
A Sociedade Mineira de Engenheiros elaborou um robusto documento 
encaminhado como proposta de acordo ao Ministério Público Federal em 

Minas Gerais, configurando uma malha ferroviária no Estado. Na 
proposta, a comissão faz uma ampla exposição do programa.
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O vereador acionou o Ministério Público Federal (MPF) para apu-
rar gastos de R$ 1,495 milhão no pagamento, por meio da Secreta-
ria de Educação.
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Bom dia pra quem é de bom dia!

MEDITANDO
“Coloque-se em uma postura calma, imóvel, dirija sua atenção 
para dentro e devote sua mente ao seu eu interior. A sabedoria 
que procura está dentro de você mesmo” (Krishna - Bhagavad 
Gita).

SESSÃO ITINERANTE
Na próxima terça-feira (27), a Câmara Municipal de São Mateus 
realizará uma Sessão Itinerante no Distrito de Nestor Gomes 
(Km 41), por solicitação do vereador Ajalírio Caldeira, que é 
morador daquela região. O evento se dará na Escola Estadual de 
Nestor Gomes com início às 18h. Toda a comunidade está convi-
dada a participar da sessão e acompanhar os trabalhos do verea-
dores.

O Instituto Gnosis Brasil convida você a participar de um ciclo 
de palestras que acontece a partir deste domingo (25), sempre às 
17h30min na sede do Instituto, situado à Rua 8, nº 541, Guriri 
Sul. A primeira palestra terá como tema “A Roda do Samsara”, 
abordando assuntos referentes ao ciclo da alma, morte e renasci-
mento, além de oferecer questionamentos naturais como: quem 
somos nós? De onde viemos? Qual o objetivo da existência? 
Entrada franca.

Neste m de semana a Associação de Capoeira Dendê naliza o 
ciclo de ocinas realizadas no espaço Teodorinho Trinca-Ferro, 
localizado no Porto. Portanto, hoje e amanhã acontece a ocina 
de catalogação de imagens e arquivos para montagem do acervo 
do Ponto de Memória. As inscrições são gratuitas e poderão ser 
feitas na hora do evento. Informações com Mestre Piau no núme-
ro (27) 99958-7616.

16ª JORNADA ESPÍRITA MATEENSE

AUTOCONHECIMENTO 

Palestras espíritas estão acontecendo em São Mateus, como par-
te da 16ª Jornada Espírita Mateense. Hoje (24) o evento ser dará 
na Casa Espírita Chico Xavier, em Guriri, com o tema “Suicídio - 
Conhecer Para Salvar Vidas”; amanhã (25) será no Centro Espí-
rita Antônio de Pádua, com o tema “Reforma Íntima”. As pales-
tras iniciarão às 20h e a entrada é franca.

Acompanhe a programação de hoje: O Rei Leão (3D - dublado - 
ação - classicação 10 anos) às 14h (este horário somente 
SÁBADO E DOMINGO) e 19h; Velozes e Furiosos - Hobbs e 
Shaw (ação - classicação 14 anos) às 16h20min e 2h30min. 
Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às 
quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou 
pré-estreias).

OFICINAS NO PORTO

CINE SÃO MATEUS

Nesta semana, entre os dias 27 e 30, o Araçá realizará a 7ª edição 
da Mostra de Curtas do Centro Cultural Araçá. O evento ocorrerá 
no salão São Benedito, e visa especialmente o atendimento aos 
alunos do ensino fundamental, médio e superior, além de educa-
dores, agentes culturais e apreciadores da sétima arte. Na abertu-
ra haverá uma palestra sobre os gêneros cinematográcos, e ao 
nal de cada sessão acontecerão rodas de conversa.  A mostra 
não será competitiva, e nem haverá premiação em dinheiro. 
Entrada franca.

MOSTRA DE CURTAS ARAÇÁ

A Coluna desta semana rende homenagens à dona Iosana Fun-
dão, um dos ícones desta terrinha. Ex-Professora, ex-vereadora, 
ativista cultural e social, que em muito contribuiu para o bem 
estar de muitos mateenses. Nossos sentimentos à família enluta-
da.

LUTO

 

DIVULGAÇÃO

“É importante estarmos 
aqui debatendo a política de 
Segurança Pública, conside-
rado hoje o principal tema 
em debate em nosso Estado. 
Temos grandes desaos, 
mas graças ao trabalho das 
nossas forças policiais e das 
políticas públicas imple-
mentadas em nosso Gover-
no, como o Programa Esta-
do Presente, temos reduzido 
o pior dos crimes, que é o 
contra a vida”, armou 
Casagrande, lembrando que 
julho foi o sétimo mês segui-
do com queda nos casos de 
homicídio.

VITÓRIA – O governa-
dor do Estado, Renato Casa-
grande, participou, na tarde 
desta quinta-feira (22), da 
abertura do XVIII Fórum 
Nacional das Entidades Re-
presentativas de Policiais 
Militares e Bombeiros Mili-
tares, que acontece em Vitó-
ria. Durante o evento, Casa-
grande destacou o trabalho 
realizado pelas forças de 
segurança do Espírito Santo, 
que contribui com a queda 
histórica nos índices de vio-
lência. Ele também falou 
sobre os investimentos do 
Governo do Estado nas ins-
tituições policiais.

Casagrande também ci-

Governador destaca trabalho
realizado pelas forças de
Segurança do Espírito Santo

tou a importância da valori-
zação salarial, mas dentro 
das possibilidades do Esta-
do. “Todos sabem da nossa 
responsabilidade scal, mas 
é uma determinação interna 
de Governo melhorar a situ-
ação dos policiais. Vamos 
fazer aos poucos dentro das 
condições permitidas. Já 
enfrentamos assuntos polê-
micos neste ano, como a anis-
tia dos militares que partici-
param da manifestação de 
2017. Fui criticado, mas não 
poderia dar o primeiro passo 
no Governo sem fechar essa 

Em seguida, o governa-
dor acompanhou a abertura 
do Seminário Nacional de 
Distribuição de Energia Elé-
trica (Sendi), que também 
acontece na Capital capixa-
ba.  É a primeira vez que o 

ENERGIA

ferida! O projeto de promo-
ção não agradou a todos, 
mas fomos ao nosso limite 
do que podíamos naquele 
momento e tenho certeza 
que vamos valorizar de for-
ma merecida nossos milita-
res”, ponderou.

evento é realizado no Espíri-
to Santo. O seminário apre-
senta as tendências do setor, 
promove a inovação e o de-
senvolvimento e abre um 
espaço para troca de expe-
riências entre as empresas 
distribuidoras de energia 
elétrica.

