
São Mateus é mãe dos municípios do Norte e Noroeste do Estado, 
mas, em muitos casos, supera em problemas, pequenos “filhos” 

como, por exemplo, Linhares onde as indústrias surgem quase que 
em um passo de mágica. 
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Na última semana, o Ministério da Saúde enviou 60 mil doses para a vacina-
ção das crianças de seis a 11 meses, e para ações de bloqueio vacinal seletivo.
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“seja útil em qualquer lugar mas não guarde a pretensão de 
agradar a todos” (Chico Xavier).

OFICINAS GRATUITAS
A Prefeitura de São Mateus abriu inscrições para ocinas gratui-
tas do projeto de ocupação social do Comunidade Ativa, realiza-
da pelo Governo do Estado, através de Secretarias Municipais. 
São 20 vagas para cada ocina: Capoeira, Dança-Break (Hip 
Hop), DJ-Selectra e Tecnologia de Produção Audiovisual. As 
atividades são destinadas a moradores do Bairro Bom Sucesso e 
região com idades entre 10 a 24 anos. As inscrições vão até o dia 
10/09 e poderão ser feitas na sede da Subsecretaria Municipal de 
Juventude: Estação Cidadania-Esporte (antiga Praça CEU), no 
Bairro Ayrton Senna. Mais informações no CRAS Bom Sucesso.

Continua amanhã (01) o ciclo de palestras realizado pelo Institu-
to Gnosis Brasil, desta feita abordando o tema “Filósofos Gre-
gos”, esmiuçando o autoconhecimento na Grécia Antiga, das 
escolas Pitagóricas às Academias de Platão. O evento ocorrerá às 
17h30min na sede do Instituto, situado à Rua 8, nº 541, Guriri 
Sul. Na próxima semana o ciclo se encerrará com outra palestra 
de tema relevante. Entrada franca.

Alunos da Escola estadual Marita Motta  encenarão “Lembran-
ças” no próximo dia 05/09 às 19h no auditório da instituição. 
Segundo o release, A peça levará o expectador ao mundo das 
lembranças, onde os sentimentos serão aorados de forma sen-
sacional. Ainda segundo o autor e diretor da peça, o espetáculo é  
contemporâneo e aborda três linguagens: teatro, música e dança. 
Ficha técnica:Texto e Direção: Alessandro Santos; Assistente de 
Direção: Sabrina Anacleto; Cenário: Sarah Justino; Iluminação: 
Wagner Pires; Sonoplastia: Welerson Falcão; Direção de Movi-
mentos: Maria Eduarda Vieira e Isabela Louback. A entrada vale 
1kg de alimento não-perecível.

A ETERNA EX-PRINCESA

LEMBRANÇAS

CINE SÃO MATEUS

Uma mulher sozinha num ponto de ônibus de alguma cidade 
divaga em sua solidão sobre questões do cotidiano e como tudo 
afeta o seu comportamento. Este é assunto do espetáculo A Eter-
na ex-Princesa da Zona Sul, do grupo mateense, Laranja Seleta 
Produções, que será apresentado no próximo feriado no Centro 
Cultural Eliziário Rangel, na Serra.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 
CONCURSO DE REDAÇÃO

A Prefeitura de São Mateus está promovendo um concurso de 
redação direcionado ao público estudantil, com o tema “São Ma-
teus Minha Cidade”. O concurso  envolverá os alunos do Funda-
mental II (6º ao 9º ano), Educação de Jovens e Adultos (EJA – 5º 
ao 8º período) e Ensino Médio das redes Municipal e Estadual de 
Ensino, residentes no Município. As inscrições podem ser feitas 
através do e-mail concursoderedacao@saomateus.es.gov.br. 
Os autores das três melhores redações de cada categoria ganha-
rão notebooks, celulares e bicicletas. A premiação acontecerá no 
palco principal da Festa da Cidade com a presença do prefeito 
Daniel Santana, no dia 21 de setembro. A organização do concur-
so é das secretarias municipais de Educação e de Comunicação.

Acompanhe a programação de hoje: O Rei Leão (3D - dublado - 
ação - classicação 10 anos) às 16h15min e 21h; Velozes e Furi-
osos - Hobbs e Shaw (ação - classicação 14 anos) às 18h30min. 
No dia 4 (quarta-feira) ás 21h haverá a pré-estreia de IT - A Coisa 
(Cap 2). Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando 
que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feria-
dos ou pré-estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

Além de conhecer a concep-
ção do Estado Presente, Mourão 
recebeu informações sobre os 
dados de criminalidade violen-
ta, que apresentam redução em 
todo o território capixaba desde 
o início do ano de 2019, sendo 
os melhores números dos últi-
mos 23 anos. A apresentação foi 
elaborada pelas equipes da Se-
cretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social (Sesp), 
coordenada pelo subsecretário 
de Estado de Gestão Estratégi-
ca, coronel Antônio Marcos de 
Souza Reis, e da Secretaria de 
Estado de Planejamento (SEP).

“Casagrande me mostrou 
esse programa do governo do 
Estado que se chama Estado 
Presente, que nada mais é do 
que aquilo que a gente debate o 
tempo todo. É um trabalho de 
integração de todos os entes 
ligados à segurança pública, no 
uso correto das ferramentas de 
inteligência, para que se faça 
um mapeamento de onde são 
cometidos os crimes e a partir 
disso, para que o combate a esse 
agelo que atinge o nosso País 
seja feito de forma organizada. 
O Espírito Santo, pela forma 
como vem conduzindo isso, é 
mais uma vez exemplo para o 
restante da federação”, elogiou 
o vice-presidente.

VITÓRIA – O governador 
Renato Casagrande apresentou 
o Programa Estado Presente em 
Defesa  da  Vida  ao  v ice-
presidente da República, o gene-
ral Hamilton Mourão, durante 
reunião, no Palácio da Fonte 
Grande, em Vitória, na tarde 
desta quinta-feira (29). O pro-
grama é considerado referência 
para a elaboração do Plano Naci-
onal de Enfrentamento à Crimi-
nalidade Violenta do Governo 
Federal e foi apontado pelo vi-
ce-presidente como exemplo 
para o Brasil.

O vice-presidente elogiou o 
programa Estado Presente e 
deixou claro que a metodologia 
pode ser utilizada como modelo 
para todo o País.

Mourão armou ainda que o 

Vice-presidente aponta
Estado Presente como
exemplo para o Brasil

O governador destacou a 
importância do Programa Esta-
do Presente, que virou referên-
cia para o Plano Nacional de 
Enfrentamento à Criminalidade 
Violenta do Governo Federal.

programa pode se tornar um 
exemplo para todo o País, “por-
que ele trabalha exatamente 
naquilo que nós consideramos 
fundamental. Primeiro lugar o 
uso de tecnologia e em segundo 
lugar, integração de todos os 
entes que combatem a crimina-
l i d a d e ” ,  f r i s o u  o  v i c e -
presidente.

