
A sessão começa às 18 horas e é para decidir se autoriza contrato de 
programa com a Cesan para que a estatal assuma os serviços de 

abastecimento de água e saneamento do município.
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ZÉS DO FUTURO NA PEDRA D’ÁGUA

ENCONTRO DE FOLIAS

“Independência ou morte!” (Dom Pedro I).

Na próxima quinta-feira (12) às 19h terá início a Novena de São 
Mateus na Catedral, com participação das paróquias adjacentes, 
indo até o dia 20 de setembro, véspera da Festa do Padroeiro, o Glo-
rioso São Mateus, com direito á Procissão e Missa. 

O Centro Cultural Araçá realiza no próximo dia 13 às 19h no Cen-
tro de Vivência Amélia Boroto. O evento contará com manifesta-
ções folclóricas brasileiras, que em muito enaltecem a nossa histó-
ria. Puxada de Rede, Lundu, Afrojazz, Dança da Fita, Dança Afro 
Brasileira, Pastorinha, Carimbó, Reis de Boi, Capoeira e Samba de 
Roda estão na lista.

DESFILE CÍVICO

NOVENA DE SÃO MATEUS

OFICINAS GRATUITAS

AUTOCONHECIMENTO 
Encerra amanhã o ciclo de palestras realizado pelo Instituto Gnosis 
Brasil, com temáticas que abordam as descobertas do autoconheci-
mento de forma rica e clara. O evento ocorrerá às 17h30min na 
sede do Instituto, situado à Rua 8, nº 541, Guriri Sul. Entrada fran-
ca.

REDONDA NA FVC
PALESTRAS E MESA

Entre 9 e 11 deste mês ocorrerá na Faculdade Vale do Cricaré, em 
São Mateus a X Semana do Administrador, Contador e Analista de 
Sistemas com o tema “Economia 4.0”. No dia 9 haverá Palestra & 
Entrevista com Roberto Shulze e Dilmar Antônio Simonetti; No 
dia 10, Mesa Redonda com Claudiani Zanni, Eduardo Glicério, 
Gilson Porto e Rúbia Schueng; no dia 11, Palestra com Rogério 
Antônio Monteiro. O convite foi feito pelo Professor Nilton Ribei-
ro. Gracias.

Projeto Zés do Futuro completa um ano de existência e vai come-
morar com um grandioso evento para a criançada, hoje a partir das 
13h na Praça do Bairro Pedra D’água. A programação está rechea-
da de apresentações culturais e brincadeiras como: Projeto Abadá 
Capoeira, Reis de Boi Mirim da Pedra D água, Espetáculo Dose 
Dupla com o Grupo Lagarta de Circo, Studio Monique Cruz, show 
musical com “Lugarzinho”, e a Bonequinha Sonhadora. Muito 
bacana essa iniciativa de voluntariado!

A Prefeitura de São Mateus realiza hoje sábado o Desle Cívico, 
este ano com o tema “Educar é Conectar”. Escolas do município, 
entidades, bandas marciais e diversos outros segmentos participa-
rão do evento, e toda a comunidade está convidada a comparecer à 
Avenida Jones dos Santos Neves para prestigiar este ato cívico. 

Vão até terça-feira (10) as inscrições para participação nas ocinas 
gratuitas do projeto de ocupação social do Comunidade Ativa, rea-
lizada pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitura de São 
Mateus. 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. Mais informações na sede da 
Subsecretaria Municipal de Juventude, ou no CRAS Bom Sucesso.

CINE SÃO MATEUS
Acompanhe a programação de hoje: IT - A Coisa (Cap 2) (terror - 
classicação 16 anos) às 14h, 17h15min e 20h30min. Mais infor-
mações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras 
todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

FONTE: CLIMATEMPO

Para ele, o mercado tende 
a crescer nos próximos anos. 
"Muitos comentam que o 
mercado no Brasil é muito 
pequeno, mas eu vejo com 
outros olhos. O potencial 
que se pode chegar para um 
nível de consumo de oito a 

"Constatamos que um em 
cada cinco brasileiros con-
some algum produto orgâni-
co com frequência média de 
três vezes por semana, em 
especial hortifrutis. Há mui-
tas oportunidades de cresci-
mento, pois a pesquisa afe-
riu que 88% estão dispostos 
a comprar orgânico", disse o 
diretor executivo do Orga-
nis, Ming Liu.