“Tudo em torno de nós 
depende da energia. Os Esta-
dos estão tendo que ter um 
protagonismo maior e apos-
tar em energias renováveis é 
fundamental para o momen-
to em que vivemos. Desde 
que assumimos o Governo 
tenho direcionado para este 
caminho: de sustentabilida-
de e de inovação. Para ser-
mos eciente temos que 
avançar na inovação. Nossa 
tarefa é melhorar o ambiente 
de negócios para que as em-
presas possam vir para o nos-
so Estado, que automatica-
mente se torna mais compe-
titivo, gerando mais oportu-
nidades e diminuindo a desi-
gualdade”, enfatizou.

Para Casagrande, que tem 
feito anúncios na área de 
tecnologia – como a expan-
são da rede de bra óptica 
em toda a Região Metropoli-
tana e a digitalização de pro-
cessos –, enfatizou a impor-
tância nos investimentos em 
energias renováveis:

Fonte: Climatempo

“É importante estarmos aqui debatendo a política de 
Segurança Pública, considerado hoje o principal tema 
em debate em nosso Estado”, afirmou Casagrande.

VITÓRIA – O Banco de 
Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes) realiza, na 
quinta-feira (29), às 14h55, o 
quarto leilão de imóveis em 
2019. Nesta edição, além de 
lotes localizados em 34 dife-
rentes municípios do Espírito 
Santo, os interessados podem 

O leilão oferta uma varie-
dade de lotes comerciais e 
residenciais dos mais dife-
rentes segmentos, são casas, 
chácaras, terrenos, galpões, 
entre outros. Uma ótima opor-
tunidade de investimento na 

optar por imóveis em Minas 
Gerais e Pernambuco.

área comercial é a Pousada 
Estalagem Vila Tânia, locali-
zada em Vila de Itaúnas, dis-
trito de Conceição da Barra - 
ES. O imóvel de área total de 
3.600 m², possui 12 chalés, 
sete apartamentos, recepção 
com escritório e banheiro, 
um galpão e uma construção 
de dois andares. O lance ini-
cial de aproximadamente R$ 
2,8 mi.

O Bandes também possibi-
lita que investidores arrema-
tem imóveis em outros esta-
dos. O leilão coloca em dispu-
ta um Imóvel rural situado na 
“Margem Direita do Rio Ca-
pim”, Distrito de Alto Capim 

Interessados em arrematar 
algum imóvel podem consul-
tar as condições de pagamen-
to, fotos e demais informa-
ções no Edital de Leilão, no 
site do Bandes (www.ban-
des.com.br). Outras informa-
ções pelos telefones (27) 
3331-4359 e 3331-4416 ou e-
mail: leilao@bandes.com.br.

– comarca de Aimorés-MG, o 
lote possui área total de 
96.800,00 m² e valor inicial 
em R$ 70.000,00. Outra op-
ção é o terreno do loteamento 
Praia do Sol, no município de 
Jaboatão – PE, o imóvel pos-
sui área total de 510,00m² e 
lance inicial de R$ 280 mi.
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SÃO MATEUS – O entu-
siasmo das lideranças políti-
cas, empresariais e classis-
tas de Minas Gerais com o 
projeto da PetroCity de cons-
truir uma ferrovia ligando o 
Centro Portuário de São Ma-
teus a Sete Lagoas só faz 
aumentar: agora, a obra foi 
incluída no programa “Mi-
nas de Volta aos Trilhos”, 
como parte dos sistemas inte-
grados de transportes do 
Estado.

A Sociedade Mineira de 
Engenheiros, através da co-
missão técnica de transpor-
tes, elaborou um robusto 
documento encaminhado 
como proposta de acordo ao 
Ministério Público Federal 
em Minas Gerais, congu-
rando uma malha ferroviária 
no Estado. Na proposta, a 
comissão faz uma ampla 
exposição do programa.

Em relação à Estrada de 
Ferro Minas-Espírito Santo, 
faz menção do projeto ante-
rior, que previa a primeira 
etapa da obra entre Gover-
nador Valadares e o Porto de 
São Mateus. A PetroCity, 
porém, atendendo a apelos 
das lideranças mineiras re-
formulou o projeto para 
construir a primeira etapa 
até Ipatinga, a m de bene-
ciar todo o Vale do Aço.

GOVERNADORES
O projeto do maior corre-

dor logístico do Sudeste, 
agregando os modais rodo-

PetroCity: Minas
Gerais inclui ferrovia
em seu plano estadual

O estudo da malha ferroviária planejada por Minas Gerais inclui a ligação com o por-
to de São Mateus, da Petrocity.

ferroviário, aeroviário e por-
tuário para “rasgar” o garga-
lo de escoamento de produ-
tos entre o mar, porta de saí-
da para o mundo, e o Brasil 
Central deverá ser uma das 
pautas da reunião de gover-
nadores do Consórcio de 
Integração Sul e Sudeste 
(Cosud), neste sábado, na 
residência ocial do gover-
no capixaba na Praia da Cos-
ta.