"O vice-presidente conheceu 
de perto nosso programa Estado 
Presente, que para nós é muito 
importante, pois o Governo 
Federal está vindo para cá utili-
zando nossa metodologia em 
Cariacica. Foi bom que ele te-
nha conhecido, pois queremos 
uma parceria no enfrentamento 
ao crime. Apresentamos, junto 
com a nossa equipe, a metodo-
logia e os resultados e ele gos-
tou muito do que viu. O nosso 
programa Estado Presente é 
referência nacional. Iniciamos 
em nosso primeiro mandato e 
obtivemos uma redução no nú-
mero de crimes contra a vida. 
Retomamos o programa neste 
ano e estamos conquistando os 
menores números da série his-
tórica. É o trabalho bem feito 

Participaram do evento, 
além do governador e o vice-
presidente, os secretários de 
Estado Tyago Hoffman (Gover-
no), Álvaro Duboc (Planeja-
mento), David Diniz (Casa Ci-
vil), Luiz Carlos Cruz (Sejus), 
Rodrigo de Paula (PGE), Darcy 
Arruda (PC), Coronel Cerquei-
ra (BMES), Coronel Barreto 
(PMES), Gilmar Batista (De-
fensoria Pública), além de re-
presentantes do Ministério Pú-
blico, Tribunal de Justiça, Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 
Polícia Federal (PF), Agência 
Brasileira de Inteligência 
(Abin), além de prefeitos de 
municípios do Espírito Santo.

O Espírito Santo fechou o 
mês de julho com uma nova 
redução histórica no número de 
homicídios dolosos. Ao todo, 
foram 63 casos registrados em 
todo o Estado no período, sendo 
o segundo melhor resultado de 
todos os meses desde 1996. A 
estatística só não é melhor que a 
de junho desse ano, com 59. Foi 
o sétimo mês seguido de queda 
nos números. Os dados são da 
Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública e Defesa Social 
(Sesp).

REDUÇÃO DA 
CRIMINALIDADE

No total, de janeiro a julho 
deste ano, foram registrados 
561 assassinatos, uma redução 
de 19,6% em relação ao número 
de casos em 2018, quando fo-
ram registradas 676 vítimas. A 
região da Grande Vitória obteve 
grande destaque nessas estatís-
ticas e fechou com o melhor 
mês em 23 anos. Ao todo, foram 
totalizados 29 homicídios, so-
mando Vitória, Vila Velha, Cari-

tanto na atuação policial quanto 
na social", apontou o governa-
dor.

O município de Cariacica, 
que chegou a apresentar aumen-
to de 30% nos registros de cri-
mes no início de 2019, após 
ações denidas nas diretrizes do 
programa Estado Presente em 
Defesa da Vida, passou a apre-
sentar redução de 6% em julho, 
revertendo o quadro ruim do 
começo do ano. Foram 25 as-
sassinatos nos últimos três me-
ses. Somente em abril haviam 
sido 24 mortes.

Outras agendas

acica, Serra, Viana e Guarapari.

Em seguida, o governador 
participou de um encontro de 
empresários realizado pelo Sin-
dicato do Comércio de Exporta-
ção e Importação do Espírito 
Santo (Sindiex). Na ocasião, 
Renato Casagrande ressaltou a 
cultura de gestão scal nota A 
alcançada em seu primeiro man-
dato, ainda em 2012.

"Estamos em um Estado on-
de o comércio internacional é 
muito importante e será cada 
vez mais com base na nossa 
estratégia. Temos uma gestão 
muito bem organizada desde 
2012, quando o Tesouro come-
çou a conceder as notas. Em 
2014, zeramos os precatórios e 
não precisamos reservar recur-
sos da receita corrente líquida 
para esse tipo de pagamento. 
Temos apenas 20% da Receita 
Corrente Liquida de dívida. 
Além da cultura de gestão scal 
eciente, este ano consolidados 
outra inovação no Estado, que 
foi o Fundo Soberano, que já 
tem R$ 75 milhões deposita-
dos”, detalhou Casagrande.

O governador ainda chamou 
a atenção para a importância 
dos investimentos federais no 
Espírito Santo. “Temos desaos 
e dependemos muito do Gover-
no Federal. Para que possamos 
nos consolidar como um Estado 
eciente e competitivo, é muito 
importante o investimento em 
infraestrutura. Temos no Estado 
importantes investimentos, 
como a BR-447, o Contorno do 
Mestre Álvaro e a já anunciada 
ferrovia que liga Cariacica até 
Anchieta, que, no futuro, espe-
ramos que chegue até o Rio de 
Janeiro. Precisamos também da 
duplicação da BR 262”, apon-
tou o governador, que ressaltou 
a crença na retomada do cresci-
mento econômico do Brasil.

Pela manhã, o governador 
Renato Casagrande acompa-
nhou o vice-presidente, General 
Hamilton Mourão, em visita ao 
Convento da Penha, em Vila 
Velha. O Frei Alessandro Dias 
acompanhou a visitação.

FONTE: CLIMATEMPO

“Porque ele trabalha exatamente naquilo que nós conside-
ramos fundamental. Primeiro lugar o uso de tecnologia e 
em segundo lugar, integração de todos os entes que comba-
tem a criminalidade”, frisou o vice-presidente.
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SÃO MATEUS – Com 
uma população de 126.437 
habitantes conforme recente 
pesquisa do Instituto Brasi-
leiro de Geograa e Estatís-
tica (IBGE), divulgada para 
todo o País, esta semana, o 
município de São Mateus é 
também onde se registra os 
maiores problemas desde 
habitacional até o desempre-
go, e carência nos investi-
mentos nas áreas sociais e de 
oferta de mão de obra espe-
cializada. É onde também 
sobra problemas na área de 
segurança, com constantes 
assaltos e roubos diariamen-
te, principalmente na zona 
rural.

Às vésperas de completar 
474 anos – o município foi 
fundado em 21 setembro de 
1544 – São Mateus é mãe 
dos municípios do Norte e 
Noroeste do Estado, mas, 
em muitos casos, supera em 
problemas, pequenos “-
lhos” como, por exemplo, 
Linhares onde as indústrias 
surgem quase que em um 
passo de mágica. No último 
dia 28, no Palácio Anchieta, 
em Vitória, a diretoria do 
Grupo Café Cacique anunci-
ou investimentos de R$ 300 
milhões e geração de 200 
empregos com sua implan-
tação no município, até 
2020.

A divulgação da pesquisa 
do IBGE que coloca São 
Mateus em 7º lugar no mon-

São Mateus, o mais antigo
e mais problemático
município do Norte

tante da população do Esta-
do não revela os problemas 
da cidade, por onde passa-
ram os primeiros coloniza-
dores que vieram do Nor-
deste, principalmente do sul 
da Bahia para ocupar suas 
terras, mas eles estão visíve-
is a olho nu.

