
Atualmente a dívida com fornecedores (farmácia, supermercados e em-
préstimos) chega a R$ 150 mil. “Precisamos do apoio da sociedade mate-
ense”, desabafam diretores que esta semana pediram apoio da Câmara 
de Vereadores.

O encontro foi marcado a pedido do líder do Governo na Assembleia, 
deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), que não pôde acompanhar o 

dirigente empresarial por conta de seus trabalhos nas comissões 
parlamentares na Assembleia Legislativa.
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do Norte capixaba

DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de São Mateus realizará uma Audiência 
Pública para a comunidade debater a Reforma da Previdên-
cia. O requerimento foi protocolado na Câmara pela vereado-
ra Jaciara Teixeira, sendo aprovado por todos os edis. O even-
to se dará na próxima sexta-feira (07) às 18:30 no auditório da 
Escola Marita Motta Santos (Polivalente). Compareça!

AUDIÊNCIA PÚBLICA

19º FESTIVAL NACIONAL

CÂMARA MUNICIPAL 
HOMENAGEIA

Hoje e amanhã haverá programação relativa ao meio ambien-
te no Projeto Tamar. Visitação às tartarugas, brincadeiras, 
trilhas, exposição, ocinas, contação de histórias, dentre 
outras, são as atividades que estão aguardando os visitantes 
no horário de 9 às 17h.  

Na última Sessão Ordinária, a Câmara Municipal homenage-
ou os garis do Município de São Mateus, pela passagem do 
Dia dos Garis. A proposição foi apresentada pelo presidente 
da Casa, vereador Jorge Recla, que na ocasião convidou os 
senhores Josemar Galvão e Benedito Chaves para receberem 
a homenagem. Parabéns!

Após atuar em países como Espanha, Itália e Índia, chegou 
em São Mateus a LikaBio, linha de cosméticos de primeira 
classe, sendo considerada uma das maiores sensações do mer-
cado internacional, devido às suas fórmulas revolucionárias e 
tecnológicas. Para conhecer, agende uma visita com Gil pelo 
telefone (27) 99854-5657 ou visite o site www.likabio.com e 
conheça a linha completa. 

COLÔNIA DE FÉRIAS
O Clube dos Empregados da Petrobras, o CEPE, está ofere-
cendo uma colônia de férias, programada para ocorrer em 
julho. Os pais que queiram inscrever seus pupilos deverão 
procurar a secretaria do CEPE ou ligar para os números (27) 
98862-4219 ou 99727-2367.

DE FORRÓ DE ITAÚNAS

LIKABIO

O Fent está chegando! O tradicional e nacional evento da 
Vila de Itaúnas vai receber na abertura, dia 13 de julho o can-
tor Lenine. Ao longo dos 8 dias de evento passarão por lá mais 
de 30 atrações como Genival Lacerda, Mariana Aydar, Fala-
mansa e outros. 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam 
capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o 
que outras gerações já zeram. Homens que sejam criadores, 
inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 
formar mentes que estejam em condições de criticar, vericar 
e não aceitar tudo que a elas se propõe” (Jean Piaget).

Bom dia pra quem é de bom dia!

CINE SÃO MATEUS
Acompanhe a programação de hoje: ALADDIN (aventura - 
classicação 10 anos) às 16h30min e 19h; JOHN WICK 3 - 
PARABELLUM (ação - classicação 16 anos) às 21h30min. 
Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que 
às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feria-
dos ou pré-estreias).

POR QUÊ A EDUCAÇÃO 
INCOMODA?

PROJETO TAMARVITÓRIA – O Governo do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura, Abas-
tecimento, Aquicultura e Pesca 
(Seag), assinou nesta quinta-
feira (30), no Palácio Anchieta, 
em Vitória, ordens de serviço e 
de reinício de programas relacio-
nados à agricultura.

PONTE RURAL E 
CALÇAMENTO RURAL

Serão mais de R$ 5 milhões 
em investimentos em mais de 20 
municípios, beneciando mora-
dores, produtores, transportado-
res, vendedores e consumidores 
dos produtos agrícolas capixa-
bas. Durante a solenidade o go-
vernador do Estado, Renato Casa-
grande, assinou as seguintes en-
tregas:

Para os programas "Ponte 
Rural” e “Calçamento Rural” 
s e r ã o  i n v e s t i d o s  R $ 
4 . 11 6 . 9 9 8 , 8 8 ,  s e n d o  R $ 
2.996.087,11 para o programa de 
pontes e R$ 1.120.911,77 para o 
de calçamento. Ao todo, serão 
quase 50 pontes em 17 municípi-
os, permitindo a melhoria da 
trafegabilidade de estradas vici-
nais, escoamento da produção, 
acesso às escolas, além de ligar 
comunidades. Também permite 
melhor acesso às áreas urbanas.

- Ordem de reinício da Constru-
ção da Barragem de Itarana;
- Ordem de serviço referente à 
transformação de rede elétrica 
monofásica para trifásica na Co-
munidade de Picuã, em Ibiraçu, 
pelo Programa Energia Mais 
Produtiva. 

- Ordem de serviço para a Cons-
trução da Barragem de Vila Pa-
vão;

- Ordem de serviço dos Progra-
mas “Ponte Rural” e “Calçamen-
to Rural”;

 

O Programa “Ponte Rural” 
prevê a substituição das antigas 
pontes de madeira pelas de con-
creto, garantindo maior durabili-
dade e segurança às pessoas. Já o 
Programa “Calçamento Rural” 
visa à melhoria do acesso dos 
distritos e zonas rurais que não 
têm asfaltamento, permitindo 
um melhor tráfego pelas vias.

Serão instalados, aproxima-
damente, 25 mil metros quadra-
dos de blocos, melhorando a 

Governo do Estado
anuncia investimentos
em mais de 20 municípios

ENERGIA MAIS 
PRODUTIVA

Serão investidos, nesta fase, 
cerca de R$ 285.569,64 no "Pro-
grama de Energia Mais Produti-
va". A ordem de serviço de trans-
formação de rede elétrica mono-

 

A barragem de Vila Pavão tem 
capacidade de armazenamento 
de 67.192 metros cúbicos e os 
investimentos para sua constru-
ção são de R$ 713.701,27.