O tema poderá estar na 
agenda do ministro Tarcísio 
Gomes de Freitas, da Infra-
estrutura, que vai falar sobre 
os projetos de desenvolvi-
mento para as regiões Sul e 
Sudeste, que concentram 
70% da força econômica do 
País: Minas, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

Como o projeto do Centro 

Os sete estados do Sul e 
do Sudeste do Brasil agora 
formam um grupo de coo-
peração. O Consórcio de 
Integração Sul e Sudeste 
(Cosud) foi ocialmente 
rmado em encontro reali-
zado no dia 16 de março, em 
Minas Gerais. Temas como 
Produto Interno Bruto 
(PIB), Previdência e Saúde, 
estão entre as pautas con-

Portuário de São Mateus 
está em fase nal de libera-
ção da licença provisória e, 
depois, da licença de instala-
ção pelo IEMA, e os minei-
ros abraçam a Estrada de 
Ferro Minas-Espírito Santo, 
a abordagem do tema é ava-
liado por observadores co-
mo “inevitável”, por se tra-
tar de um corredor logístico 
que integrará o novo porto 
com a BR 381 e o aeroporto 
de Conns.

juntas do grupo, que se reu-
nirá novamente no dia 27 de 
abril.

Os estados que formam o 
Cosud concentram 70% da 
força econômica do país. 
Para Renato Casagrande, o 
trabalho em conjunto entre 
os estados permitirá uma 
melhor prestação de servi-
ços aos cidadãos. "A proxi-
midade nossa permite que os 
governadores do Sul e Su-
deste se articulem", disse.

Estiveram no primeiro 
encontro os govenadores 
Romeu Zema (MG), João 
Doria (SP), Renato Casa-
grande (ES), Wilson Witzel 
(RJ), Eduardo Leite (RS) e 
Carlos Moisés (SC). O go-
vernador do Paraná, Ratinho 
Jr., não pôde comparecer. A 
próxima reunião terá a parti-
cipação de secretários de 
Estado.

São Mateus vai
receber palestra
sobre estratégica
de inovação

Líderes empresariais e 
prossionais de adminis-
tração precisam adquirir 
competências para a ino-
vação orientada ao cresci-
mento lucrativo, em espe-
cial à inovação de mentali-
dades, de gestão, de pro-
c e s s o s  e  d e  p r o d u-
tos/serviços.

Foi pensando nestes 
aspectos que será realiza-
da em São Mateus, em se-
tembro, palestra com o 
renomado professor e ad-
ministrador Rogério Antô-
nio Monteiro, sobre Ges-
tão Estratégica: Formando 
estrategistas inovador pa-
ra o crescimento lucrativo, 
através da utilização do 
Método e das Ferramentas 
Innovare.

SÃO MATEUS – A 
sobrevivência e o desen-
volvimento da empresa 
estão cada vez mais amea-
çados por sintomas e fra-
gilidades internas, cenário 
econômico recessivo e 
aumento de concorrência. 
Por isso, a gestão estraté-
gica inovadora para o cres-
cimento lucrativo precisa 
ser incorporada à agenda 
executiva.

A palestra tem como 
público alvo empresários, 
prossionais de adminis-
tração e líderes de organi-
zações.

CONFIRA A AGENDA

• Doutor em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP;

Palestrante: Adm. Rogério 
Antônio Monteiro

• Administrador, formado 
pela UFES;
• 30 anos de experiência 
em pesquisa de campo e 
intervenção para geração 
de crescimento lucrativo;
• Desenvolvedor de méto-
do e ferramentas para o 
crescimento lucrativo das 
empresas;
• Prêmio ACAPS 2014 e 
2015 pela Inovação de 
Produtos;

Outro ponto é a represen-
tação institucional da enti-
dade CRA-ES, que possui 
representante institucio-
nal no noroeste do Espirito 
Santo, que acompanha as 
ações de promoção do co-
nhecimento, bem como a 
scalização de empresas. 
O Administrador e Profes-
sor Cláudio Roberto Gon-
çalves de Amorim, tem 
representação até 2021.

DIA 11 DE SETEMBRO
Horário:
19h às 21h – Palestra
Local: Auditório da Facul-
dade Vale do Cricaré 
(FVC)

• Professor do mestrado 
prossional em Adminis-
tração da UFES.

credencial.papodeuniver-
sitario.com/formando-
estrategista-inovador-
p a r a - o - c r e s c i m e n t o -
lucrativo-exponencial-11-
09-2019

R. Humberto de Almeida 
Franklin, 1 – Universitá-
rio, São Mateus – ES.
As inscrições podem ser 
realizadas no endereço:

Foi pensando nestes aspectos que será realizada 
em São Mateus, em setembro, palestra com o reno-
mado professor e administrador Rogério Antônio 
Monteiro, sobre Gestão Estratégica.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o aluno, de 
apenas 12 anos, agrediu a 
professora com socos no 
rosto e unhadas nos braços. 
Outras duas professoras, 
que tentaram conter a agres-
sividade do estudante, tam-
bém foram agredidas. Os 
pais do menor foram chama-
dos até a escola e, de lá, se-
guiram para a delegacia da 

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Militar foi acionada para 
conter um conito entre um 
aluno e três professoras na 
Escola Estadual de Ensino 
Fundamental "Dr. Emílio 
Roberto Zanotti", localizada 
no Centro. A ocorrência foi 
registrada nesta quinta-feira 
(22).

Professoras são agredidas
por aluno de 12 anos em escola

O adolescente agrediu três educadoras dentro da escola, com socos e unhadas. Bole-
tim de ocorrência foi registrado.

cidade, junto com as educa-
doras.

Segundo a Polícia Civil, o 
adolescente assinou um Bo-
letim de Ocorrência Cir-
cunstanciado por ato infraci-
onal análogo ao crime de 
lesão corporal, e foi reinte-

O QUE DIZ A SEDU
Em nota, a Secretaria de 

Estado da Educação (Sedu) 
conrmou a ocorrência de 
agressão ocorrida na tarde 
desta quinta-feira (22). Se-

grado à família. gundo a Sedu, a Polícia Mili-
tar, o Conselho Tutelar e a 
família do estudante foram 
acionados pela Superinten-
dência Regional de São Ma-
teus, que acompanhará os 
desdobramentos junto aos 
envolvidos.