São ruas cheias de bura-
cos, ambulantes sobre as 
calçadas e população de rua 
que cresce desordenada-
mente desde o centro até o 
balneário de Guriri, o mais 
famoso do Norte do Espírito 
Santo – vale lembrar que 

Com a população em as-
cendência, São Mateus que 
é formado ainda dos distri-
tos de Barra Nova, Itauni-
nhas e Nestor Gomes – este 
último que pode vir a ser 
emancipado como almejam 
alguns políticos de olho em 
sua futura administração – 
enfrenta problemas sociais e 
falta de opção de trabalho 
que pode vir a ser resolvido 

esta semana a Secretaria de 
Assistência Social andou 
recolhendo alguns destes 
moradores – mas a situação 
ainda não está controlada.

A expectativa gerada com 
a implantação do porto é em 
torno não apenas na oferta de 
emprego – estão previstos 
geração de 2.500 na implan-
tação do porto e outros 3 mil 
em sua operação – como tam-
bém na expansão imobiliária 
do seu entorno, como prevê 
a diretoria da empresa.

com a expectativa de im-
plantação do Complexo Por-
tuário Petrocity, em Urussu-
quara, que está em processo 
de liberação de alvará de 
licenciamento ambiental 
para sua implantação.

São Mateus é mãe dos municípios do Norte e Noroeste do Estado, mas, em muitos ca-
sos, supera em problemas, pequenos “filhos” como, por exemplo, Linhares onde as 
indústrias surgem quase que em um passo de mágica. 

SÃO MATEUS – O “Pro-
jeto de Criação de Tilápia 
em Tanques-Rede no Rio 
Cricaré”, do Instituto Capi-
xaba de Pesquisa e Extensão 
Rural (Incaper), ajuda 16 
famílias da Associação de 
Pescadores de São Mateus a 
viver exclusivamente da 
renda obtida com a produ-
ção de tilápias.

Atualmente, as famílias 
produzem 1,5 toneladas por 

Produção de tilápia gera
renda para 16 famílias

mês, mas com a orientação 
técnica da Secretaria de Esta-
do da Agricultura, Abasteci-
mento, Aquicultura e Pesca 
(Seag), a expectativa é que a 
produção aumente para 5 
toneladas no período.

Segundo o gerente de 
aquicultura, pesca e produ-
ção animal da Seag, Alejan-
dro Garcia, o que impede 
que a associação produza 
mais é uma licença simpli-

cada, que ainda não foi soli-
citada.

“No momento, eles pos-
suem uma autorização pa-
ra produzir apenas 1,5 tone-
ladas por mês nos tanques-
rede. Estivemos com eles 
esta semana e orientamos a 
solicitarem a licença para 
produção de 5 toneledas 
junto ao Instituto Estadual 
de Meio Ambiente (Iema). 
Aumentando o volume pro-

Além de aumentar a pro-
dução, a meta do projeto é 
conseguir comercializar as 
tilápias para o Programa Na-
cional de Alimentação Esco-
lar (PNAE), Programa de 
Aquisição de Alimentos 
(PAA), e expandir as vendas 
para as redes de supermerca-
dos e feiras livres de São Ma-
teus.

Com recurso do Instituto 
Votorantin obtido por meio 
do Incaper, o Projeto Cria-
ção de Tilápia em Tanques-
Rede no Rio Cricaré é de 
responsabilidade do Institu-
to Redes, conta com o apoio 
técnico da Seag e parceria 
do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Espírito Santo 
(Sebrae-ES).

duzido, a associação tam-
bém abrirá portas para no-
vos associados”, ressal-
tou.

A Associação de Pesca-
dores de São Mateus é dona 
da única peixaria com alvará 
de funcionamento do Servi-
ço de Inspeção Municipal 
(SIM) no norte do Estado.

Atualmente, as famílias produzem 1,5 toneladas por mês, mas com a orientação téc-
nica da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
(Seag), a expectativa é que a produção aumente para 5 toneladas no período.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Porto de Macaé:
Justiça libera
início das obras

RIO DE JANEIRO 
(RJ) – Enquanto a cons-
trução de novos terminais 
no Espírito Santo esbarra 
na burocracia, no vizinho 
Estado do Rio de Janeiro 
uma intervenção direta do 
Governo levou à mudança 
de rumos de um bloqueio à 
construção de um impor-
tante porto em Macaé 
(RJ), no Norte daquele 
estado.

Depois de se reunir com 
sua equipe no dia 4 de jane-
iro de 2019, o governador 
Wilson Witzel orientou 
uma ação na Justiça para 
derrubar a suspensão do 
licenciamento ambiental 
do Terminal Portuário de 
Macaé (Tepor), o que im-
pedia a empresa responsá-
vel pelo empreendimento 
de iniciar as obras.

Nesta quarta-feira (28), 
a Justiça Federal deu deci-
são favorável ao recurso 
do Governo do Rio e sus-
pendeu a ação civil públi-
ca movida por uma orga-
nização não governamen-
tal denominada Ama Bra-
sil e que havia conseguido 
parecer favorável à sus-
pensão da licença de cons-
trução do Tepor, já devida-
mente licenciado após to-
das as audiências públicas 
e procedimentos ambien-
tais.

Logo no início de seu 
governo, Wilson Witzel 
reuniu-se com sua equipe 
de governo  e secretários 
para tratar da questão de 
empregabilidade e econo-
mia do Estado do Rio de 
Janeiro e todos foram unâ-
nimes em que era preciso 
dar mais agilidade e dire-
cionar esforços a este pro-
jeto em Macaé, segundo 
i n fo rmações  do  s i t e 

“O TEPOR vem comu-
nicar que foi proferida de-
cisão que garante a im-
plantação do Terminal 
Portuário de Macaé. A or-
dem foi proferida hoje no 
Pedido de Suspensão de 
Execução dos Efeitos da 
Sentença feito pelo Estado 
do Rio de Janeiro perante 
o Tribunal Regional Fede-
ral da 2ª Região.

As obras eram para ter 
sido iniciada em 2018 com 
previsão da geração de 10 
mil postos de trabalho no 
pico do empreendimento, 
pois, juntamente com o 
porto, outras obras deve-
rão ser executadas: a 
Transportuária, que ligará 
o porto à BR 101, e as ter-
moelétricas que serão 
construídas no complexo 
industrial CLIMA, utili-
zando o gás de Cabiúnas.

A própria EBTE Enge-
nharia, responsável pela 
obra, divulgou uma nota 
ao mercado: 

“Click Petróleo e Gás”. 

Para o deferimento da 
medida, o Presidente do 
TRF-2, o Desembargador 
Reis Friede, levou em con-
ta questões jurídicas, téc-
nicas e econômicas, tendo 
reconhecido a potenciali-
dade lesiva à ordem públi-
ca que decorre da paralisa-
ção do licenciamento am-
biental do TEPOR. 

A decisão destaca, as-
sim, o interesse coletivo 
no empreendimento, em 
razão de todos os benefíci-
os que repercutirão na soci-
edade, no Estado e no país 
como um todo. Dessa for-
ma, tanto o licenciamento 
ambiental quanto à im-
plantação do TEPOR es-
tão devidamente assegura-
das pela medida judicial”

As obras eram para ter sido iniciada em 2018 com 
previsão da geração de 10 mil postos de trabalho 
no pico do empreendimento, pois, juntamente com 
o porto, outras obras deverão ser executadas.
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DEMANDAS

Estudantes envolvidos em 
projeto pedagógico que discu-
te a política e moradores da 
comunidade acompanharam 
de perto os trabalhos do Legis-
lativo, nos mesmos moldes da 
sessão realizada toda terça-
feira no plenário da Casa de 
Leis.