VITÓRIA – Uma pes-
quisa encomendada pelo 
Organis (Conselho Brasilei-
ro da Produção Orgânica e 
Sustentável) mostra que 
19% dos brasileiros se di-
zem consumidores de pro-
dutos orgânicos -em 2017, 
quando foi feito o primeiro 
estudo, eram 15%, sem in-
cluir a região Norte do país.

A pesquisa entrevistou 
1.027 pessoas em maio e 
junho nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador, Reci-
fe, Fortaleza, Porto Alegre, 
Florianópolis, Curitiba, Ma-
naus, Goiânia e Brasília, 
sendo 56% mulheres e 44% 
homens, de 18 a 40 anos, 
com renda de um a dez salá-
rios mínimos.

O levantamento ainda 
aponta que 35% dos brasile-
iros consumiram produtos 
orgânicos nos últimos seis 
meses e que 67% estão dis-
postos a aumentar compra 
de produtos. Na região Sul, 
está o maior percentual de 
consumo, 48%, seguida pe-
lo Sudeste, com 42%. As 
informações são da Agência 
Brasil. Os hortifrutis se mantêm na liderança de consumo no setor orgânico, sendo 35% fru-

tas, 24% de verduras, 21% alface, 16% legumes, 15% tomate e 8% de hortaliças.

Pesquisa aponta que
19% dos brasileiros
consomem itens orgânicos

cada dez famílias, que é o 
nosso sonho, espelhado no 
maior mercado mundial 
[EUA]. A pesquisa vai mos-
trar que a educação para o 
consumidor é a chave de 
sucesso para o setor."

Ming Liu destaca ainda 
que a busca pela saúde é o 
que faz o consumidor com-
prar produtos orgânicos. "É 
uma demanda global de con-
sumidores que estão bus-
cando saúde, prevenção, 
segurança alimentar e quali-
dade de vida. A saúde envol-
ve alimentos saudáveis, ca-
da vez menos processados, 

O executivo acredita que 
a pesquisa vai ajudar os pro-
dutores a denirem suas 
próprias estratégias para 
aumentar o consumo de orgâ-
nicos. "A estratégia virá da 
informação, da demanda do 
consumidor. Por isso nós 
temos que dar esse informa-
ção para que o produtor pos-
sa entender o mercado."

com menos conservantes e 
produtos químicos."

Os hortifrutis se mantêm 
na liderança de consumo no 
setor orgânico, sendo 35% 
frutas, 24% de verduras, 
21% alface, 16% legumes, 
15% tomate e 8% de hortali-
ças. A pesquisa aponta ainda 
que 35% dos consumidores 
brasileiros sabem que exis-
tem outros tipos de produtos 
orgânicos além dos alimentí-
cios, como produtos de lim-
peza, cosméticos e vestuário.

O preço dos produtos or-
gânicos ainda pesa na deci-
são de compra para 65% dos 
entrevistados, mas para 48% 
dos que consomem essa dife-
rença é justicada. "O que 
nos anima é perceber que 
uma parcela signicativa 

dos brasileiros já reconhece 
claramente o valor agregado 
aos produtos orgânicos, pois 
tanto os que consomem co-
mo os que não consomem 
esse tipo de produto, enten-
dem que os custos de produ-
ção mais elevados justi-
cam o maior preço dos orgâ-
nicos", disse o diretor de 
branding do Organis, Cobi 
Cruz.

De acordo com pesquisa, 
84% dos pesquisados que 
consumiram orgânicos nos 
últimos 30 dias relatam a 
saúde como motivo para 
consumir os produtos. Já 
30% consideram as caracte-
rísticas do produto; 9%, a 
preocupação com o meio 
ambiente; 9%, a curiosida-
de; e 7%, o estilo de vida.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Promovido pela VIPA 
(Voluntários Independentes 
Pelo Amigo), de São Mate-
us, o protesto que tem o no-

SÃO MATEUS – Um 
episódio de grande reper-
cussão em nível nacional, 
ocorrido há 15 dias quando 
uma cadela foi morta com 
um tiro quando caminhava 
pelas ruas do Residencial 
Lago do Cisne, região nobre 
de São Mateus, será lembra-
do em uma caminhada neste 
sábado (7), no balneário de 
Guriri.