GIL LEONARDI / AGÊNCIA MINAS
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“O DPVAT é o seguro a 
que todos têm direito nos 
casos de morte, invalidez 
permanente ou parcial, além 
de reembolso de despesas 

A proposição, de autoria 
dos vereadores Jerri Pereira 
e Jorge Recla, foi acolhida 
por unanimidade em plená-
rio na sessão ordinária desta 
terça-feira (20). “Tendo em 
vista o expressivo cresci-
mento dos evangélicos e a 
pluralidade religiosa, propo-
mos esta integração, com 
eventos que exaltem a nume-
rosa comunidade evangélica 
em nosso Município, esti-
mulando a boa relação entre 
religiosos de diferentes igre-
jas”, justicou Jerri Pereira.

SÃO MATEUS – A Câ-
mara de São Mateus apro-
v o u  o  P r o j e t o  d e  L e i 
023/2019, do Poder Legisla-
tivo, que inclui a “Semana 
da Integração Evangélica” 
no calendário ocial do 
município, a ser celebrada 
todos os anos na última se-
mana de novembro.

No aviso deverão constar: 
nome da seguradora; data do 
vencimento do seguro; nú-
mero da apólice e valor segu-
rado.

DPVAT
Outra matéria aprovada, 

o Projeto de Lei 037/2019, 
do vereador Carlos Alberto 
Gomes, institui regras para 
d ivu lgação  do  seguro 
DPVAT dentro dos ônibus 
do transporte coletivo em 
São Mateus, contendo dados 
sobre o seguro coletivo con-
tra acidentes.

Vereadores aprovam
inclusão de Semana
da Integração Evangélica
no calendário municipal

CERTIFICADO
A terceira proposição do 

legislativo, aprovada nesta 
terça-feira implanta o “Cer-
ticado de qualidade ali-
mentar para premiar os esta-
belecimentos comerciais do 
município que trabalham 
com comida pronta”, Proje-
to de Lei 042/2019 de Carlos 

médicas e hospitalares, em 
casos de acidentes de trânsi-
to. Quando ocorre um aci-
dente mais grave com um 
ônibus do transporte coleti-
vo urbano, tudo pode passar 
pela cabeça do usuário, me-
nos os direitos que ele tem. 
Então, nada mais justo que o 
passageiro tenha acesso à 
essas informações”, justi-
cou o autor.

Alberto.

RETIRADO
Durante a discussão e vo-

tação das proposições, a ve-
readora Jaciara Teixeira, 
anunciou à Mesa Diretora da 
Câmara retirada de pauta do 
PL 048/2019, que visa a proi-

O certicado será conce-
dido após avaliação da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
e as empresas interessadas 
poderão obtê-lo tão logo a 
lei entre em vigor e seja di-
vulgada no município.

“O objetivo desta nossa 
proposta é reconhecer as 
empresas do município que 
primam pela qualidade ali-
mentar dos seus produtos e 
pela saúde do consumidor”, 
disse Carlos Alberto.

bir atribuição da função de 
cobrança de passagens aos 
motor i s t a s  de  ôn ibus . 
“Achei por bem retirá-lo 
para fazer alguns ajustes”, 
disse a autora. A matéria de-
ve retornar ao plenário daqui 
a duas semanas.

AUSÊNCIA
Após o início dos traba-

lhos, o vereador Paulo Cha-
gas, pediu para se ausentar 
do plenário, em função de 
problemas de saúde e as du-
as indicações do parlamen-
tar na pauta do dia, não fo-
ram submetidas à votação, 
conforme o regimento, redu-
zindo para vinte o número 
de pedidos apreciados, sen-
do que todos foram aprova-
dos. 

A proposição, de autoria dos vereadores Jerri Pereira e Jorge Recla, foi acolhida por 
unanimidade em plenário na sessão ordinária desta terça-feira (20).

MP-ES promove
audiência pública
para debater situação
da água na Cidade

O chefe da Promotoria 
de São Mateus, promotor 
Márcio Augusto Gonçal-
ves Cardoso destacou que 
o momento é oportuno 
para que a sociedade de 
um modo geral “participe 
das discussões quando o 
Estado e Município colo-
cam suas preferências pe-
la concessão dos serviços 
de água e esgoto para a 
Cesan, assunto que foi 
debatido na reunião pro-
movida nesta quinta-feira 
no Ministério Público Fe-
deral.

No encontro desta quin-
ta-feira participaram ain-
da como mediador Procu-
rador da República do Mi-
nistério Público Federal 
Jorge Munhós de Souza, o 
prefeito Daniel Santana 
Barbosa, o presidente da 

SÃO MATEUS – O 
Ministério Público do 
Espírito Santo (MP-ES), 
por meio da Promotoria de 
Justiça de São Mateus, 
realizará na próxima se-
gunda-feira (26), no audi-
tório do Sesc, no bairro 
Fátima, uma audiência 
pública aberta a toda a co-
munidade para discutir o 
serviço de saneamento 
básico do município.  O 
evento está marcado para 
começar às 18 horas.

Câmara de Vereadores 
Jorginho Cabeção, o dire-
tor presidente da Cesan 
Carlos Aurélio Linhalis, 
bem como os vereadores 
Jozail do Bombeiro, Aqui-
les Moreira, Jaciara Teixe-
ira, Carlos Alberto Gomes 
Alves, Ajalírio Caldeira e 
Francisco Amaro, bem 
como Doda Mendonça, e 
representantes do Sindica-
to dos Servidores em Ser-
viço de Água do Estado e 
da prefeitura.

OBJETIVO
O promotor Márcio Au-

gusto, que promove a au-
diência pública de segun-
da-feira lembrou que o ob-
jetivo da reunião é debater 
com especialistas, autori-
dades públicas e a socieda-
de civil o serviço de sanea-
mento básico de São Mate-
us. “As principais pautas 
do encontro incluem a pro-
posta de solução apresen-
tada pelo município, com o 
convênio de cooperação da 
Cesan, como a atualização 
e o cumprimento das metas 
do Plano Municipal de Sa-
neamento básico e o Plano 
de Investimentos a ser apli-
cado nos serviços de abas-
tecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto da 
cidade.