SÃO MATEUS – O distri-
to de Nestor Gomes recebeu 
nesta terça-feira (27), a Sessão 
Itinerante da Câmara de São 
Mateus, realizada na sede da 
EEEFM - Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
do Km 41.

Vinte indicações, sete pro-
jetos, um Voto de Congratula-
ção e um Voto de Pesar foram 
aprovados.

Convidado pelo vereador 
Ajalírio Caldeira para usar a 
tribuna, o presidente da Asso-
ciação de Moradores de Nes-
tor Gomes - AMONEG, José 
Marcos dos Reis, apresentou 
as principais reivindicações da 
comunidade, como: regulari-
zação fundiária, tratamento de 
esgoto, fechamento de valão e 
aquisição de área para um no-
vo cemitério. “Quando tem a 
necessidade de sepultar um 
familiar, vem o sofrimento, 
saber se tem vaga. Há uma 
área disponibilizada por uma 
associação evangélica que já 
se pronticou a ajudar sem 
cobrar. Pede apenas o remane-
jamento do poço artesiano e 
uma casa para a família que 
vive lá”, disse José Marcos.

Autor do requerimento pa-
ra a realização da Sessão Itine-
rante, assinado também por 
Carlos Alberto Gomes, o vere-
ador Ajalírio Caldeira apre-
sentou na reunião uma indica-
ção ao Executivo para aquisi-
ção de área para construção do 
cemitério. “É uma situação 
delicada que vem se arrastan-
do há anos. Já está no limite, 

Nestor Gomes aponta
prioridades em sessão
itinerante da Câmara

Paulo Chagas, que em ju-
lho deste ano fez o pedido pa-
ra a reforma total do cemitério 
de Nestor Gomes, contrapôs à 
negociação do terreno, citada 
pelo presidente da AMONEG 
: “Aquela terra faz parte do 
Assentamento. Quem tem que 
decidir somos nós da comis-
são dos assentamentos”, disse 
Chagas.

não há espaço mais. Conver-
sei com a Associação Pente-
costal Irmãos de Jesus para 
que se faça um processo bem 
feito”.

Os parlamentares explica-
ram a postura do Legislativo 
diante das reivindicações. 
“Esta Casa de Leis está sem-
pre à disposição da comunida-
de. Estamos aqui para ouvir as 
demandas e levar para o prefe-
ito, pois cabe ao Executivo 
agir, fazer a parte dele. A câma-
ra faz leis, scaliza, mas quem 
tem que tomar providências é 
o Executivo”, ressaltou o pre-
sidente da Câmara, Jorge Re-
cla.

Além de exaltar a impor-
tância da aproximação do Le-
gislativo com a comunidade, 

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

 “Marcos certamente falou 
um pouco do que as pessoas 
gostariam de falar. Precisamos 
de um elo da comunidade com 
o Executivo para que as ações 
aconteçam”, disse o líder do 
prefeito, vereador Francisco 
Amaro.

O presidente da AMONEG 
pediu que o município acelere 
o processo de regularização 
fundiária. “Desde o governo 
passado nós nos cadastramos, 
levamos documentos na pre-
feitura e eles estão lá engave-
tados”, armou José Marcos, 
que ouviu sugestão da verea-
dora Jaciara Teixeira sobre 
este assunto. “Quero sugerir 
que qualquer solicitação sela 
protocolada, não havendo res-
posta, reitere o pedido e se não 
derem informações, protocole 
no Ministério Público.

Ajalírio destacou os pedidos 
dos moradores. “Muito im-
portante a fala do Marcos. 
Deu uma esplanada do que 
vivemos. Temos defendido 
muito a comunidade. Tudo 
que foi falado aqui, já zemos 
indicações ao Executivo”.

Segundo Carlos Alberto, as 
reivindicações não são dife-
rentes das que foram apresen-
tadas em 2011. “Oito anos 
atrás nos reunimos aqui, quan-
do eu era presidente desta ca-
sa. Ouvimos as mesmas rei-
vindicações. O que disse em 
2011 foi que o povo unido tem 
força. Aqui é um polo de de-
senvolvimento de São Mate-
us, não pode car esquecido. 
Por isso que defendo a eman-
cipação de Nestor Gomes. 
Vocês viverão dias melhores”.

Por motivos de saúde, o 
vereador Jozail do Bombeiro 
não compareceu à sessão, mas 
justicou ausência à Mesa 
Diretora da Câmara.

 AUSÊNCIA

“Oito anos atrás nos reunimos aqui, quando eu era presidente desta casa. Ouvimos 
as mesmas reivindicações. O que disse em 2011 foi que o povo unido tem força. Aqui é 
um polo de desenvolvimento de São Mateus, não pode ficar esquecido”, disse Carlos 
Alberto.

Segundo a Polícia Federal, 
uma equipe de peritos será 
enviada à agência. Assim que 
a perícia for realizada, será 
instaurado um inquérito para 
a investigação. Questionada 
se os criminosos roubaram o 

SÃO MATEUS – Uma 
agência dos Correios foi assal-
tada no início da tarde desta 
quarta-feira (28), no Centro de 
São Mateus, Região Norte do 
Estado. Por conta disso, o local 
está fechado e o atendimento 
ao público foi suspenso.

As primeiras informações 
indicam que três criminosos 
invadiram a agência e rouba-
ram o dinheiro do caixa e tam-
bém câmeras de videomonito-
ramento.

Agência dos Correios
é assaltada no Centro

Roubo aconteceu no início da tarde desta quarta-feira 
(28), no Centro do município. Local está fechado para 
perícia da Polícia Federal

dinheiro do caixa e as câme-
ras, a assessoria da PF respon-
deu que não tem como conr-

mar a informação, pois o caso 
ainda está sendo apurado.

Em nota, os Correios con-

rmaram o assalto. “A empre-
sa ressalta que, assim como 
toda a sociedade, também 
enfrenta, em suas atividades, 
problemas relacionados à se-
gurança pública e trabalha em 
parceria com as polícias vi-
sando a troca de informações 
que possibilite a prisão dos 
assaltantes. A agência está 
fechada para realização de 
perícia e não há data prevista 
para a reabertura da unidade”, 
diz a nota.

Os clientes que precisarem 
dos serviços dos Correios po-
dem utilizar a agência de Cor-
reios Franqueada Sernamby, 
na Avenida Jones dos Santos 
Neves, 758, loja 1, bairro Ser-
namby, em São Mateus.

