.

Espírito Santo registra
queda de 16% nos crimes
letais intencionais

Segurança Pública e Defesa 
Social, Roberto Sá, celebrou 
os resultados obtidos no iní-
cio da reimplantação do pro-
grama. “Conseguimos uma 
redução histórica nos últi-
mos dois meses e fechamos 
o primeiro quadrimestre 
com um índice excelente. 
Esse é o reexo das reuniões 
presididas pelo nosso gover-
nador e o trabalho conjunto 
da equipe de Governo, com 
as forças policiais, com um 
objetivo único de redução da 
criminalidade e uma maior 
sensação de segurança para 
os capixabas”, armou.

De acordo com o delega-
do titular da Delegacia Espe-
cializada de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) 
de Cariacica, Tarik Souki, o 

REGIÕES
Houve no primeiro qua-

drimestre deste ano uma que-
da no número de homicídios 
dolosos em todas as regiões 
do Estado, sendo que o mai-
or índice foi o da Região Ser-
rana (- 55%), com queda de 
20 para nove casos; seguida 
da Sul (-27%), de 33 para 24 
casos; da Norte (-20,6%), de 
97 para 77 casos; da Metro-
politana (- 7,3%), de 232 
para 25 casos; e da Noroeste 
(-5%), de 39 para 37 casos. 
Municípios como Aracruz, 
com aumento de 60% no 
número de homicídios dolo-
sos, e Cariacica, com + 29%, 
exigiram pronta atuação das 
forças policiais.     

“Uma operação foi reali-
zada com o objetivo de ame-
nizar os números de abril, 
em Cariacica, e já podemos 
ver os efeitos das 22 prisões 
de criminosos realizadas na 
semana passada, no começo 
deste mês de maio. A situa-
ção já está mais controlada”, 
disse o secretário de Econo-
mia e Planejamento, Álvaro 
Duboc, cuja pasta é respon-
sáve l  pe la  sec re ta r i a -
executiva do Programa Esta-
do Presente em Defesa da 
Vida. 

tráco está muito pulveriza-
do no município. As 24 mor-
tes registradas em abril ocor-
reram em 19 bairros diferen-
tes. “Nós realizamos a ope-
ração e prendemos uma gan-
gue que é responsável por 
mais de uma dezena de homi-
cídios no local. Todas as lide-
ranças foram presas”, rela-
tou.

Já em Aracruz, o tenente-
coronel Loureiro, coman-
dante do 5º Batalhão da Polí-
cia Militar, disse que a PM 
tem realizado operações inte-
gradas com a Polícia Civil, o 
que já reetiu nos resulta-
dos. “Foram três homicídios 
nos últimos 28 dias. Conse-
guimos aumentar a apreen-
são de armas e manter nos-
sas ações com recursos ex-
traordinários”, armou. “A 
grande maioria dos homicí-
dios está ligada ao tráco de 
drogas, e com autores presos 
ou identicados”, explicou 
o delegado João Francisco.

MULHERES
Dados compilados pelo 

Observatório da Segurança 
Cidadã (OSC), desenvolvi-
do pelo Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN) em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Segurança Públi-
ca (Sesp), também divulga-
dos na reunião, revelam que 
enquanto o número de casos 

Somente nos primeiros 
quatro meses deste ano, fo-
ram realizadas prisões de 
573 de homicidas no Espíri-
to Santo e apreendidas apro-
ximadamente mil armas. 
Durante a reunião, o secretá-
rio Duboc observou que “a 
tendência é aumentar o nú-
mero de apreensão de ar-
mas”, em decorrência das 
medidas aplicadas pelo Go-
verno Federal.  Já no Espíri-
to Santo, o Governo se pre-
para para pôr em funciona-
mento ainda este ano a Dele-
gacia de Investigação de 
Comércio Ilícito das Armas, 
Munições e Explosivos (De-
sarme). 

de homicídios praticados 
contra mulheres caiu 5,9%, 
o índice de feminicídio au-
mentou 55%, tendo passado 
de 11 para 17 crimes, no com-
parativo entre os primeiros 
quadrimestres de 2018 e 
2019. O Governo do Estado 
tem agido no sentido de com-
bater esse tipo de crime. Em 
média, realiza quase 20 visi-
tas da Patrulha Maria da Pe-
nha por dia a mulheres com 
medidas protetivas no Esta-
do. Já o índice de reincidên-
cia resultante do projeto Ho-
mem que é Homem é de me-
nos de 5%.