A construção de barragens 
permite a reserva de água para a 
produção agrícola. Também pos-
sibilita maior disponibilidade 
hídrica das regiões, atraindo ma-
is investimentos e atividades 
econômicas. 

BARRAGENS

A construção da barragem de 
Itarana estava paralisada desde 
2017. O total de investimentos é 
de R$ 650.280,88. A atual gestão 
executará os R$ 135 mil restan-
tes. A sua capacidade de reserva é 
de 74.641 metros cúbicos de 
água.
 

qualidade de vida e trazendo 
bem-estar aos moradores das 
comunidades capixabas.

No caso das pontes, a Secreta-
ria de Agricultura fornecerá as 
vigas e as prefeituras terão a res-
ponsabilidade de realizar a insta-
lação das chamadas “cabeças” de 
ponte; para a pavimentação, a 
Seag fornecerá os blocos e as pre-
feituras realizarão a instalação. A implantação de novas re-

des, irá melhorar a estrutura de 
energia elétrica no campo, dando 
suporte aos produtores rurais e 
empreendedores.

Dessa forma, trará mais sus-
tentabilidade para o campo, qua-
lidade para os produtos e renda 
para os agricultores. O programa 
também visa a atender às neces-
sidades básicas de energia elétri-
ca dos domicílios das famílias 
rurais capixabas. Assim, os agri-
cultores podem modernizar suas 
propriedades, adquirindo equi-
pamentos que facilitem os bene-
ciamentos de produtos, que 
demandam maior capacidade da 
carga elétrica.

O governador do Estado, Re-
nato Casagrande, ressaltou os 
investimentos para os municípi-
os nos próximos anos apontando 
o caminho para o desenvolvi-
mento regional. “Queremos rea-
lizar obras estruturantes em nos-
so Estado, obras essas que pos-
sam mudar a realidade de uma 
região, construir ou melhorar 
uma rodovia, uma escola, levar 
bra ótica para as regiões onde 
não tem. Quando assinamos pe-
quenas intervenções nos municí-
pios é para gerar emprego tam-
bém. Quando pavimentamos 
ruas, fazemos barragens, pontes, 
provocamos ânimo nas pessoas, 
abrimos postos de trabalho, leva-
mos progresso à região. Estamos 
montando os dez conselhos de 
desenvolvimento regional que 
irão ajudar a discutir os planos de 
forma local, indicando os melho-
res investimentos a serem fei-
tos”, disse.

fásica para trifásica, nas comuni-
dades de Barragem, São Benedi-
to e Picuã, em Ibiraçu, atenderá 
um desejo antigo dos moradores. 
A utilização de energia trifásica 
irá melhorar as condições de 
trabalho, possibilitando a melhor 
utilização de equipamentos para 
a irrigação e produção de café e 
pecuária.

Casagrande destacou a im-
portância dos fundos de Investi-
mento e Soberano para o futuro 
do Estado: “O Fundo Soberano 
será para atrair empresas ao nos-
so Estado. Eu poderia colocar 
esse dinheiro no caixa, mas pre-
cisamos pensar no futuro. O acor-
do que zemos com a Petrobras 
está destravando investimentos 
que ultrapassam US$ 5 bilhões. 
O Fundo de Investimento será de 
R$ 1,5 bilhão e queremos inves-
tir nessas obras estruturantes que 
tenho citado. Ontem [quarta-
feira, 29] também anunciamos a 
política de parcerias com o setor 
privado. Podemos fazer um tra-
balho com o setor privado nas 
áreas de serviço e de obras que 
será importante para o nosso 
Estado”, ressaltou.

Para o subsecretário de Infra-
estrutura Rural da Secretaria de 
Agricultura, Rodrigo Vaccari, as 
obras são estratégicas para o de-
senvolvimento do campo. "As 
entregas de hoje são voltadas 
para a infraestrutura rural, que é 
uma das metas da Secretaria. 
Elas são fundamentais para que 
nossos agricultores possam fazer 
o escoamento da produção com 
mais rapidez, menor custo e, 
consequentemente, mais tran-
quilidade para produzir. Muitas 
vezes, por conta de uma ponte 
quebrada, o produtor precisa dar 
uma volta muito grande, gastan-
do mais tempo, mão de obra e 
combustível. Pontes, calçamento 
rural, energia elétrica e barra-
gens são fundamentais para que 
esse produtor se desenvolva”, 
explicou.

Vaccari também falou sobre a 
continuidade dos programas e as 
conquistas nos primeiros meses 
de Governo. "Havia muitas obras 
abandonadas. Pelo pouco tempo 
de Governo, já foi possível avan-
çar bastante. O trabalho de apoio 
à infraestrutura rural não irá pa-
rar, e teremos mais comunicação 
no campo, energia, estradas. 
Essa é a nossa comemoração, de 
poder trabalhar e apresentar o 
empenho que a Secretaria de 
Agricultura tem com a infraes-
trutura e com o produtor rural", 
armou.

Estiveram presentes no even-
to o secretário de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento 
Social, Bruno Lamas; o diretor-
presidente do Instituto de Defe-
sa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf), Mário 
Louzada; o diretor-presidente 
do Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper), Antô-
nio Machado; e o diretor-
presidente da Agência Estadual 
de Recursos Hídricos (Agerh), 
Fábio Ahnert.

“Queremos realizar obras estruturantes em nosso Estado, 
obras essas que possam mudar a realidade de uma região, cons-
truir ou melhorar uma rodovia, uma escola, levar fibra ótica 
para as regiões onde não tem”, disse Casagrande.
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SÃO MATEUS - Com 
dívidas no comércio da ci-
dade, fornecedores e salá-
rios atrasados dos funcio-
nários, em torno de R$ 150 
mil, o Lar dos Velhinhos de 
São Mateus caminha para 
um desfecho que vai deixar 
muitos internos sem assis-
tência: o fechamento. Para 
que isso não aconteça os 
diretores tem peregrinado 
em busca de apoio. E na 
terça-feira recorreram à 
Câmara de Vereadores.  