Prefeitura atende
à comunidade e
faz mutirão de
assistência a
moradores de rua 

A medida ocorre depois 
de incessantes pedidos da 
comunidade de São Mate-
us para a intervenção da 
Prefeitura na resolução de 
um problema que tem se 
tornado crônico na Cidade. 
Além de um problema soci-
al, é questão de segurança 
pública. Com frequência, 
há registro de brigas entre 
moradores de rua, motiva-
das pelo uso de drogas e 
bebidas alcoólicas.

Segundo a assessoria da 

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura de São Mateus 
realiza desde segunda-
feira (26/08) um mutirão 
para atender aos morado-
res em situação de rua. Os 
locais abordados foram a 
Praça Mesquita Neto, o 
Mercado Municipal, via-
dutos na BR-101 e Guriri.

Quanto aos moradores 
de rua oriundos de outras 
cidades, a equipe da Se-
cretaria de Assistência 
Social providencia o con-
tato com familiares para 
buscar a viabilidade do 
retorno das pessoas às su-
as casas.

“O mutirão tem como 
objetivo cadastrar e orien-
tar os moradores em situa-
ção de rua à retornarem 
para suas casas, uma vez 
que alguns têm residência 
no município”, destaca 
nota da assessoria postada 
nas redes sociais.

Prefeitura, as ações estão 
sendo realizadas em par-
ceria entre as secretarias 
municipais de de Assistên-
cia Social e de Defesa Ci-
vil, com apoio da Polícia 
Militar.

A medida ocorre depois de incessantes pedidos da 
comunidade de São Mateus para a intervenção da 
Prefeitura.

“O mutirão tem como objetivo cadastrar e orientar 
os moradores em situação de rua à retornarem pa-
ra suas casas, uma vez que alguns têm residência 
no município”, destaca nota da assessoria postada 
nas redes sociais.
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Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

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

“Nos últimos anos, te-
mos ouvido falar muito de 
depressão, coisa que antes 
se dizia que era frescura, 
mas é uma doença muito 

A Secretaria Municipal 
de Saúde promoverá as 
ações educativas, fóruns, 
campanhas, simpósios, 
debates e outros meios ne-
cessários para atender os 
objetivos especicados.

No decorrer da semana 
será dada ampla divulgação 
às atividades programadas, 
principalmente no meio 
estudantil.

O poder público poderá 
rmar convênios com 
entidades da sociedade ci-
vil organizada e da iniciati-
va privada com a nalidade 
de promover as ações cons-
tantes da presente Lei, que 
aguarda sanção do Executi-
vo.

OBJETIVOS
A Lei visa a ampliar a 

informação e o conheci-
mento sobre a depressão, 
suas causas, sintomas, mei-
os de prevenção e de trata-
mento; incentivar a busca 
pelo diagnóstico e trata-
mento dos pacientes e com-
bater o preconceito.

SÃO MATEUS – Tris-
teza profunda, pensamen-
tos negativos, baixa autoes-
tima, culpa, estresse e alte-
rações no sono são sinais de 
uma doença silenciosa e 
que merece ser encarada 
com mais atenção pela soci-
edade. E preocupado com o 
número cada vez maior de 
pessoas acometidas por 
este mal, o Poder Legislati-
vo mateense aprovou, na 
última terça-feira (27), o 
Projeto de Lei 050/2019, da 
vereadora Jaciara Teixeira, 
que institui a Semana Muni-
cipal de Prevenção e Com-
bate a Depressão”, a ser 
realizada na primeira sema-
na do mês de outubro.

Por falta de repasse, ‘Minha
Casa, Minha Vida’ corre risco
de ter obras paralisadas

No Espírito Santo, sete 
empreendimentos voltados 
para famílias que ganham 
menos de R$ 1,8 mil por mês 
são construídos.

VITÓRIA – Cerca de 
3.734 famílias estão espe-
rando há anos por imóveis 
do projeto “Minha Casa, 
Minha Vida” no Espírito 
Santo. Há 70 dias o Governo 
Federal não repassa o dinhe-
iro às empresas que estão 
construindo os apartamen-
tos, e as construtoras podem 
paralisar as obras por falta 
de condições de continuar a 
construção.

A dívida do governo com 
as construtoras chega a R$ 8 
milhões. De acordo com Pau-
lo Baraona, presidente do 
Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado 
do Espírito Santo (Sindus-
con-ES), este é um valor ex-
tremamente alto para as em-
presas suportarem tendo em 
vista que, segundo ele, os 
custos praticamente são pa-
gos a vista pelas construtoras.

SETE 
EMPREENDIMENTOS 

NO ESTADO

• Sooretama: 431 aparta-
mentos;
• Linhares: 917 apartamen-
tos;

“Está sendo extremamen-
te penoso continuar aguen-
tando isso. Acredito que se 
não houver solução nos pró-
ximos 30 dias, teremos 
obras que serão paralisa-
das”, disse.

• São Mateus: 434 aparta-
mentos;

• Cariacica: 976 apartamen-
tos (dois empreendimentos: 
um em Padre Gabriel e outro 
em Antônio Ferreira);

• Aracruz: 537 apartamen-
tos;

• Vila Velha: 448 apartamen-
tos.

PROBLEMAS
O empreendimento em 

Vila Velha ca na Grande 

Terra Vermelha, onde a falta 
de dinheiro provoca um pro-
blema atrás do outro. Além 
de atrasar as obras, pode cau-
sar desemprego.

A construção civil é um 
dos setores que mais empre-
ga no país, e muitas vagas de 
trabalho no Espírito Santo 
estão em construções do pro-
jeto “Minha Casa, Minha 

Se as obras forem parali-
sadas, as construtoras terão 
que demitir, e mais de mil 
trabalhadores podem car 
desempregados no Estado.

Apesar das promessas de 
retomada dos recursos para 
o programa, o governo não 
diz quando o repasse vai ser 
feito, e as construtoras não 
sabem se vão continuar as 
obras. Com isso, as famílias 
que aguardam pelos empre-
endimentos não têm certeza 
se vão morar em uma casa 
própria.

Vida”.

“O programa é uma prio-
ridade. O governo diz que 
vai resolver o problema, que 
vai resolver os recursos. A 
gente vem tendo impasses 
ao longo desse último se-
mestre”.

A dívida do governo com as construtoras chega a R$ 8 milhões. De acordo com Paulo 
Baraona, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espí-
rito Santo (Sinduscon-ES), este é um valor extremamente alto para as empresas su-
portarem tendo em vista que, segundo ele, os custos praticamente são pagos a vista 
pelas construtoras.

 

grave e a gente precisa falar 
sobre isso, São vários tra-
balhadores afastados do 
trabalho e, por incrível que 
pareça também é grande o 
número de crianças e ado-
lescentes com depressão”, 
disse Jaciara.

MAL DO SÉCULO

De acordo com Dr. Dráu-
zio Varela, “depressão é 
uma doença psiquiátrica 
crônica e recorrente que 
produz uma alteração do 
humor caracterizada por 
uma tristeza profunda, sem 
m, associada a sentimen-
tos de dor, amargura, de-
sencanto, desesperança, 
entre outros.