“Vamos cumprir o que foi 
prometido na reunião com o 
Ministério Público Federal e 
colocar em discussão e vota-
ção do Plenário na sessão de 
terça-feira, dia 10, o projeto 
de Lei do Executivo que po-
de denir a situação do Saae, 
se vai ser concedido à Cesan 
ou se permanecerá como 
está”.

Desta forma o presidente 
da Câmara de Vereadores 
Jorginho Cabeção encerrou 
a sessão da última terça-
feira (3), que conrmou sua 
decisão, e aproveitou para 
convidar a população a 
acompanhar a votação.

A sessão começa às 18 
horas e é para decidir se auto-
riza contrato de programa 
com a Cesan para que a esta-
tal assuma os serviços de 
abastecimento de água e sa-
neamento do município.

SÃO MATEUS – Na reu-
nião desta terça-feira (03), o 
plenário recebeu o historia-
dor Eliezer Nardoto, que 
manifestou na Tribuna da 
Câmara sua opinião sobre o 
projeto. “O que mais preo-
cupa a gente é essa pressa 
em entregar a autarquia para 
a Cesan” – disse, se referin-
do ao futuro do Saae.  

Paralelamente à tramita-
ção da proposição, uma co-
missão formada por repre-
sentantes da Câmara, Prefei-
tura, Cesan, direção e funci-

Vereadores decidem futuro
do Saae na terça-feira (10)

 “Tem mais de 20 anos em 
São Mateus essa discussão 
que a Cesan vai car com o 
Saae, mas sempre pesa algu-
mas coisas. Uma delas é que 

onários do Saae discute 
além da concessão, a viabili-
dade de manter a autarquia 
municipal em atividade com 
novo modelo de gestão, rea-
linhamento de tarifas e bus-
ca do reequilíbrio nanceiro 
para novos investimentos.

OPINIÃO
Na reunião desta terça-

feira (03), o plenário rece-
beu o historiador Eliezer 
Nardoto, que manifestou na 
Tribuna da Câmara sua opi-
nião sobre o projeto.

NOVO MARCO
O Projeto de Lei 3261/19 

estabelece um novo conjun-
to de regras para o sanea-
mento básico no Brasil. Em 
substituição à Medida Pro-
visória 868/18, que perdeu a 
validade antes de ser votada 

ela só vai aceitar a parte que 
é economicamente viável. 
Depois, funcionários do Sa-
ae ela não quer assumir. O 
que mais preocupa a gente 
também é essa pressa. Está 
acontecendo no congresso a 
votação do novo marco regu-
latório do saneamento bási-
co e a gente precisa ver pri-
meiro o que vai acontecer lá 
na frente.”

Conforme o projeto, cabe-
rá à Agência Nacional de 
Águas (ANA) estabelecer 
normas de referência para o 
setor, e essas regras devem 
“estimular a livre concor-
rência, a competitividade, a 
eciência e a sustentabilida-
de econômica na prestação 
dos serviços”, além de “bus-
car a universalização e a mo-
dicidade tarifária”.

pelo Congresso Nacional, o 
texto altera a Lei do Sanea-
mento Básico (11.455/07) e 
abre caminho para a explo-
ração desses serviços pela 
iniciativa privada.  A pro-
posta, oriunda do Senado, 
está em tramitação na Câma-
ra dos Deputados.

A sessão começa às 18 horas e é para decidir se autoriza contrato de programa com a 
Cesan para que a estatal assuma os serviços de abastecimento de água e sanea-
mento do município.

Morte de cadela abatida
a tiro estimula protesto
no balneário de Guriri

me “CãoMinhada”, começa 
às 16 horas com saída de 
frente à Igrejinha, e os donos 
de cães e gatos que partici-
parem com seus animais 
deverão cobri-los com pano 
amarelo simbolizando a Ban-
deira Nacional, por tratar-se 
o sábado Dia da Indepen-
dência do Brasil.