De acordo com o coor-
denador Fábio Loures, o 
ideal para salvar o Lar dos 
Velhinhos é a população 
autorizar o SAAE a incluir 
um valor seja ele qual for, 
na conta de água e destiná-
lo à entidade. “Atualmente 
34 mil pessoas consomem 
água em São Mateus, mas 
apenas 12% desse total con-
tribuem com a inclusão de 
uma taxa na conta de água 

Jorginho Cabeção, pre-
sidente da Câmara anunci-
ou que o Legislativo tem 
todo o interesse em liberar 
verba para a entidade, mas 
tudo depende de entendi-
mento jurídico. “A Câmara 
tem feito economia em su-
as nanças e não custa 
destinar verba para o Lar 
dos Velhinhos, desde que 
haja respaldo jurídico com 
pareceres das procuradori-
as da Câmara e do Municí-
pio”, explicou, adiantando 
que o Legislativo não pode 
mandar dinheiro direto pa-
ra qualquer entidade, e sim, 
através da Prefeitura.

O diretor-presidente Na-
tanael Souza da Conceição 
e o coordenador adminis-
trativo Fábio Dilson Lou-
res foram pedir ao Legisla-
tivo não apenas a liberação 
de dinheiro para que a enti-
dade pague suas dívidas, 
como também que interce-
da junto ao Executivo para 
apressar a liberação de re-
cursos que são repassados 
pelos governos Estadual e 
Federal ao município, des-
tinados à entidade.

Com dívidas na
praça, Lar dos
Velhinhos corre
risco de fechar

E acrescentou Fábio: 
“Apesar da entidade ter 
parceria com os governos 
do estado, federal e muni-
cípio, esta parceria está 
aquém das nossas despe-
sas, que são obrigatórias 
pela Lei do Estatuto do Ido-
so”.

COMO É HOJE A 
ENTIDADE

“Hoje temos dentro da 
entidade uma equipe multi-
disciplinar que são: Assis-
tente Social, Psicólogo, 
Terapeuta Ocupacional, 
Coordenador, Enfermeiro, 
Técnico de Enfermagem, 
Nutricionista, Fisioterape-
uta, Cozinheira, Auxiliar 
de Cozinha, ASG, dentre 
outros.

Temos que ressaltar a 
parceria com o Município 
de São Mateus dentro do 
serviço que tem sido de 
grande valia, entretanto, é 
preciso entender que, o va-
lor repassado pelos Poder 
Público não tem sido o su-
ciente pela demanda apre-
sentada no dia a dia.

Apesar das diculdades, 
os serviços disponibiliza-
dos pelo Lar dos Velhinhos 
aos idosos tem sido de exce-
lência juntamente com par-
ticipação de todos os par-
ceiros, da sociedade, das 
empresas, da Prefeitura, 
das igrejas que participam 
com doações. A todos es-
ses, o nosso muito obriga-
do! Agradeceu Fábio Lou-
res – Coordenador Admi-
nistrativo

destinada ao Lar dos Velhi-
nhos”, disse. E acrescen-
tou: “Se os órgãos públi-
cos, a sociedade e entida-
des não nos ajudarem as 
portas do Lar dos Velhi-
nhos vão se fechar. Esta-
mos no limite”.  Se conti-
nuar aumentando nossa 
dívida, vamos entrar em 
falência e fechar. A entida-
de tem despesas recorren-
tes e o que entra nos cofres 
não é na proporção das des-
pesas.

Atualmente a dívida com fornecedores (farmácia, su-
permercados e empréstimos) chega a R$ 150 mil. “Pre-
cisamos do apoio da sociedade mateense”, desabafam 
diretores que esta semana pediram apoio da Câmara 
de Vereadores.

SÃO MATEUS – O presi-
dente da Câmara, vereador 
Jorginho Cabeção, indicou ao 
prefeito Daniel Santana a 
construção de uma estação de 
tratamento de esgoto – ETE, 
para atender os bairros Santo 
Antônio, Vitória, Bonsucesso 
I, II e III, Morada do Lago, 
Ayrton Senna, São Miguel, 
Colina e Aroeira.

Em sua solicitação, o par-
lamentar defende a necessi-
dade urgente de preservar o 
meio ambiente e garantir o 
bem-estar dos moradores. “A 
estação de tratamento de esgo-
to é de extrema importância 
para a saúde da população, 
pois evita a poluição ambien-
tal e a propagação de doenças 
e epidemias, justicou o 
vereador”.

DÉFICIT SANITÁRIO
Cerca de 100 milhões de bra-
sileiros não possuem coleta e 
tratamento de esgoto, resul-
tando na contaminação do 
solo. Somente 10% do esgoto 
brasileiro coletado é tratado, 

O representante do deputa-
do na audiência foi o seu asses-
sor Wanderson Melgaço e o 
objetivo era saber sobre o anda-
mento da análise do processo 
de licenciamento ambiental do 
porto.  “É claro que entende-
mos a importância de um pro-
jeto desta monta para o desen-
volvimento do Estado, mas é 
preciso adequar a proposta às 
necessidades ambientais da 
área para minorar os impactos 
ambientais vindos dela”, argu-
mentou Alaimar Fiuza.

De acordo com o presiden-
te da Petrocity, as mudanças 
necessárias solicitadas pelo 

SÃO MATEUS – O presi-
dente da Petrocity Portos 
S.A., José Roberto Barbosa 
da Silva, saiu otimista da au-
d iênc ia  com o  d i re to r-
presidente do IEMA (Institu-
to Estadual de Meio Ambien-
te e Recursos Hídricos), Alai-
mar Fiúza, na última segun-
da-feira (27).  O encontro foi 
marcado a pedido do líder do 
Governo na Assembleia, depu-
tado estadual Enivaldo dos 
Anjos (PSD), que não pôde 
acompanhar o dirigente em-
presarial por conta de seus 
trabalhos nas comissões par-
lamentares na Assembleia 
Legislativa.

O CEO da companhia saiu 
otimista do encontro do 
IEMA, cujo presidente se 
comprometeu a avaliar o pedi-
do de licença ainda em junho. 
O novo porto visa a atender à 
produção das regiões norte e 
noroeste do Estado, além de 
Minas e Sul da Bahia. A obra 
faz parte de uma proposta lo-
gística intermodal ligando as 
regiões atendidas por meio de 
uma nova ferrovia para o esco-
amento para o porto.

Petrocity: IEMA promete
para junho análise
de licença ambiental

IEMA já foram incluídas em 
um novo projeto, que precisa 
agora ser avaliado pela área 
técnica do órgão. José Rober-
to também listou uma série de 
ações que já foram feitas pela 
empresa para qualicar a mão 
de obra local, antes mesmo da 
implantação do porto na re-
gião.