“Pessoas acometidas 
pela doença nem sempre 
conseguem perceber que 
padecem de um distúrbio e 
são, em muitos casos, dis-
criminados pela incompre-
ensão a respeito do próprio 
mal e seus sintomas. Justa-
mente a falta de conheci-
mento e o preconceito le-
vam à indiferença e ausên-
cia de tratamento e isso po-
de ser fatal”, Justicou a 
autora da Lei.

A depressão é considera-
da pela Organização Mun-
dial da Saúde o "mal do 
século" e a quarta principal 
causa de incapacitação, 
responsável por um núme-
ro expressivo de pedidos de 
afastamento do trabalho, e 
ainda é um desao para 
médicos e pacientes.

Os quadros variam de 
intensidade e duração e po-
dem ser classicados em 
três diferentes graus: leves, 
moderados e graves. Além 
disso, ela também pode atin-
gir crianças e adolescentes. 
Mulheres parecem ser mais 
vulneráveis aos estados 
depressivos em virtude da 
oscilação hormonal a que 
estão expostas principal-
mente no período fértil.

O assunto da pauta foi a 
instalação da companhia de 
café instantâneo em Linha-

LINHARES – O prefeito 
de Linhares, Guerino Za-
non, acompanhado do secre-
tário Municipal de Desen-
volvimento Econômico e 
Urbano, Luiz Fernando Lo-
renzoni, além da diretoria do 
Grupo Café Cacique, se reu-
niu com o governador Rena-
to Casagrande, na quarta-
feira (28), no Palácio Anchi-
eta, em Vitória. Também 
participou do encontro o 
secretário de Estado Desen-
volvimento, Marcos Kneip.

Linhares terá fábrica
de café em outubro
Prefeito e repre-
sentantes se reú-
nem com Gover-
nador

res, cuja pedra fundamental 
deve ser lançada no próximo 
dia 25 de outubro. A previ-
são é que as operações se 
iniciem a partir de 2021 e 
que sejam geradas aproxi-
madamente 800 oportunida-
des de empregos diretos e 
indiretos no seu primeiro 
ano de atuação.

De acordo com o prefeito 
Guerino Zanon, o município 
de Linhares se destaca pela 
solidez scal. Zanon ressal-
ta ainda que os investimen-
tos em infraestrutura, feitos 
pela Administração Munici-
pal, contribuem para a insta-
lação de novas empresas na 
região.

O governador Renato Ca-
sagrande também destacou a 
importância da instalação de 
grandes empresas e a gera-
ção de empregos no Estado. 
“O maior problema deste 
país é a desigualdade, e a 
forma de enfrentar esse desa-
o é com a geração de em-
pregos, com oportunidades. 

Ter empresas se instalando 
em nosso Estado aumenta a 
renda das famílias e torna o 
Espírito Santo mais justo, 
mais igual e mais competiti-
vo”, frisa Casagrande.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Urba-
no, Luiz Fernando Lorenzo-
ni, nos últimos anos, Linha-
res se tornou um dos princi-
pais polos de investimentos 
no Espírito Santo, tornando-
se um município protago-
nista no processo de inova-
ção e desenvolvimento no 
Estado.

No encontro, o Grupo Ca-
fé Cacique foi representado 
pelo CEO Sérgio Pereira e os 
diretores da empresa, Paulo 
Ferro e Júlio Grassano.

SOBRE A CIA. 
CACIQUE DE CAFÉ 

SOLÚVEL
Em dezembro do ano pas-

sado, a Cia. Cacique de Café 
Solúvel anunciou a expan-

são dos negócios em solo 
capixaba. A empresa para-
naense, que já está há 60 
anos no mercado e cuja sede 
está localizada em Londrina 
(PR), informou, à época, 
que a decisão de instalar a 
fábrica completa de café 
instantâneo em Linhares se 
deve ao posicionamento es-
tratégico do município, loca-
lizado no coração do maior 
produtor de café robusta-
conilon no Brasil.

Para a primeira etapa de 
instalação do empreendi-
mento, são investidos cerca 
de 60 milhões de dólares. 
Com essa fábrica, a empresa 
espera responder a uma de-
manda crescente de café ins-
tantâneo em vários merca-
dos internacionais, amplian-
do o volume de exportação 
das atuais 30 mil toneladas 
para 40 mil toneladas anua-
is. Esta será a segunda fábri-
ca da empresa, que é a maior 
exportadora brasileira do 
produto.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

Projeto que
institui Semana
de Combate à
Depressão é
aprovado
na Câmara

São vários trabalhadores afastados do trabalho e, 
por incrível que pareça também é grande o número de 
crianças e adolescentes com depressão”, disse Jacia-
ra.
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Inscrições: podem ser feitas 
de 2 a 5 de setembro de 2019, 
na Secretaria Municipal de 
Saúde, que ca na Rua Luiza 
Gon Pratti, 185, no Centro de 
Fundão. O atendimento ocor-
re das 8h às 11h30 e das 13h 
às 15h.

CONFIRA:

VITÓRIA – Oito concur-
sos públicos  estão com ins-
crições abertas no Espírito 
Santo com salários que po-
dem chegar a R$ 4 mil. As 
oportunidades são para todos 
os níveis de escolaridade e 
para cargos efetivos e tempo-
rários.

1 - Prefeitura de Fundão
A Prefeitura de Fundão, muni-
cípio que ca ao Norte do 
Espírito Santo, vai abrir pro-
cesso seletivo simplicado 
para preencher sete vagas. As 
oportunidades são para os 
cargos de Técnico em Enfer-
magem (3), Técnico em Saú-
de Bucal (2), Assistente Soci-
al e Odontólogo (2), com car-
ga horária de 30 a 40 horas 
semanais e remuneração de 
R$ 1.196,85 a R$ 2.983,62.

Já  Guarapari, João Neiva e 
São Roque do Canaã estão 
com inscrições abertas para o 
preenchimento de cargos efe-
tivos

Na Prefeitura de Fundão, 
são dois processos seletivos. 
O primeiro tem como objeti-
vo preencher vagas de técnico 
de enfermagem, técnico em 
saúde bucal, assistente social 
e odontólogo. A segunda sele-
ção é para contratar agente 
comunitário de saúde e agen-
te de combate à endemias.

Conra a lista dos concur-
sos abertos em todo o país

2 - Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari 
está com inscrições abertas 
para o concurso público que 
visa a preencher 94 vagas pa-
ra o quadro do magistério. O 
edital de abertura do processo 
seletivo foi divulgado nesta 
segunda-feira (5). As oportu-
nidades são para professores 
e pedagogos e os candidatos 
precisam ter o nível superior. 
A remuneração é de R$ 
1.741,30, para carga horária 
de 25 horas semanais.
Inscrições: no endereço ele-
trônico www.incpconcursos-
.org.br, até as 23h59 do dia 6 
de setembro de 2019. A taxa é 
de R$ 70,00.