O evento está marcado para começar às 18 horas.

Neste ano, o tema da Se-
mana Nacional é “Família e 
pessoa com deciência: 
protagonistas na implemen-
tação das políticas públi-
cas”. Em São Mateus, a ca-
minhada de abertura partiu 
da sede da APAE e teve co-
mo objetivo a mobilização e 
conscientização da socieda-
de.

A programação da Sema-
na Nacional seguirá até o dia 
28 de agosto, trazendo ativi-

SÃO MATEUS – Uma 
caminhada pelas ruas do 
centro da cidade de São Ma-
teus, marcou a abertura da 
Semana Nacional de Pesso-
as com Deciência Intelec-
tual e Múltipla, promovida 
pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE). O evento é celebra-
do pelas APAEs de todo Bra-
sil no mês de agosto.

APAE São Mateus abre Semana
Nacional com Caminhada

dades variadas como expo-
sições de trabalhos, encon-
tro recreativo das APAEs do 
Norte, piquenique com usuá-

PROGRAMAÇÃO
24 de agosto (sábado)

rios, entre outras.

Neste ano, o tema da Semana Nacional é “Família e 
pessoa com deficiência: protagonistas na implemen-
tação das políticas públicas”.

(Saída da APAE de São Ma-
teus às 7h)

Encontro Recreativo das 
APAES do Norte
Local: Município de Pinhei-
ros 

Local: Catedral de São Mate-
us - Av. João XXIII, 330 – 
Centro

25 de agosto (domingo)

Programação interna com os 
usuários da instituição
27 de agosto (terça-feira)

Horário: 10h
Missa de Ação de Graças

Piquenique com usuários

26 de agosto (segunda-feira)

Equipe Gestora recebe ho-
menagem na Assembleia 
Legislativa, em Vitória.

Local: Praça do Centro de 
Vivência Amélia Boroto - 
Rua João Pinto Bandeira, 74 
- Bairro Carapina
28 de agosto (terça-feira)

SÃO MATEUS – Com 
o objetivo de facilitar ain-
da mais a aquisição da ca-
sa própria para seus clien-
tes, a Soma Urbanismo 
lança, no mês de agosto, a 
campanha “Realize com a 
Soma”.  Idealizada para 
ajudar a todos a realiza-
rem o sonho da casa pró-
pria através do nancia-
mento bancário, a campa-
nha conta com conteúdos 
especiais sobre o assunto 
e, ainda, uma cartilha com 
todo o passo-a-passo, a 
Cartilha do Financiamen-
to Bancário, para downlo-
ad, no site da loteadora. 
Acesse pelo link www.so-
m a u r b a n i s m o .-
com.br/realize.

Soma Urbanismo
lança campanha sobre
financiamento bancário

CONDIÇÕES 
ESPECIAIS

A “Realize com a Soma” 
é direcionada especialmen-
te para os municípios de 
São Mateus, Jaguaré e Li-
nhares, e todos os empreen-
dimentos destes municípios 
contarão com condições 
especiais durante o mês, 
como: 90 dias de prazo e 
sem entrada para a Soma,  
desconto de 10% no valor 
dos lotes e 50 sacos de ci-
mento gratuitos para quem 
assinar e receber o aval da 
Caixa Econômica Federal 
em 90 dias. A ação conta 
com spots para rádio, co-
merciais em televisão, out-
doors, panetagens, anún-
cios em jornais, redes socia-
is, site, blog e carro de som.



www.fanoticias.com.br 5CidadeSábado, 24 de agosto de 2019

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

Fonte: alexa.com

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

Carlos Alberto denuncia
compra de livros por
quase R$ 1,5 milhão

O Ministério Público do 
Espírito Santo (MP-ES), por 
meio da Promotoria de Justi-
ça de São Mateus, informou 
que também recebeu denún-
cia referente ao caso citado, 
mas não deu detalhes sobre a 
tramitação do caso.

PROJETO ESCOLA+
A Prefeitura de São Mate-

us esclareceu que não foram 
adquiridos só livros, o in-
vestimento faz parte do Pro-
jeto Escola+, e o recurso vin-
do do Ministério da Educa-
ção (MEC) aplicado garante 
formação dos professores, 
formação dos pais, testes 
psicométricos (diagnósti-
cos) de avaliação dos alu-
nos, aulas no contraturno 
escolar e também a compra 
de livros.

SÃO MATEUS – Uma 
denúncia formulada esta 
semana na sessão da Câmara 
de São Mateus, pelo vice-
presidente Carlos Alberto 
Gomes Alves (PSB) de su-
perfaturamento da prefeitu-
ra na compra de livros, está a 
caminho de desencadear 
uma ação. É que o denunci-
ante acionou o Ministério 
Público Federal (MPF) para 
apurar gastos de R$ 1,495 
milhão no pagamento, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação.

Os livros, adquiridos em 
fevereiro deste ano e recebi-

dos em março, foram desti-
nados a todos os estudantes 
das escolas de ensino funda-
mental do município que 
cursam do 5º ao 8º ano. Cada 
um dos 4.300 alunos, de 
acordo com a prefeitura, 
recebeu um kit contendo 
quatro livros, sendo dois de 
Português e dois de Mate-
mática, além do kit do pro-
fessor.

“Esta ação faz parte da 
Iniciativa 90 dentro do Sis-
tema do Plano de Ações Arti-
culadas e como toda com-
pra governamental precisa 
passar de acordo com Lei 
Geral de Licitações (nº 
8666), neste caso como o 
município de Cariacica tam-

bém recebeu a mesma a 
ação, o município de São 
Mateus aderiu à Ata de Re-
gistro de Preços da Prefei-
tura Municipal de Cariaci-
ca. Estes livros, assim como 
prevê a iniciativa, são desti-
nados aos alunos e profes-
sores regulamente matricu-
lados na rede municipal de 
São Mateus, cujo objetivo é 
melhorar e fortalecer a 
aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática 
dos estudantes do 5º ao 8º 
ano do ensino fundamental 
e, consequentemente, o de-
sempenho desses alunos na 
Prova Brasil, que ocorrerá 
no nal deste ano”, infor-
mou a prefeitura.