Organizadores do evento 
garantem que o percurso não 
será longo para não expor os 
animais ao cansaço do sol 
caso o tempo esteja rme.

O protesto ocorre no mo-

mento que a sociedade mos-
tra-se indignada com a mor-
te da cadela, assunto que 
dominou as redes sociais e a 
imprensa local e do Estado, 
principalmente devido ao 
fato de que o suspeito de co-
meter o “lamentável” crime 
seria um professor universi-
tário, que dias depois se apre-
sentou à Polícia Civil, mas 
negou ter sido o autor do dis-
paro, sendo liberado depois 
de prestar depoimento por 
quase 2 horas.

A manifestação de Guriri 

Dados da Polícia Civil de 
São Mateus, no Norte do 
Espírito Santo, revelam que 
a cada semana uma média de 
três denúncias são realiza-
das contra pessoas suspeitas 
de cometer maus-tratos a 
animais no município.

Não há, no entanto, con-
rmação se o professor 
suspeito de ter matado a ca-
dela no Lago do Cisne teria 
sido intimado pelos deputa-
dos da CPI para ser ouvido 
nesta próxima reunião.

O município de São Mate-
us, atualmente, não possui 
Centro de Zoonoses. A Se-
cretária de Saúde por meio 
da Secretaria de Comunica-
ção informou que o municí-
pio está em busca de uma 
área que atenda às exigênci-
as da legislação ambiental 
para construir o centro ainda 
este ano.

neste sábado ocorre dois dias 
que antecede uma reunião da 
CPI dos Maus Tratos da 
Assembleia Legislativa, em 
Vitória, que vai ouvir repre-
sentantes de entidades que 
cuidam da questão de cães e 
gatos no Norte do Estado, 
especialmente ligadas ao 
episódio da morte violenta 
da cadela em São Mateus.

Organizadores do evento garantem que o percurso não será longo para não expor os 
animais ao cansaço do sol caso o tempo esteja firme.

Petrobras avança
no processo de
venda de campos
de petróleo no ES

São 27 campos de produção em terra em Norte do 
Estado. Venda deve ampliar produção, atrair inves-
timentos e criar empregos.

SÃO MATEUS – O 
processo de venda da Pe-
trobras de campos de pe-
tróleo em terra (onshore) 
no Espírito Santo deu um 
novo passo. A estatal divul-
gou nesta sexta-feira (6) 
que deu início à fase vincu-
lante referente à venda de 
suas participações em con-
cessões de exploração e 
produção terrestre de 27 
campos no Espírito Santo e 
outros 14 na Bahia.

Além dos campos madu-
ros, a venda inclui as insta-
lações compartilhadas de 
escoamento e tratamento de 
produção, localizados no 
Espírito Santo, nos municí-
pios de São Mateus, Jagua-
ré, Linhares e Conceição da 
Barra, denominadas con-
juntamente Polo Cricaré.

Segundo a Petrobras, 
em 2018 a produção total 

Em maio, a Petrobras 
havia iniciado a chamada 
"divulgação de oportuni-
dade" dessas vendas. Ago-
ra, as empresas que mani-
festaram interesse nos ati-
vos e foram habilitadas 
para essa fase receberão 
"carta-convite com instru-
ções detalhadas sobre o 
processo de desinvesti-
mento, incluindo orienta-
ções para o envio das pro-
postas e a realização de due 
diligence (diligência pré-
via, uma espécie de inves-
tigação da oportunidade de 
negócio que o investidor 
deve aceitar para avaliar 
riscos da transação).

A estatal é operadora 
com 100% de participação 
em todos os contratos de 
concessão, que compreen-
dem os seguintes campos: 
Biguá, Cacimbas, Campo 
Grande, Córrego Cedro 
Norte, Córrego Cedro Nor-
te Sul, Córrego Dourado, 
Córrego das Pedras, Fa-
zenda Cedro, Fazenda Ce-
dro Norte, Fazenda Quei-
madas, Fazenda São Jorge, 
Guriri, Inhambu, Jacutin-
ga, Lagoa Bonita, Lagoa 
Suruaca, Mariricu, Mariri-
cu Norte, Rio Itaúnas, Rio 
Preto, Rio Preto Oeste, Rio 
Preto Sul, Rio São Mateus, 
São Mateus, São Mateus 
Leste, Seriema e Tabuiaiá.