Durante a reunião, foi 
também informado que hou-
ve queda nos registros de 
furtos e roubos de veículos 
(-15,7%) e roubo de celular 
(-6,4%). Já o secretário de 
Estado de Justiça, Luiz Car-
los Cruz, forneceu informa-
ções sobre o sistema prisio-
nal. Disse que o Estado man-
tém controle sobre as unida-
des – 11 de regime fechado, 
12 de regime provisório, 5 
de semiaberto e 7 de regime 
misto -, mas o problema é a 
superlotação. Hoje a popu-
lação carcerária é de 23,5 
mil internos, e o décit de 
vagas chega a 9,6 mil.

Em parceria com o Poder 
Judiciário, a Defensoria Pú-
blica e o Ministério Público, 
o Governo do Estado vem 
adotando medidas para mu-
dar essa realidade.  Uma 
delas é ampliar o número de 
detentos que fazem uso do 
monitoramento eletrônico 
com tornozeleira. Todo o 
processo penal, por sua vez, 
já opera em meio eletrônico, 
o que garante mais agilidade 
à tramitação de processos na 
execução penal.     

A reunião contou com 
presenças de representantes 
das polícias Civil, Militar e 
Federal, da Polícia Rodoviá-
ria Federal, do Ministério 
Público e da Defensoria Pú-
blica do Estado, da Procura-
doria Geral do Estado (PGE) 
e do Poder Judiciário.

“Nossos resultados têm mostrado o esforço de todos e a eficácia do Programa Esta-
do Presente, que é referência nacional e está focado na diminuição dos índices de cri-
minalidade”, disse o governador Renato Casagrande.

Equipe econômica
quer reduzir
subsídios na
conta de luz

O valor dos incentivos 
no ano passado só não é 
maior que em 2015 (R$ 
28,6 bilhões em valores 
atuais), quando o governo, 
já mergulhado na crise 
scal, parou de bancar a 
política de subsídios inici-
ada em 2013, e que havia 
resultado na queda do pre-
ço da energia. O custo foi 
parar na conta do consu-
midor, com aumentos sal-
gados na tarifa.

VITÓRIA – A equipe 
econômica pretende am-
pliar a agenda de revisão 
de subsídios para incluir 
em sua mira benefícios 
bancados por meio da con-
ta de luz, que foram turbi-
nados durante o governo 
da ex-presidente Dilma 
Rousseff, mas nunca re-
vertidos. Só no ano passa-
do, esses incentivos dre-
naram R$ 19,2 bilhões dos 
consumidores, um valor 
262% maior que em 2007, 
já descontada a inação do 
período.

O secretário de Avalia-
ção de Políticas Públicas, 
Planejamento, Energia e 
Loterias, Alexandre Mano-
e l ,  a rmou  ao  Es t a-
dão/Broadcast que a mai-
or parte dos pareceres ela-
borados por ele e sua equi-
pe trata de novas propos-
tas do Congresso para am-
pliar ainda mais a fatura 
dos chamados “subsídios 
cruzados” na conta de luz.

Neste ano, em média, 
são três pareceres sobre 
novos projetos a cada se-
mana. Algumas das pro-
postas mais recentes con-
ferem desconto de 50% na 
conta de luz de universida-
des públicas. Outras reto-
mam descontos a agricul-
tores e empresas de sanea-
mento, que serão extintos 
em cinco anos, conforme 
decreto publicado neste 
ano, um gasto de R$ 5 bi-
lhões.