PREFEITURA EXPLICA 
COMO FOI A COMPRA

A prefeitura também in-
formou que o “Projeto Esco-
la+” , que é desenvolvido por 
ela em parceria com o Minis-
tério da Educação (MEC), 
“foi implantado no Municí-
pio em dia 21 de março de 
2019. Em 2019 vai atingir 
4.300 estudantes de todas as 
turmas de 5º ao 8º ano da Re-
de Municipal de Educação 
para melhorar e fortalecer a 
aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática dos 
estudantes do 5º ao 8º ano do 
Ensino Fundamental”.

A Prefeitura de São Mate-
us justicou nesta terça-feira 
(20) que não foram adquiri-
dos só livros com investimen-
to de R$ 1,4 milhão vindo do 
Ministério da Educação 
(MEC) para um projeto edu-
cacional da cidade. Segundo 
ela, o recurso também foi usa-
do na formação de professo-
res, formação de pais, testes 
psicométricos (diagnósticos) 
de avaliação dos alunos, aulas 
no contraturno escolar.

“O investimento faz parte 
do Projeto Escola +, e o re-
curso aplicado garante for-
mação dos professores, for-
mação dos pais, testes psico-
métricos (diagnósticos) de 
avaliação dos alunos, aulas 
no contraturno escolar e tam-
bém a compra de livros”, ar-
ma.

O Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), por meio da Promotoria de Justiça de São Mateus, informou que 
também recebeu denúncia referente ao caso citado, mas não deu detalhes sobre a tramitação do caso.

O vereador acionou o Ministério Público Federal (MPF) 
para apurar gastos de R$ 1,495 milhão no pagamento, 
por meio da Secretaria de Educação.

SÃO MATEUS – Co-
brando do município o 
cumprimento de uma Lei 
que obriga a criação de um 
Centro de Zoonoses, o 
vereador e secretário da 
Câmara de São Mateus 
Jozail do Bombeiro (PTB) 
denunciou na sessão da 
última terça-feira sobre os 
acidentes que têm ocorri-
do no balneário de Guriri e 
ao longo da Rodovia Otho-
varino Duarte Santos. 
Esses acidentes têm sido 
provocados por animais 
como equinos soltos nas 
vias públicas.

O vereador também 
cobrou uma scalização 
mais rigorosa do municí-
pio com relação a estes 
animais, enfatizando que 
muitas das vezes a respon-
sabilidade é também do 
proprietário que possuem 
estes animais, mas que 
não se preocupam em man-
tê-los presos.

Jozail recordou que na 
época que estava na ativa 
como policial do Corpo de 
Bombeiros de São Mateus 
atendeu a inúmeros aci-
dentes provocados por 
animais soltos na pista da 
Rodovia Othovarino Duar-
te Santos desde São Mate-
us até Guriri, o que com-
prova que há muito tempo 
este problema ocorre, sem 

Animais soltos
em Guriri voltam
a oferecer perigo
de acidentes

que providências sejam 
tomadas pelos órgãos com-
petentes do município. 
“Até acidentes com mor-
tes atendi”, armou.

Lembrou ainda que exis-
te uma Lei Federal que 
obriga o município cons-
truir Centro de Zoonose 
para evitar que animais 
sejam eles de qualquer 
espécie circulem pelas 
vias públicas. “Enquanto 
isso não exige em São Ma-
teus o que temos registra-
do são cavalos circulando 
em Guriri em terrenos bal-
dios, nas ruas e até avenida 
Othovarino Duarte San-
tos”, pontuou.

OUTRO LADO
A Vigilância Ambiental 

do município informou 
que o Serviço Único de 
Saúde –órgão que a man-
tém- não disponibiliza re-
cursos para cuidar de ani-
mais. A responsabilidade é 
dos próprios donos. Mas 
como forma de evitar que 
animais soltos na pista cau-
sem prejuízos e acidentes a 
terceiro, a Vigilância dis-
ponibiliza o telefone 27-
99760-8450 para denúnci-
as. Assim que informados, 
o órgão identica os donos 
dos animais e os orienta. 
Persistindo a situação, eles 
são noticados. 

Jozail recordou que na época que estava na ativa 
como policial do Corpo de Bombeiros de São Mate-
us atendeu a inúmeros acidentes provocados por 
animais soltos na pista da Rodovia Othovarino Du-
arte Santos desde São Mateus até Guriri.
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VITÓRIA – A Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) 
registrou este ano, um total 
de 94 noticações de casos 
suspeitos de sarampo. Des-
ses, 88 casos foram descar-
tados, um foi conrmado 
(Cariacica) e cinco seguem 
em investigação (Alegre, 
Santa Leopoldina, São Ma-
teus, Viana e Vitória). O ca-
so que estava em investiga-

SÃO MATEUS – O Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Rural do Espírito Santo 
(Senar-ES) e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Se-
brae) se uniram para levar o 
espaço Sabores do Café à 
Agro+ 2019, em São Mate-
us. No estande serão oferta-
das ocinas com barista 
sobre cafés especiais, como 
os cuidados com a lavoura 
reetem na bebida nal e 
harmonização de cafés com 
receitas culinárias.

A feira acontece de 29 a 
31 de agosto no Centro Uni-
versitário Norte da Univer-
sidade Federal do Espírito 
Santo (Ceunes / Ufes), das 
10h às 20h. No espaço do 
Senar-ES e do Sebrae será 
possível degustar cafés de 
produtores da região.