3 - Secretaria de Gestão e 
Recursos Humanos
A Secretaria de Estado de Ges-
tão e Recursos Humanos do 
Espírito Santo (Seger)  vai 
abrir processo seletivo sim-
plicado para contratar Assis-
tente de Gestão. O requisito é 
ter o Ensino Médio completo. 
O salário é de R$ 1.825,82, 
mais R$ 300 de auxílio-
alimentação e a carga horária 
a ser cumprida é de 40 horas 
semanais.
Inscrições: a partir das 10h do 
dia 2 até às 17h do dia 10 de 
setembro de 2019, exclusiva-
mente via internet, no endere-
ço eletrônico selecao.es.-
gov.br .

4 - Prefeitura de Fundão
A Prefeitura de Fundão vai 
abrir processo seletivo sim-

Segundo a coordenadora 
do Programa Estadual de 
Imunizações e Vigilância 
das Doenças Imunoprevení-
veis, Danielle Grillo, o Espí-
rito Santo está em alerta para 
a detecção de casos da doen-
ça no Estado, por isso ela 
destaca sobre a importância 
da vacinação.

VITÓRIA – A Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) 
investiga 12 casos de suspei-
ta de sarampo no Espírito 
Santo. Segundo o último 
boletim, divulgado nesta 
quarta-feira (28), já foram 
registrados 106 noticações 
de casos suspeitos da doen-
ça. Desses, 93 casos foram 
descartados, um foi conr-
mado em Cariacica.

No boletim divulgado no 
último dia 21, eram cinco 
casos sendo investigados.

“A ampliação da vacina-
ção das crianças de seis me-
ses a menores de um ano resi-
dentes em todos os municí-
pios é uma ação recomenda-
da pelo Ministério da Saúde 
em decorrência do aumento 
de casos da doença em al-
guns estados”, explicou.

Casos suspeitos de sarampo
sobem para 12 no ES

Na última semana, o Ministério da Saúde enviou 60 mil 
doses para a vacinação das crianças de seis a 11 me-
ses, e para ações de bloqueio vacinal seletivo.

A DOENÇA

Na última semana, o Mi-
nistério da Saúde enviou 60 
mil doses para a vacinação 
das crianças de seis a 11 me-
ses, e para ações de bloqueio 
vacinal seletivo.

O sarampo é doença viral 
de elevada contagiosidade, 
cuja a transmissão ocorre 
por meio de secreções naso-
faríngeas, expelidas ao tos-
sir, espirrar e falar. Casos 
graves podem levar ao óbi- Deve ser aplicada uma 

ESQUEMA VACINAL

to.
Os principais sintomas 

são febre acompanhada de 
tosse persistente, irritação 
ocular, coriza, congestão 
nasal e mal-estar intenso. 
Após estes sintomas, há o 
aparecimento de manchas 
avermelhadas no rosto, que 
progridem em direção aos 
pés, com duração mínima de 
três dias.

dose de vacina tríplice viral 
aos 12 meses de idade e uma 
dose de vacina tetra viral aos 
15 meses de idade. Os indi-
víduos de 1 a 29 anos devem 
ter duas doses de vacina com 
os componentes sarampo, 
caxumba e rubéola. Para 
aqueles de 30 a 49 anos, uma 
dose é o suciente.

De acordo com o novo 
boletim epidemiológico 
da doença, divulgado pelo 
Ministério da Saúde, o Bra-
sil registrou, nos últimos 
90 dias, entre 02 de junho a 
24 de agosto de 2019, 
2.331 casos conrmados 
de sarampo, em 13 esta-
dos: São Paulo (2.299), 
Rio de Janeiro (12), Per-
nambuco (5), Santa Cata-
rina (4), Distrito Federal 
(3), Bahia (1), Paraná (1), 
Maranhão (1), Rio Grande 
do Norte (1), Espírito San-
to (1), Sergipe (1), Goiás 
(1) e Piauí (1).

Os trabalhadores da Saú-
de devem ter duas doses da 
vacina tríplice viral, inde-
pendentemente da idade.

NO PAÍS

VITÓRIA – Os servido-
res públicos estaduais e mu-
nicipais que desejam atuali-
zar ou adquirir novos conhe-
cimentos já podem se pro-
gramar para participar dos 
cursos oferecidos pela Esco-
la de Serviço Público do 
Espírito Santo (Esesp). Nes-
ta semana, a instituição di-
vulgou a agenda com as ca-
pacitações programadas 
para o mês de setembro.

No total, são 1.570 vagas 
em 17 diferentes formações, 
todas gratuitas. As ações 
acontecem tanto na modali-
dade presencial quanto a 
distância. O objetivo é pro-
mover o acesso a conheci-
mentos, experiências e in-
formações que contribuam 
com o desenvolvimento pes-
soal e prossional dos servi-
dores, gerando resultados 
positivos para a sociedade.

Já para aqueles que prefe-

Entre as opções disponí-
veis estão três cursos on-
line: Excel Básico, Direito 
Administrativo e Gestão 
Orientada para Resultados, 
com 200 vagas cada. As ati-
vidades são realizadas na 
plataforma virtual da Esesp 
(www.ead.es.gov.br) e con-
tam com a tutoria de um do-
cente para acompanhar a 
evolução dos participantes e 
sanar dúvidas.

ESESP abre mais de 1,5 mil
vagas em cursos para setembro

Além de atender aos pro-

rirem as ofertas presenciais, 
há 14 possibilidades que vão 
desde Informática Básica 
até capacitações em áreas 
como liderança, sustentabi-
lidade, planejamento e pro-
jetos, compras e contratos, 
comunicação, base legal e 
gestão estratégica de proces-
sos. Os encontros são reali-
zados na sede da Escola de 
Governo, em Vitória.

ssionais do Estado e das 
Prefeituras, a Esesp também 
abriu vagas para membros e 
representantes da sociedade 
civil organizada para o curso 
“Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade 
Civil”. O objetivo é abordar 
a Lei 13.019/2014, que trata 
da parceria entre essas enti-
dades e a Administração Pú-
blica.

INSCRIÇÕES
Para participar de qual-

quer uma das ações da Esco-
la de Serviço Público, os 
servidores estaduais e aque-
les que atuam em empresas 
de economia mista devem 
procurar o setor de Recursos 

Humanos do órgão onde 
atuam para informar o inte-
resse.

Para as capacitações onli-
ne, também é preciso car 
atento às datas de validação 
da inscrição, ato que conr-
ma a participação na turma. 
O procedimento também é 
realizado na plataforma vir-
tual de EAD.

Já os prossionais das 
prefeituras e membros de 
órgãos parceiros que possu-
em Termo de Cooperação 
rmado com a Escola de 
Governo devem preencher a 
cha de pré-inscrição no site 
da Esesp e enviá-la por e-
m a i l  p a r a  i n s c r i-
cao@esesp.es.gov.br.

No total, são 1.570 vagas em 17 diferentes formações, todas gratuitas. As ações 
acontecem tanto na modalidade presencial quanto a distância. 