A expectativa é de que a 
venda dos campos atraia 
mais investimentos para o 
Espírito Santo, amplie a 
produção de óleo e gás, e 
crie empregos diretos e 
indiretos na região Norte 
do Estado.

Em julho, a estatal tam-
bém anunciou o início do 
processo de venda de dois 
campos de produção de gás 
natural e em um bloco de 
exploração no Litoral Nor-
te do ES, incluindo uma 
plataforma.

Segundo especialistas, 
espera-se que a empresa 
compradora invista para 
aumentar a produção dos 
poços e, com isso, faça a 
arrecadação com royalties 
crescer e gere 3 mil empre-
gos na região.

média desses campos foi 
de cerca de 2,8 mil barris 
por dia (bpd) de óleo e 11 
mil metros cúbicos de gás 
por dia.</p>

A cessão do direito de 
exploração no Estado tam-
bém abre espaço para a ins-
talação de minirrenarias 
na região.

A venda dos campos 
capixabas faz parte do pla-
no de desinvestimentos da 
Petrobras. A empresa vem 
vendendo artigos para redu-
zir as dívidas que tem e pa-
ra focar sua atuação nas 
reservas do pré-sal. “Essa 
operação está alinhada à 
otimização do portfólio e à 
melhoria de alocação do 
capital da companhia, vi-
sando a geração de valor 
para os nossos acionistas”, 
comentou a estatal em co-
municado aos investidores 
em maio.

Na época, o gerente de 
Petróleo e Gás da Federa-
ção das Indústrias do Espí-
rito Santo (Findes), Durval 
Vieira de Freitas, disse que 
a estatal vem priorizando 
os investimentos offshore 
(no mar) em relação ao ons-
hore (em terra). “É uma 
questão estratégica para a 
estatal. Ela tem campos 
novos com alta produção 
em alto mar. E em terra te-
ria que se dedicar a poços 
com produção em escala 
muito menor”, explica.
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Percorri o Reino Uni-
do: “A extensão do vício 
dos ingleses nas máqui-
nas de jogo foi revelada 

Pedro Valls Feu Rosa(*)

Minha escala seguinte 
foi no Japão: “Para que os 
cassinos japoneses funci-
onem, mantenham a Ya-
kuza (crime organizado) 
à distância, regulem o 
vício no jogo e lidem com 
o problema do álcool”.

Dali fui à China: “A 
Polícia Judiciária revelou 
ontem um relatório sobre 
criminalidade segundo o 
qual os crimes ocorridos 
dentro dos cassinos au-
mentaram 19,2% em 
2016, com destaque para 
os casos de sequestros 
resultantes de agiotagem 
para jogo”.

Dia desses, meio que 
ao acaso, decidi buscar 
em meus arquivos notíci-
as de jornais estrangeiros 
sobre o jogo - sim, este 
mesmo jogo cuja legali-
zação busca-se aqui no 
Brasil.

Comecei pela Albânia: 
“Proibidas casas de apos-
tas em 2019, na luta con-
tra o crime organizado. 
P a r a  o  P r i m e i r o -
Ministro, o objetivo da 
nova lei é impedir que o 
crime organizado obte-
nha lucros através desta 
indústria, que também é 
utilizada para a lavagem 
de dinheiro”.

Passei pela Austrália: 
“As comunidades pobres 
de Melbourne ainda estão 
sofrendo com o problema 
do jogo, de acordo com 
um novo relatório contra-
dizendo declarações go-
vernamentais de que a 
batalha contra o vício es-
tá sendo vencida”.

Coluna
do Pedro

JOGO
COM O QUE?

Meu olhar seguinte foi 
sobre Portugal: “Mais 
viciados pedem para car 
fora dos cassinos. Só no 
ano passado 533 frequen-
tadores de cassinos toma-
ram a iniciativa de travar 
a sua própria entrada em 
salas de jogo, recorrendo 
à requisição prevista na 
lei”.