Os participantes também 
poderão tirar dúvidas com o 
barista e aprender técnicas 
para incrementar seu café ou 
cappuccino em casa. Serão 
oferecidas receitas práticas 

Senar-ES e Sebrae
levam oficinas sobre cafés
especiais para a Agro+

para deixar a degustação da 
bebida ainda mais saborosa. 
Para participar, não é neces-
sário se inscrever, basta se 
dirigir ao espaço Sabores do 
Café.
 

O Treinamento de Meca-
nização Agrícola: Drone 
(asa rotativa) será realizado 
pelo Senar-ES e o Sindicato 
Rural de São Mateus duran-
te a Agro+. Os participantes 

TREINAMENTO 
SOBRE DRONE

vão aprender a identicar os 
tipos de drone, a checar as-
pectos essenciais para o voo, 
além de conhecerem as espe-
cicações técnicas do equi-
pamento e as operações bási-
cas para manuseio do drone 
de asa rotativa.

O Senar-ES vai oferecer 
também minicursos de culi-
nária de café no evento, com 
receitas que utilizam o grão 
e a bebida. As capacitações 
são gratuitas e, para se ins-
crever, é necessário entrar 

Local: Estande do Sistema 
Faes / Senar-ES / Sindicatos

SERVIÇO

Data: 29 a 31 de agosto de 
2019

em contato com o Sindicato 
Rural no telefone: (27) 
3763-2467.
 

Ocinas sobre cafés especi-
ais

Horário: 10h às 20h
Local: Espaço Sabores do 
Café (Senar-ES + Sebrae)
 
Treinamento de Mecaniza-
ção Agrícola: Drone (asa 
rotativa)
Data: 29 a 31 de agosto de 
2019
Horário: 8h às 17h
Local: Agro+ (Centro Uni-
versitário Norte da Univer-
sidade Federal do Espírito 
Santo (Ceunes / Ufes), São 
Mateus.

Data: 29 a 31 de agosto de 
2019

 
Minicursos Culinária do 
Café

A feira acontece de 29 a 31 de agosto no Centro Univer-
sitário Norte da Universidade Federal do Espírito San-
to (Ceunes / Ufes), das 10h às 20h.

SÃO MATEUS – A Pre-
feitura de São Mateus reali-
za no próximo dia 7 de se-
tembro o Desle Cívico 
Escolar, trazendo para a Ave-
nida Jones dos Santos Neves 
unidades escolares, institui-
ções e movimentos sociais 
organizados. O tema é “Edu-
car é Conectar”. Neste ano, 
segundo a Comissão Orga-
nizadora, a proposta é que se 
faça a reexão: nesse mundo 
tão conectado e tecnológico 
vivido nos tempos atuais, o 
que precisa realmente ser 
conectado? Esses e outros 
temas relacionados ao des-
le foram abordados na reu-
nião realizada entre a Co-
missão Organizadora e re-
presentantes de entidades.

O desle será aberto pela 
Lira Mateense, 7º Grupo de 
Escoteiros Agenor de Souza 
Lé e Forças de Segurança, 
seguido de Centros de Edu-

Educar é Conectar é o tema
do desfile de 7 de setembro

11 BANDAS 
ESCOLARES NA 

AVENIDA
Uma das ações que a atual 

Gestão Municipal realizou 
foi a revitalização das ban-
das escolares. Em 2017 esti-
veram na avenida seis ban-
das, em 2018 foram 10. Este 
ano serão 11 bandas que abri-
lhantarão o Desle de 7 de 
Setembro: EMEF Vereador 
Laur indo  Samar i t ano , 
ECORM Maria Francisca 
Nunes Coutinho, EMEF 
Lilazina Gomes de Souza, 
E M E F  B o m  S u c e s s o , 

cação Infantil Municipal 
(CEIMs), Escolas e Projetos 
Sociais. Um coro formado 
pelos estudantes da EMEF 
Ouro Negro, junto com pro-
fessores de Música e funcio-
nários da Secretaria Munici-
pal de Educação, cantará o 
tema do desle.

EMEF Dr. Arnóbio Alves de 
Holanda, EMEFTI Ayrton 
Senna, EMEF Vila Verde, 
EMEF Professor João Pinto 
Bandeira, EMEF Santa Tere-
zinha, EMEF Dora Arnizaut 

Os ensaios são realizados 
em contraturno escolar, em 
média duas vezes por sema-
na, e conta com sete maestros 
para desenvolver o projeto.

Silvares e EMEF Guriri.

Neste ano, segundo a Comissão Organizadora, a pro-
posta é que se faça a reflexão: nesse mundo tão conec-
tado e tecnológico vivido nos tempos atuais, o que pre-
cisa realmente ser conectado?

VITÓRIA – Trezentos 
professores e gestores de 
14 estados, como Amapá, 
Bahia e Paraná, participa-
ram na quinta-feira, em 
Brasília, do Encontro For-
mativo do Programa de 
Apoio à Implementação 
da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). O 
objetivo do encontro, de 
acordo com o Ministério 
da Educação (MEC), é 
que  os  p ross iona i s 
aprendam ferramentas 
que possam contribuir pa-
ra a implementação da 
base curricular no país a 
partir de 2020.

Segundo o MEC, a ide-
ia é que eles formem equi-
pes regionais, municipais 
e nas escolas que ofere-
çam informações sobre os 
novos currículos e tam-
bém ajudem na reelabora-

Nova base curricular:
MEC capacita
professores e gestores

Para o secretário de Edu-
cação Básica, Janio Mace-
do, os professores são pe-
ças-chave para garantir a 
efetividade da BNCC. 
“Eles vão ser responsáveis 
por colaborar para a for-
mação dos professores 
para aqueles estados e pela 
formação do seu projeto, 
que vai nortear toda a edu-
c a ç ã o  n o s  p ró x i m o s 
anos”, disse.

ção de projetos político-
pedagógicos das escolas. 
A BNCC deve nortear os 
currículos das redes de 
ensino público e privada 
de estados e municípios 
em todo o Brasil.

A previsão do ministério 
é que, na próxima semana, 
cerca de 300 professores e 
gestores de 13 estados par-
ticipem do treinamento – 
dessa vez, em São Paulo.