O projeto do porto está esti-
mado em R$ 3,1 bilhões e vai 
gerar 2,5 mil empregos dire-
tos em sua implantação e ou-
tros 3 mil na operação. A pro-
posta foi apresentada em jane-
iro deste ano por José Roberto 
para representantes dos go-
vernos federal e estadual, 
além de municípios impacta-
dos de Minas e Espírito San-

“Nós não vamos inserir 
mão de obra externa em ne-
nhuma das fases de implanta-
ção do empreendimento. Já 
estamos realizando ações de 
qualicação para os morado-
res de Urussuquara e região 
para que possam ser devida-
mente aproveitados durante o 
desenvolver do projeto”, dis-
se José Roberto.

A Petrocity Portos S.A. 
cancelou o seminário que rea-
lizaria nesta sexta-feira, 31, 
no Cerimonial Calazans, em 
Mantena, para explicar aos 
membros da Associação dos 
Municípios do Leste de Mi-
nas Gerais (Assoleste) os pro-
jetos do Porto de Urussuqua-
ra, cujas obras para começar 
somente dependem da licença 
ambiental a ser expedida pelo 
Iema do Espírito Santo, e da 
Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo, que ligará Se-
te Lagoas (MG) ao porto em 
São Mateus (ES).

Em lugar do seminário, 
ainda no mês de junho a em-
presa realiza, segundo seu 
presidente, José Roberto  Bar-
bosa da Silva, uma audiência 
pública no mesmo local em 

to, em cerimônia no Palácio 
Anchieta, sede do governo do 
Espírito Santo. Na ocasião, os 
parceiros comerciais da Pe-
trocity também zeram expo-
sição de sua participação no 
projeto.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Mantena, nos mesmos mol-
des da que realizou em Barra 
de São Francisco no último 
dia 24. Com isso, a apresenta-
ção dos projetos ganha uma 
maior dimensão, ampliando a 
discussão para a sociedade 
civil organizada e populares.

Esse anúncio feito pelo 
CEO da Petrocity atende tam-
bém a recomendação médica 
de repouso absoluto nos pró-
ximos dias para José Roberto 
Barbosa, diagnosticado com 
pneumonia. “Ele já vinha re-
clamando cansaço e indispo-
sição desde o evento de Con-
ceição da Barra, onde lançou 
o Petrocity Social”, disse um 
jornalista que participou do 
evento na cidade litorânea do 
Norte capixaba. “Ele chegou 
a interromper a entrevista e 
pediu para descansar um pou-
co”.

José Roberto Barbosa dis-
se estar “procurando seguir a 
recomendação médica” e vai 
aproveitar para descansar no 
nal de semana nas monta-
nhas capixabas, onde também 
tem casa.

O encontro foi marcado a pedido do líder do Governo na Assembleia, deputado estadual 
Enivaldo dos Anjos (PSD), que não pôde acompanhar o dirigente empresarial por conta 
de seus trabalhos nas comissões parlamentares na Assembleia Legislativa.

Jorginho propõe levar tratamento
de esgoto a bairros periféricos

o resto é descartados nos au-
entes, acarretando em doen-
ças como a cólera, leptospiro-
se, hepatites, diarreia e es-
quistossomose, por exemplo.
“É importante observar que o 
esgoto tratado, além de evitar 
que as doenças se espalhem, 
ajuda a reduzir consideravel-
mente, os gastos do Estado 
com tratamentos médicos 
realizados na rede pública”, 
ressaltou Jorginho.

REDE DE ESGOTO NO 
COLINA

Jorginho também reiterou 

ETE - Estação de Trata-
mento de Esgoto, é a unidade 
operacional do sistema de 
esgotamento sanitário que 
através de processos físicos, 
químicos ou biológicos remo-
vem as cargas poluentes do 
esgoto, devolvendo ao ambi-
ente o produto nal, euente 
tratado, em conformidade 
com os padrões exigidos pela 
legislação ambiental.

TRATAMENTO

pedido ao prefeito para o tér-
mino da construção da rede de 
esgoto do bairro Colina. Con-
forme o vereador, a obra foi 
iniciada, porém, por motivos 
que desconhece acabou inter-
rompida. ”Solicitamos mais 
uma vez à prefeitura a retoma-
da do serviço. Este é o anseio 
dos moradores. O bairro ca 
numa região de muito declive 
e quando chove o esgoto trans-
borda, provoca alagamento de 

As duas indicações foram 
aprovadas pelo parlamento na 
sessão ordinária da última 
terça-feira, 28 de maio e se-
guiram para apreciação do 
Chefe do Poder Executivo.

ruas e, depois, os dejetos per-
manecem represados nas vias, 
causando mau cheiro e trazen-
do risco de contaminação”, 
alertou o vereador.

APROVAÇÃO

“A estação de tratamento de esgoto é de extrema importân-
cia para a saúde da população, pois evita a poluição ambi-
ental e a propagação de doenças e epidemias, justificou o 
vereador”.
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SÃO MATEUS – A Pe-
trobras informou que inici-
ou a etapa de divulgação da 
oportunidade (teaser) refe-
rente à cessão da totalidade 
de suas participações em 27 
campos maduros terrestres, 
incluindo as instalações 
compartilhadas de escoa-
mento e tratamento de pro-
dução, localizados no Espí-
rito Santo, nos municípios 
de São Mateus, Jaguaré, Li-
nhares e Conceição da Bar-
ra, denominadas conjunta-
mente Polo Cricaré.

A estatal é operadora 
com 100% de participação 
em todos os contratos de 
concessão, que compreen-
dem os seguintes campos: 
Biguá, Cacimbas, Campo 
Grande, Córrego Cedro Nor-
te, Córrego Cedro Norte 
Sul, Córrego Dourado, Cór-
rego das Pedras, Fazenda 
Cedro, Fazenda Cedro Nor-
te, Fazenda Queimadas, 
Fazenda São Jorge, Guriri, 

VITÓRIA – Existe uni-
dades em Vitória, Vila Ve-
lha, Santa Teresa, Colatina, 
Venda Nova do Imigrante, 
São Mateus, Cachoeiro de 
Itapemirim, além do Hotel 
Senac Ilha do Boi

Com unidades em diver-
sas cidades do Espírito San-
to, a instituição, atenta as 
tendências do setor de co-

O Senac-ES acaba de lan-
çar a grade de cursos do ter-
ceiro trimestre de 2019. Na 
tabela, além dos cursos já 
conhecidos da instituição, 
estão inclusas 24 novas op-
ções para quem busca uma 
qualicação para ingressar 
no mercado de trabalho.