Oito concursos abertos
no ES com salários
de até R$ 4 mil

A Prefeitura de São Roque do 
Canaã, município que ca ao 
Norte do Espírito Santo, vai 
abrir concurso público para 
preencher 159 vagas. As opor-
tunidades são para cargos de 
todos os níveis de escolarida-
de. O salário varia de R$ 
982,58 a R$ 4.469,31 e a car-
ga horária a ser cumprida va-
ria de 15h a 44h semanais.
Inscrições:  até 2 de novem-
bro de 2019, exclusivamente 
via internet, no endereço ele-
trônico www.idcap.org.br . O 
valor da taxa a ser paga varia 
de R$ 40,00 a R$ 60,00.

A Prefeitura, a Câmara, o 
Instituto de Previdência e o 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de João Neiva vão 
abrir concurso público para 
preencher 35 vagas para car-
gos de nível superior. A remu-
neração varia de R$ 1.876,61 
a R$ 4.062,90.

7 - Conselho Regional de 
Farmácia (CRF-ES)
O Conselho Regional de Far-
mácia do Espírito Santo 
(CRF-ES) vai abrir concurso 
público para preencher 180 
vagas, sendo oito delas para 
preenchimento imediato. As 
oportunidades são destinadas 
a prossionais de níveis mé-
dio e superior. A remuneração 
varia de R$ 2.154,88 a R$ 
7.058,96. A carga horária é de 
40 horas semanais. Os apro-
vados vão trabalhar em Vitó-
ria, Cachoeiro de Itapemirim 
e São Mateus

Inscrições: até 16 de setem-
bro, no site www.fsjb.edu.br. 
A taxa de participação é de R$ 
100.

Inscrições:  podem ser feitas 
no  endereço  e le t rônico 
www.quadrix.org.br  até as 
23h59 do dia 23 de setembro 
de 2019

8 - Prefeitura de São Roque 
do Canaã

plicado para contratar 34 
prossionais. As chances são 
para Agente Comunitário de 
Saúde (22) e Agente de Com-
bate à Endemias (13). A carga 
horária é de 40 horas semana-
is e remuneração de R$ 1.250.
Inscrições: podem ser feitas 
de 9 a 12 de setembro de 
2019, no Pronto Atendimento 
Doutor César Agostini, loca-
lizado na avenida Cézar Pego-
retti, s/ nº, Fundão, das 8h às 
11h e das 12h30 às 15h30.

5 - Prefeitura de São Gabri-
el da Palha
A Prefeitura de São Gabriel 
da Palha, que ca na região 
Noroeste do Espírito Santo, 
vai abrir processo seletivo 
simplicado para contratar 
eletricista predial e pedreiro. 
A remuneração é de R$ 998. 
Os selecionados vão atender 
as necessidades das Secretari-
as Municipais de Educação, 
Saúde e Obras. Os contratos 
serão temporários.
Inscrições: no período de 9 a 
13 de setembro de 2019, das 
13 às 17h (segunda a quinta-
feira) e de 8 às 12h na sexta-
feira. O atendimento ocorre 
na Secretaria Municipal de 
Obras e Desenvolvimento 
Urbano, que ca na Rua 14 de 
maio, 54, bairro Glória.

6 - Prefeitura de João Neiva

FOTOS: DIVULGAÇÃO



STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 
2014/14 BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 
2013/13 PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA
TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

FOX CL 2017/18 PRATA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

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

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

3763-5545 / 99848-2343
Av. João XXIII, 842 - Boa Vista - São Mateus

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

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

ALUGO Apartamentos 

Tratar (27) 99836-1005.

VENDO uma casa no Bair-
ro Pedra D´água, próximo 
ao Supermercado do Ze-

zé. Comntato: 99529-
1118

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

com 2 quartos, copa, cozi-
nha, sala, área de serviço, 
varanda e bem localiza-
do. Tratar: 99900-2100

ALUGO uma quitinete mo-
biliada com 70 metros 

quadrados. Tratar: 
99900-2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
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Fonte: alexa.com

Pedro Valls Feu Rosa(*)

Dia desses meditava 
sobre o quão importan-
te é a prevenção - inva-
riavelmente apresenta-
se innitamente mais 
barata e menos doloro-
sa que lidar com o pro-
blema que surgirá caso 
ela não seja adotada.

Curiosamente, no 
entanto, a humanidade 
quase sempre prefere 
tratar dos efeitos e rele-
gar a um segundo pla-
no a eliminação das 
causas. É assim que, 
em pleno século XXI, 
penosamente tratamos 
de muitas doenças que 
poderiam ser evitadas 
com saneamento bási-
co. Ou transformamos 
nossas cidades em for-
talezas medievais ao 
invés de discutirmos, 
cienticamente, sobre 
como evitar-se a for-
mação de um crimino-
so.

Pensemos, agora, à 
luz desta verdade tão 
simples, sobre os suicí-
dios. Eles ferem o indi-
víduo e a sociedade co-
mo um todo. Talvez se-
jam, arrisco dizer, o 
mal deste início de milê-
nio. Paradoxalmente, 
no entanto, pouco faze-
mos para estudá-lo e 
preveni-lo!

O problema é tão 

Não se fale na neces-
sária instalação de re-
des ou barreiras físicas 
em lugares altos - já es-
taremos, com elas, tra-
tando dos efeitos, e de 
forma profundamente 
triste. Deveríamos ir 
além, estudando os di-
versos fatores que po-
dem contribuir para um 
suicídio - e a partir de-
les buscarmos um mape-
amento estatístico acu-
rado deste quadro.

Coluna
do Pedro

E A PREVENÇÃO?
complexo quanto sério. 
Na China e no Japão o 
suicídio é a maior causa 
de morte de jovens - pe-
lo planeta afora a quar-
ta maior causa. Nos 
EUA suicídios tiram 
mais vidas que homicí-
dios.

Trata-se de um qua-
dro superior às frontei-
ras - seja em sociedades 
ricas e avançadas ou 
pobres e atrasadas, sal-
vo pequenas utua-
ções, os índices encon-
trados serão pratica-
mente os mesmos.

Diante da perplexi-
dade causada há quem 
diga ser a maior culpa-
da a desestruturação 
das famílias. Outros 
culpam as baixas opor-
tunidades de socializa-
ção que a vida moderna 
oferece. Há quem apon-
te o dedo para a falta de 
oportunidades em uma 
sociedade a cada dia 
mais consumista e in-
justa. Ou seria a falta de 
espiritualidade e de va-
lores?

Eu não tenho conhe-
cimento técnico para 
diagnosticar um qua-
dro desses - só o que sei 
é que ele tem que ser 
estudado cientica-
mente. Que tal, assim, 
tornarmos regra a cole-
ta e descrição técnica 
das circunstâncias que 
envolveram cada suicí-
dio ou tentativa de sui-
cídio? Que tal, em se-
guida, consolidarmos 
um sistema de dados 
que nos possibilite com-
preender o problema e 
efetivamente preveni-
lo?

(*) O autor é desem-
bargador e ex-

presidente do Tribu-
nal de Justiça do Espí-

rito Santo

rua principal próximo a 
Petrobrás. Casa com 3 
quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para 3 

carros.

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

serviço. Valor R$ 
450.000,00
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