População carcerária
do Estado deve chegar
a 30 mil em 2020

Os números foram apre-
sentados pelo presidente 
do Sindicato dos Agentes 
do Sistema Penitenciário 
(Sindaspes), Rhuan Karl-
lo. “Nosso sistema peni-
tenciário já ultrapassou o 
limite do tolerável. E ain-
da o quadro de servidores 
é extremamente baixo. 
Nossa sorte, se é que pode-
mos dizer assim, é que o 
Espírito Santo ainda não 
tem organização de fac-
ções criminosas, como em 
outros estados já aconte-
ce”, ressaltou.

Para discutir a proble-
mática, a Comissão de 
Segurança, liderada pelo 
deputado e delegado Dani-
lo Bahiense (PSL), tam-
bém recebeu o presidente 
da Associação de Cabos e 
Soldados da Polícia Mili-
tar e Bombeiro Militar do 
Espírito Santo (ACS-ES).

VITÓRIA – A superlo-
tação dos presídios capi-
xabas e a desvalorização 
das carreiras da Segurança 
Pública foram assuntos 
debatidos na Assembleia 
Legislativa. Atualmente, o 
sistema prisional do Espí-
rito Santo possui 23,8 mil 
presos, sendo que as uni-
dades comportam 13,9 mil 
detentos, ou seja, há um 
décit de quase 10 mil 
vagas. E a previsão é que o 
quadro se agrave, soman-
do 30 mil presos até o nal 
de 2020, com a expectati-
va de abertura de somente 
800 novas vagas.

O presidente do colegi-
ado ressaltou que o pro-
blema de superlotação 
também diz respeito à má 
gestão dos diretores dos 
presídios. “Os gestores 
precisam fazer o dever de 
casa. Na última visita que 

Segundo dados da Se-
jus, o presídio de Xuri con-
ta com 3,6 mil vagas e abri-
ga 7,8 mil presos, uma ta-
xa de ocupação de 117%.

Outro problema apon-
tado pelo presidente do 
Sindaspes, Rhuan Karllo 
são possíveis irregularida-
des na Unidade de Saúde 
Prisional (USP), localiza-
do no município de Viana. 
Atualmente quem respon-
de pela unidade é uma en-
fermeira, quando na ver-
dade deveria ser um médi-
co, e caberia a esse pros-
sional a responsabilidade 
pelo regimento que deter-
mina as normas da USP. 
Sobre essa questão, Dani-
lo Bahiense criticou o que 
seria “crime de usurpação 
de função pública”.

Já o presidente da Asso-
ciação de Cabos e Solda-
dos da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar do Espí-
rito Santo (ACS-ES), Ca-
bo Eugênio, apontou co-
mo o pior problema en-
frentado pela categoria a 
da desvalorização da car-
reira com a defasagem 
salarial.

zemos na Casa de Custó-
d i a  d e  V i l a  Ve l h a 
[CASCUVV] identica-
mos 74 presos com a cade-
ia vencida. Havia preso 
com alvará recolhido e até 
preso que foi morto dentro 
do sistema, mas estava 
com a cadeia vencida des-
de agosto do ano passado. 
Em Xuri mais de 190 pre-
sos nesta situação. Comu-
nicamos o Ministério Pú-
blico e a Secretaria de Jus-
tiça [Sejus] para que algu-
mas providências sejam 
adotadas e os responsáveis 
respondam criminalmen-
te”, lamentou Bahiense.

Crianças de 6 meses a menores de 1 ano
devem ser vacinadas contra o sarampo

ção em Vila Velha foi des-
cartado.

Nessa terça-feira (20), o 
Ministério da Saúde divul-
gou que o Brasil registrou, 
nos últimos 90 dias, entre 
19 de maio a 10 de agosto de 
2019, 1.680 casos conr-
mados de sarampo, em 11 
estados: São Paulo (1.662), 
Rio de Janeiro (6), Pernam-
buco (4), Bahia (1), Paraná 

(1), Goiás (1), Maranhão 
(1), Rio Grande do Norte 
(1), Espírito Santo (1), Ser-
gipe (1) e Piauí (1).

Segundo a coordenado-
ra do Programa Estadual 
de Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imuno-
preveníveis, Danielle Gril-
lo, o Espírito Santo está em 
alerta para a detecção de 
casos da doença no Esta-

do, por isso ela destaca 
sobre a importância da va-
cinação. “A ampliação da 
vacinação das crianças de 
seis meses a menores de 
um ano residentes em to-
dos os municípios é uma 
ação recomendada pelo 
Ministério da Saúde em 
decorrência do aumento 
de casos da doença em al-
guns estados”, explicou.



VENDE-SE casa no bairro Co-
hab, esquina – área/terreno 
378 m². Tratar (27) 99836-

1005.

VENDO uma propriedade rural 
na Fazenda Cedro, com 9,5 

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao Su-
permercado do Zezé. Comnta-

to: 99529-1118

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

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

FOX CL 2017/18 PRATA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro Mora-
da do Ribeirão, na rua principal 
próximo a Petrobrás. Casa com 
3 quartos, sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, gara-

gem para 3 carros.

APARTAMENTO com 2 quartos, 
banheiro social, sala, cozinha, 

alqueire de terra. Contato: 
99813-3138.

ALUGO uma quitinete mobilia-
da com 70 metros quadrados. 

Tratar: 99900-2100

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

bem localizado. Tratar: 99900-
2100

área de serviço. Valor R$ 
450.000,00

A empresa Agua de Coco 
Triunfo LTDA ME torna públi-
co que requereu do SEMMA, 
através do processo no 
011606/2015 a Licença 
Ambiental de Operação 
para atividade de prepara-
ção e envase de água de 
coco e fabricação de sucos, 
na localidade Rod Othovari-
no Duarte Santos, s/n, Pedra 
D´Água, Zona Rural, no muni-
cípio de São Mateus-ES. 

COMUNICADO

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
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Fonte: alexa.com
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