Petrobras coloca à venda
27 campos terrestres do ES

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Em 2018, a produção total média desses campos foi de cerca de 2,8 mil bpd de óleo e 
11 mil m3/dia de gás.

Inhambu, Jacutinga, Lagoa 
Bonita, Lagoa Suruaca, Ma-
riricu, Mariricu Norte, Rio 
Itaúnas, Rio Preto, Rio Pre-

to Oeste, Rio Preto Sul, Rio 
São Mateus, São Mateus, 
São Mateus Leste, Seriema 
e Tabuiaiá.

Em 2018, a produção to-
tal média desses campos foi 
de cerca de 2,8 mil bpd de 
óleo e 11 mil m3/dia de gás.

Senac lança nova programação
com 24 cursos inéditos no ES

mércio e serviços, aposta em 
uma ampla cartela de cursos 
voltados para as demandas 
do mercado de trabalho atu-

al. São cursos na área de gas-
tronomia, informática, ges-
tão, beleza, moda, entre ou-
tros.

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

O Senac-ES acaba de lançar a grade de cursos do terceiro 
trimestre de 2019.

PitBull quer
ampliar
vantagem
para decisão

SÃO MATEUS – Com 
expectativa de casa cheia 
neste sábado, no Ser-
namby, o Pit Bull do Nor-
te, que joga por dois resul-
tados iguais para ser cam-
peão da Segundona do 
Campeonato Capixaba de 
2019 e voltar à elite do 
futebol em 2020, também 
conta com o apoio de tor-
cedores de outros municí-
pios vizinhos. É a chance 
do extremo norte ter um 
representante no Capixa-
bão do ano que vem, e o 
apoio do torcedor é muito 
importante nesta hora.

Contanto com todo 
esse possível apoio, a dire-
toria do São Mateus to-
mou suas providências 
fora das quatro linhas. 
Para garantir a segurança 
dos torcedores o presi-
dente Junior Fundão soli-
citou reforço no policia-
mento da Polícia Militar 
e, ao mesmo tempo con-
tratou mais seguranças 
particulares, mesmo com 
a falta de dinheiro no co-
fre. A mesma providência 
ele pediu da diretoria do 
Azulão, como é chamado 
o Linhares.

Alheio às medidas que 
estão sendo tomadas pela 
diretoria, o treinador Mine-
iro, com os pés no chão, 

Para enfrentar o Azulão 
o time entra em campo 
com Richard, Carlito, Sá-
vio, Pé de Pato e Fabiano; 
Ronaldinho, Thiago, Si-
mião e Bombom; Marqui-
nhos e Léo Chocolate.

A vantagem do São 
Mateus resume no fato de 
jogar com o apoio de sua 
torcida e em seu estádio, 
mas isso é irrelevante na 
opinião do treinador. “Te-
mos que respeitar o time 
adversário que chegou à 
disputa na reta nal por 
seus méritos”, concluiu 
Mineiro que foi efetivado 
no time quando o Pit Bull 
beirava uma crise por fal-
ta de dinheiro para pagar 
os jogadores, o que quase 
pouco mudou desde que 
assumiu, mas conseguiu 
contornar a situação e 
manter o time focado na 
conquista do título.

pediu aos jogadores para 
ter seriedade nesta partida. 
Lembrou que no último 
confronto entre os dois 
times, o São Mateus ven-
ceu com relativa facilida-
de o Linhares por 3 a 0, 
mas isso não signica que 
é favorito para a primeira 
das duas partidas da deci-
são. “Cada jogo tem um 
cenário diferente”, resu-
miu.

A partida entre São Mateus e Linhares começa às 15 
horas e conta com reforço na segurança.

Além disso, a m de ofe-
recer a melhor qualicação e 
preparar o aluno para que 
tenha sucesso ao ingressar 
no mercado, o Senac-ES 
adota uma metodologia de 
ensino que leva para a sala 
de aula a dinâmica do dia a 
dia da prossão, além da 
teoria. As matrículas podem 
ser feitas no site www.es.se-
nac.br ou na unidade onde o 
curso está sendo ofertado.

O Senac-ES conta com 
unidades em Vitória, Vila 
Velha, Santa Teresa, Colati-
na, Venda Nova do Imigran-
te, São Mateus, Cachoeiro 
de Itapemirim, além do Ho-
tel Senac Ilha do Boi.

Bandido de
escopeta leva
moto e celulares
em assalto
no Sernamby

SÃO MATEUS – Um 
criminoso armado com uma 
escopeta assaltou um moto-
ciclista na noite desta quar-
ta-feira (29) no Bairro Ser-
namby. Além da moto, o ban-
dido levou dois aparelhos 
celulares. De acordo com 
informações do plantão do 
13º Batalhão da Polícia Mili-
tar de São Mateus, o bandido 
armado de escopeta teve a 
cobertura de um outro que 
estava de carro. Depois do 
assalto fugiram no sentido 
BR-101.

Em contato com a vítima 

De posse das informa-
ções sobre a característica 
do bandido que agiu com a 
escopeta, os policiais reali-
zaram buscas em vários bair-
ros de São Mateus mas não 
conseguiram êxito. Tam-
bém não conseguiram infor-
mações sobre o modelo do 
carro que deu fuga ao autor 
do assalto. 

os policiais foram informa-
dos que, além da moto Hon-
da CG preta, placa OYF-
7130. O bandido levou celu-
lar marca Motorola G3 e 
outro Samsung J4.