Também há projetos 
que aumentam benefícios 
a classes já privilegiadas 
por subsídios. Para agri-
cultores irrigantes, que já 
têm desconto de 60% a 
90% na madrugada, quan-
do o consumo da popula-
ção é menor, há um proje-

to permitindo que esse 
benefício se dê a qualquer 
hora do dia. Outra propos-
ta, direcionada à popula-
ção de baixa renda, que 
hoje tem direito a descon-
to de até 65% dependendo 
do consumo, confere gra-
tuidade para todos que 
consumirem até 70 quilo-
watt-hora (kWh) por mês, 
o que elevaria o custo do 
programa em R$ 750 mi-
lhões por ano.

“Para o parlamentar é 
muito simples, você dilui 
o custo. Ninguém sabe 
quem está pagando. É um 
benefício com o chapéu 
alheio”, diz o secretário.

Como funciona. O sub-
sídio cruzado ocorre quan-
do todos pagam por um 
incentivo a determinado 
setor. Como esses benefí-
cios não afetam direta-
mente receitas ou despe-
sas da União, o governo 
não tem um instrumento 
legal para barrar tentativas 
de ampliá-los, a exemplo 
do que a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF) re-
presenta para as contas 
públicas.

Se o Congresso quer 
aprovar uma renúncia de 
tributos, precisa indicar a 
fonte de compensação no 
Orçamento. Na conta de 
luz, o governo não tem 
uma “linha de defesa”, 
mas apenas sua capacida-
de de convencimento para 
conter novas concessões e 
reverter algumas que já 
existem. “Esse subsídio 
não tem restrição alguma. 
A restrição é o Congresso 
e se o Congresso apro-
vou… Não tem uma linha 
de defesa que não seja a 
transparência da informa-
ção. Os benefícios são con-
centrados e os custos são 
difusos.”

O secretário arma que 
o Comitê de Monitora-
mento e Avaliação de Sub-
sídios está atento ao tema 
e que os subsídios conce-
didos por meio da Conta 
de Desenvolvimento Ener-
gético devem integrar a 
agenda de revisões de be-
nefícios que está sendo 
tocada pelo governo.

Só no ano passado, esses incentivos drenaram R$ 
19,2 bilhões dos consumidores, um valor 262% mai-
or que em 2007, já descontada a inflação do perío-
do.

FOTOS DIVULGAÇÃO



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

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

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

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

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

2100

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

Petrobrás.

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

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

Tratar: 99900-2100
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA FIRE CS 1.4 
BAS 2011/12

COBALT LTZ 1.4 

UNO WAY 1.0 BRANCA 
2015/16

SIENA ESSENCE 1.6 
PRATA 2013/14
SIENA ESSENCE 1.6 
BRANCA 2014/15
SIENA EL 1.0 PRATA 
2009/10

STRADA FIRE 1.4 
BRANCA 2012/12
STRADA WORKING CE 
BRANCA 2014/15
UNO WAY 1.4 
VERMELHO 2015/16

UNO ECONOMYC 
BRANCA 2012/13

BRANCA 2016/16

S10 LT 2.8 BRANCA 
2013/14

JETTA TL 1.4 TURBO 
BRANCA 2016/16

CAPITIVA SPORT 2.4 
BRANCA 2011/12

MONTANA LS 1.4 
PRATA 2012/13
PRISMA LTZ 1.4 MT 
BRANCA 2017/18
PRISMA LT 1.4 MT PRETA 
2013/13 

S10 LTZ 2.8 PRATA 
2017/18

ONIX  LTZ 1.4 BRANCA 
2015/15

NOVO FOX TL BRANCA 
2014/15

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

BIZ 110I VERMELHA 
2018/18 

FIESTA FLEX PRETA 
2013/14

FOX 1.0 GII VERMELHA 
2011/12

FIESTA SE PRATA 
2010/11

COROLLA XEI 2.0 
PRATA 2016/17

FIESTA FLEX VERMELHA 
2012/13

SAVEIRO TL BRANCA 
CD 2015/15
UP CROSS MA 
VERMELHA 2015/16

COROLLA XEI 2.0 
BRANCA 2016/17

HILLUX CD SRV PRATA 
2017/18

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

Apartamento com 2 quar-
tos, 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

VENDE-SE DUPLEX NO 
CONDOMÍNIO JARDIM 

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

830.000,00

Acesse: www.fanoticias.com.br

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