IFES realiza
Feira de Ciências
Norte Capixaba
no Ceunes

O visitante pode interagir 
com projetos desenvolvi-
dos por alunos de ensino 
fundamental e médio de 7 
municípios capixaba. Tam-
bém foram expostos vári-
os outros trabalhos de pes-
quisa e extensão desenvol-
vidos por professores e 
alunos do Ifes e da Ufes, 

SÃO MATEUS – O Ifes 
realizou nos dias 30 e 31 
de maio de 2019, a Fecinc 
- Feira de Ciências Norte 
Capixaba. O evento acon-
teceu no Ginásio Polies-
portivo do Ceunes, no bair-
ro Litorâneo, em São Mate-
us, e é aberto para visita-
ção pública.

como um carro off-road 
(baja), robôs, aeromode-
los e sistemas de produção 
de energia solar.
“Esse é um movimento 
que tem como objetivo 
despertar e valorizar jo-
vens talentos para as áreas 
de ciências e engenharia. 
A Fecinc faz parte de uma 
rede de feiras de ciências 
que se estende pelo Brasil 
e outros países, possibili-
tando aos alunos exposito-
res novas oportunidades 
de intercâmbios cientí-
cos e culturais” explica o 
Coordenador Geral da Fe-
cinc o prof. Thiago Rafals-
ki Maduro.
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DIVULGAÇÃO

Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE) e do 
Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Incaper). 
A cafeicultura em solo mate-
ense é caracterizada por 
uma zona climática que faci-
lita a atividade e possuiu 
um bom nível tecnológico, 
dispondo de maquinário 
adequado e utilização de 
técnicas modernas de culti-
vo como irrigação e estru-
turas de secagem e bene-
ciamento, 

São Mateus A Prefeitura 
de São Mateus vem dando 
manutenção periódica às 
estradas rurais do Municí-
pio, facilitando o escoa-
mento da produção agríco-
la. 

SÃO MATEUS – O pe-
ríodo da colheita do café é 
esperado com entusiasmo 
por produtores, trabalhado-
res rurais e comerciantes. 
No Norte Capixaba gera 
milhares de empregos e 
aquece a economia. Em São 
Mateus a média de produ-
ção anual chega a mais de 
30 mil toneladas de café 
conilon, colocando-o entre 
os cinco maiores produto-
res do Espírito Santo. No 
Município a estimativa pa-
ra a nova safra é aproxima-
damente 510 mil sacas, 
com uma área de cerca de 
12.800 hectares de plantio.

SÃO MATEUS – Uma 
proposição de autoria do 
vereador Jerri Pereira deve 
garantir maior segurança 
para o tráfego de ciclistas 
que utilizam a bicicleta pa-
ra trabalhar, praticar espor-
te ou por lazer em áreas ur-
banas em São Mateus.

O Projeto de Lei n° 
020/2019 que dispõe sobre 
a destinação de espaços 
para ciclovias e ciclofaixas 

Crescimento da cafeicultura
no Norte aquece a
economia de São Mateus 

Com quase 2.500 propriedades produtoras, o café chega a mais de 30 mil toneladas 
do conilon, no município, apontam IBGE e Incaper.

O prefeito de São Mate-
us, Daniel Santana, partici-
pou, no Dia Nacional do 
Café (24 de maio), do lança-
mento do 12° Marco do Iní-
cio da Colheita do Café, 
acompanhando a ministra 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cris-
tina Corrêa da Costa Dias, o 
governador Renato Casa-
grande e a vice-governadora 
Jacqueline Moraes. Na oca-
sião Daniel reivindicou in-
vestimentos para a área agrí-
cola do Município mateen-
se, principalmente na Agri-

MARCO DO INÍCIO 
DA COLHEITA

cultura Familiar. 

A CAFEICULTURA NO 
ESPÍRITO SANTO
A cafeicultura é a princi-

pal atividade agrícola do 
Espírito Santo, desenvolvi-
da em todos os municípios 
capixabas (exceto Vitória). 
Gera em torno de 400 mil 
empregos diretos e indire-
tos e está presente em 60 
mil das 90 mil propriedades 
agrícolas do Estado. Ao to-
do, 73% dos produtores ca-
pixabas são de base famili-
ar, com o tamanho médio 
das propriedades em 8 hec-

tares. Existem 131 mil famí-
lias produtoras capixabas.

O Espírito Santo é o mai-
or produtor de café conilon 
do Brasil - responsável por 
entre 75% e 78% da produ-
ção nacional – e o 2º maior 
produtor brasileiro de café, 
com expressiva produção 
também de arábica. É res-
ponsável por 22% da pro-
dução brasileira. Atual-
mente, existem 435 mil hec-
tares em produção no Esta-
do. A atividade cafeeira é 
responsável por 35% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) Agrícola capixaba.

Jerri propõe espaço seguro
para circulação de ciclistas

Conforme a matéria a ser 
votada no plenário da Câ-
mara, ca estabelecido 
para a construção de aveni-
das, a partir da publicação 
da Lei, a obrigatoriedade 
de espaços para ciclovias e 
ciclofaixas.

As atuais avenidas  de 
acesso às grandes áreas de 
lazer deverão ter a demar-
cação de ciclofaixas, desti-

no município.

As ciclofaixas serão situ-
adas junto ao canteiro cen-
tral ou à esquerda da via 
onde é permitida a circula-
ção de ciclistas nos dias 
determinados pela lei, das 
7h às 16h. Elas serão dota-
das de sinalização vertical e 
horizontal, em área prote-
gida do tráfego geral por 
elementos de canalização 
como cones, cavaletes e 
supercones.

A nalidade, de acordo 
com o autor do projeto, é 
assegurar que as ciclovias  
e ciclofaixas se tornem rea-
lidade no município de São 
Mateus. “Na prática, pre-
tendemos aumentar o uso 
da bicicleta como meio de 
transporte, criar uma con-
vivência harmoniosa entre 
ciclistas e motoristas, desa-
fogar o trânsito, integrar a 
sociedade com a prática 
esportiva, resgatar os valo-

nadas aos usuários nos sába-
dos, domingos e dia de feri-
ado nacional.

LOCALIZAÇÃO

Entende-se por ciclofai-
xas o espaço exclusivo para 
circulação de bicicletas, 
onde não há separação físi-
ca ou xa, geralmente a 
separação ocorre por faixas 
pintadas no chão e a utiliza-
ção de “olhos de gato”, por 
exemplo.

res familiares, os hábitos 
saudáveis e ao mesmo tem-
po, fomentar a educação no 
trânsito. Com isso, vamos 
melhorar a acessibilidade  
e mobilidade urbana”, ex-
plicou Jerri Pereira.

DIFERENÇAS
Entende-se por ciclovi-

as, as pistas de uso exclusi-
vo para circulação de bici-
cletas, segregadas sica-
mente do restante da via 
dotadas de sinalização ver-
tical e horizontal caracte-
rísticas (placas e pintura de 
solo). Pode estar situada na 
calçada, no canteiro central 
ou na própria pista por onde 
circula o tráfego geral. Ge-
ralmente situadas em vias 
arteriais e coletoras.

Tamar promove
Semana do Meio
Ambiente
em Guriri

VISITAS GUIADAS
Crianças e adultos po-

derão fazer visitas guia-
das a trilhas, conferir ex-
posição de animais taxi-
dermizados, além de as-
sistir à apresentação de 
palestras e vídeos sobre a 
biodiversidade marinha e 
de restinga, e ainda apren-
derem a arte do origami 
em ocina temática sobre 
a fauna marinha. Aulas de 
yoga e tai chi chuan tam-
bém serão ofertadas para 
todos.

SÃO MATEUS – As 
bases avançadas do Tamar 
ICMBio em Guriri, São 
Mateus, e em Regência, 
Linhares, no Norte do Esta-
do, estão com uma progra-
mação ampla e voltada 
para os público infantil e 
adulto em comemoração à 
Semana do Meio Ambien-
te.

A programação na Base 
Avançada  do  Cent ro 
TAMAR ICMBio, locali-
zada no balneário de Guri-
ri, começa neste  sábado e 
vai até quarta-feira (5) – 
sendo sábado e domingo, 
das 9h00 às 16h00, a Base 
estará aberta para o públi-
co em geral; e de segunda-
feira (3) a 5 de junho 
(quarta-feira, das 8h00 às 
16h30, a Base receberá 
público escolar já previa-
mente agendado.

Em Regência o evento é 
organizado pelo Centro 
Tamar/ICMBio, Funda-
ção Pro Tamar e EEF Vila 
Regência, tendo como 

Já na Base Avançada do 
Tamar ICMBio na Vila de 
Pescadores de Regência, 
em Linhares, terá como 
tema norteador de todo os 
dias do evento os ambien-
tes marinho e costeiro, 
além da poluição. A pro-
gramação toda acontecerá 
no Centro Ecológico de 
Regência, e seguirá do dia 
4 ao dia 8 de junho, com 
programação ainda no dia 
12.

objetivos promover a in-
formação, a sensibilização 
e a mudança de atitudes 
referente ao meio ambien-
te de forma integrada jun-
to à população local e tu-
ristas por meio de ativida-
des lúdicas e socioeducati-
vas.

Na sexta-feira, dia 07, 
será promovido passeio 
pedagógico de Coleta de 
Resíduos Sólidos com o 
CEIM na praia e depois 
serão feiras esculturas 
com o material recolhido.  
No dia 08/06 é celebrado o 
Dia dos Oceanos, com um 
concurso de escultura na 
areia; campanha de coleta 
de resíduos e concurso de 
esculturas com os resíduos 
coletados.

Já no dia 12 de junho, 
Dia Internacional das Tar-
tarugas Marinhas, serão 
apresentados dados da 
temporada reprodutiva 
das tartarugas marinhas 
18/19; além de exibição e 
seleção dos vídeos do con-
curso de vídeos da Sema-
na do Meio Ambiente.

Serão ministradas pa-
lestras, exibidos lmes, 
além de atividades recrea-
tivas. Haverá o lançamen-
to do concurso de produ-
ção de vídeos com tema 
"O Meio Ambiente Na 
Minha Comunidade", 
com turmas da escola de 
manhã, tarde e noite no dia 
4 de junho (terça-feira).                             

Já no dia 5 – Dia do Me-
io Ambiente – será promo-
vida passeata de sensibili-
zação de coleta de resídu-
os sólidos recicláveis, du-
rante todo o dia. No dia 6 
será exibido o vídeo "O 
Rio Doce - Trajetória" e 
outros sobre poluição mari-
nha e promovido um deba-
te intitulado "E O Futu-
ro?!". Dia 8 – Dia dos Oce-
anos – haverá concurso de 
escultura na areia; campa-
nha de coleta de resíduos e 
concurso de esculturas 
com os resíduos coleta-
dos.

Bases em Guriri e Regência estão com programação 
voltada para crianças e adultos
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A MP 870/2019 foi apro-
vada pelo Senado na noite 
de terça-feira (28), mas os 
senadores não chegaram a 
votar a transferência do Co-
af, porque o próprio governo 
recuou na mudança, para 
não atrasar a votação – se a 
emenda fosse aprovada o 
projeto teria que voltar à Câ-
mara.

Ao todo, 10 integrantes 
da bancada capixaba – três 
senadores e sete deputados – 
votaram contra a mudança 
do Coaf para o Ministério da 
Economia.

BRASÍIA – AGENCIA 
CONGRESSO – A maioria 
da bancada do ES queria 
manter o Coaf (Conselho de 
Controle de Atividades Fi-
nanceiras) com o ministro 
da Justiça, Sérgio Moro.

Apenas os deputados fede-
rais Amaro Neto (PRB) e 
Helder Salmão (PT) vota-
ram a favor da alteração 
quando o projeto tramitou 
na Câmara. O deputado Josi-
as da Vitória (Cidadania) 
não votou.

“Iria votar como votei na 
comissão, mantendo o Coaf 
com o ministro Sérgio Mo-
ro, conforme projeto do go-
verno enviado a esta Casa”, 
disse a senadora Rose de 

Bebida genuinamente 
nacional, a produção de 
aguardente e de cachaça no 
país está presente em mais 
de 800 municípios de 26 
unidades da Federação, a 
exceção é Roraima. 

VITÓRIA – Espírito 
Santo é o terceiro estado 
com maior número de esta-
belecimentos produtores de 
cachaça do Brasil, segundo 
o Ministério da Agricultura. 
Um estudo realizado com-
provou que o estado tem 74 
produtores registrados, 
atrás de Minas Gerais, com 
421, e São Paulo, que tem 
126. São Roque do Canaã é 
o segundo município com 
maior número de fabrican-
tes, sendo 10, enquanto Be-
lo Horizonte lidera o ran-
king com 19.

Dez dos 13 parlamentares
do ES queriam Coaf
com Sérgio Moro

Senadores
VOTOS DA BANCADA CAPIXABA

Dra. Soraya (PSL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Sérgio Vidigal (PDT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Helder Salomão (PT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Economia
Felipe Rigoni (PSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Rose de Freitas (Podemos) . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Da Vitória (Cidadania) . . . . . . . . . . . . . . . . . Não votou

Ted Conti (PSB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Fabiano Contarato (REDE) . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Evair de Melo (PP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça
Norma Ayub (DEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Deputados

Lauriete (PR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

Amaro Neto (PRB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Economia

Marcos do Val (Cidadania) . . . . . . . . . . . . . . Coaf no Ministério da Justiça

MUDANÇA DE PLANOS

O senador disse, ainda, 
que recebeu a informação do 
governo de que o Ministério 
da Economia, sob o coman-
do do ministro Paulo Gue-
des, irá manter a estrutura e 
o funcionamento do Coaf 
como estava no Ministério 
da Justiça.

O senador Fabiano Con-
tarato (REDE) havia decla-
rado apoio à Medida Provi-
sória 870/2019, ressalvado o 
destaque para o Coaf car 
no Ministerio da Justiça. 
Assim como o senador Mar-
cos do Val (Cidadania).]

A aprovação só ocorreu 
após o presidente da repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, enviar 
uma carta aos senadores 
com o objetivo de convencê-
los a aprovar a proposta no 
Senado. O presidente temia 
que a medida, vencendo dia 
3 de junho, invalidasse a re-
forma ministerial.

Freitas (Podemos).

Do Val publicou uma nota 
em suas redes sociais ar-
mando que votou “a favor da 
MP 870 que reduz de 29 para 
22 ministérios e, em desta-
que, defendi com outros se-
nadores a permanência do 
COAF na Justiça.”

Apenas os deputados federais Amaro Neto (PRB) e Hel-
der Salmão (PT) votaram a favor da alteração quando 
o projeto tramitou na Câmara. O deputado Josias da 
Vitória (Cidadania) não votou.

ES é o terceiro maior
produtor de cachaça do Brasil

Estado ocupa posição atrás de Minas Gerais e São Pau-
lo, primeiro e segundo colocados respectivamente.

Esta é a primeira vez que 
o ministério realiza um estu-
do sobre a produção destes 
destilados. O levantamento 
mostra que existem 3.648 
cachaças e 1.862 aguarden-
tes de cana registradas no 
ministério. A Região Sudes-

São 951 produtores de 
cachaça e 611 de aguarden-
te registrados no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento que, soma-
dos, representam cerca de 
um quarto do total de pro-
dutores de todas as bebidas 
registradas e produzidas no 
país, que é de 6.362. Os da-
dos, constam do estudo A 
Cachaça no Brasil - Dados 
de Registro de Cachaças e 
Aguardentes, lançado na 
terça-feira (28) pelo minis-
tério. te aparece com a maior pro-

dução de cachaça, seguida 
da Região Nordeste e depo-
is a Sul.

O estudo também faz 
uma distinção entre aguar-
dente e cachaça. O ministé-
rio reconhece como cacha-
ça, que é feita a partir do 

mosto (líquido) fermentado 
do caldo da cana-de-açúcar, 
com composição alcoólica 
que pode variar entre 38% e 
48%. Enquanto a aguarden-
te pode ser também um des-
tilado alcoólico simples, 
mas com composição al-
coólica entre 38% e 54%.

Música emociona
pacientes e
colaboradores
do hospital
Rio Doce

LINHARES – Todas 
as terças-feiras, por volta 
das 15h, o silêncio nos cor-
redores do hospital Rio 
Doce é quebrado pelo som 
de vozes e violão. Trata-se 
do projeto Música no Hos-
pital, idealizado pelo ser-
viço Social e mantido por 
membros da igreja Lutera-
na de Linhares. Eles pas-
sam por vários setores do 
hospital cantando músicas 
religiosas que transmitem 
força e esperança aos paci-
entes internados.

A coordenadora do Ser-
viço Social Carolina La-
vigne Castello Branco Mo-
reira, fala da iniciativa. "A 
música ajuda os pacientes 
no alivio das tensões e fa-
vorece o convívio social. 
Do ponto de vista terapêu-
tico, serve como coadju-
vante para minimizar as 
diculdades geradas pela 
hospitalização, além de 
tornar o ambiente hospita-
lar mais agradável para 
pacientes e acompanhan-
tes", declara Carolina.

Esse é o caso da copeira 
Rita Gomes. Acompa-
nhando a lha que passava 
por uma cirurgia, ela disse 
que achou o momento mui-
to válido. "Me senti muito 
bem quando ouvi, achei 
muito válido. Faz bem 
nesse momento de espera 
e ansiedade", destaca Rita.

Essa também é a opi-
nião da dona Maria dos 
Santos Oliveira, 66 anos, 
moradora do bairro Nova 
Esperança. Internada há 
oito dias, depois de passar 

por uma cirurgia, ela se 
emocionou e diz que a mú-
sico veio em boa hora. 
"Foi um alívio para minha 
alma ouvir a música, me 
emocionei quando ouvi. É 
um momento de conforto, 
limpa a alma da gente, aju-
da fortalecer e da força", 
explica dona Maria.

E ela tem razão. A Psi-
cóloga do hospital Sara 
Rapina explica que a músi-
ca tem o poder de ajudar 
nos momentos difíceis 
como os problemas de saú-
de. "A música estimula a 
memória e o contato com a 
realidade. Os sons, instru-
mentos musicais e a voz, 
contribuem para alivio da 
dor, ansiedade, fadiga, 
estresse, e melhora o hu-
mor das pessoas hospitali-
zadas", salienta a prossi-
onal.

Katicilene canci de Sou-
za, Enfermeira coordena-
dora da enfermaria SUS, 
conrma o que diz Sara na 
prática. "Esses momentos 
são muito valiosos. No 
ambiente hospitalar mui-
tas das vezes, as pessoas 
que aí se encontram por 
motivo de doença, estão 
muito fragilizada, e essa 
abordagem os deixam ma-
is esperançosos, o que con-
tribuem para uma melhora 
mais rápida do paciente", 
salienta a enfermeira. Kati-
cilene disse ainda que o 
momento é maravilho tam-
bém para os prossionais 
que lidam com situações 
de dor e sofrimento todos 
os dias.

Apresentações acontecem todas as terças-feiras 
em vários setores da unidade hospitalar.