Poderia escrever, a-
nal, um livro só com o 
que coletei ao longo de 
alguns anos - mas paro 
aqui por falta de espaço. 
Que tal meditarmos sobre 
isso?

Não me esqueci do Pa-
namá: “A indústria dos 
jogos de azar - especial-
mente os cassinos - histo-
ricamente está associada 
ao crime organizado, à 
violência e à corrupção. 
No caso do Panamá, no 
século XXI esta percep-
ção está sendo conrma-
da”.

Cheguei ao Quênia: 
“Os quenianos parecem 
estar acordando para a 
realidade do quão sério o 
jogo patológico tornou-
se em nossa sociedade. 
Algumas companhias de 
apostas, após alguns pou-
cos anos de operação, 
chegaram a adquirir ban-
cos e empresas de teleco-
municações com os lu-
cros”.

(*) O autor é desembar-
gador e ex-presidente 
do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo

hoje com a divulgação do 
faturamento de dois em-
presários do setor, que 
alcançaram £ 12 bilhões 
no primeiro semestre do 
ano”. Detalhe: este di-
nheiro veio dos 25% mais 
pobres do país.

SÃO MATEUS – O Pro-
jeto Além da Medida, que 
visa garantir qualicação 
prossional para adolescen-
tes em cumprimento de medi-
da socioeducativa em meio 
aberto no município de São 
Mateus, foi lançado esta se-
mana, na sede do Serviço 

SÃO MATEUS – Por 
oito votos a dois, a Câmara 
aprovou o Projeto de Lei 
048/2019 que impede a du-
pla função exercida por mo-
toristas do transporte coleti-
vo de São Mateus.

“A gente já teve muitas 
reclamações dos usuários, 

De autoria da vereadora 
Jaciara Teixeira, a matéria 
proibe a atribuição de fun-
ção de cobrador aos moto-
ristas de ônibus, uma prática 
que se tornou comum nas 
grandes cidades e que pas-
sou a ser adotada no municí-
pio de São Mateus.

tem demissões aconte-

Vereadores aprovam proibição de
motorista exercer função de cobrador

SÃO MATEUS – A uni-
dade da Marcopolo em São 
Mateus, no Espírito Santo, 
acaba de receber as certica-
ções ISO 14001 (Gestão 
Ambien t a l )  e  OHSAS 
18001 (Saúde e Segurança 
no Trabalho), além de man-
ter a ISO 9001 (Gestão da 
Qualidade), versão 2015, as 
mais recentes e exigentes 
das normas. A conquista re-
força o compromisso da em-
presa com a preservação 
ambiental, com a excelência 
em suas atividades e opera-
ções e destaca o envolvi-
mento de todos os colabora-
dores para o atingimento das 
metas determinadas.

“As certicações são 
importantes, pois compro-
vam que adotamos as me-
lhores práticas, com benefí-

Unidade Marcopolo
conquista certificações

Empresa intensifica busca pela excelência em suas 
operações.

cio para toda a comunidade 
do entorno, para os nossos 
clientes, parceiros, usuários 
e colaboradores e demons-
tram o nosso compromisso 
com a excelência, com a pre-
servação ambiental, com a 
segurança e saúde no traba-
lho de todos colaboradores e 
com a melhoria contínua dos 
nossos processos ”, destaca 

A certicação 14001 
exige que as empresas se 
comprometam com a pre-
venção da poluição e com a 
busca de melhorias contínu-
as como parte do seu ciclo 
de gestão. Por meio das dire-
trizes da norma, empresas e 

|Franciele Billieri, especia-
lista da Qualidade da Mar-
copolo.

A OHSAS 18001 traz co-
mo benefícios o aperfeiçoa-
mento do sistema de segu-
rança e trabalho na empresa, 
e funciona como excelente 
ferramenta na implantação 
dos procedimentos de saúde 
e segurança do trabalho. Sua 
importância tem crescido 
em razão da elevação contí-
nua por parte das entidades 
públicas, da sociedade e das 
leis na exigência de parâme-
tros cada vez mais altos em 
termos de segurança e saúde 
no trabalho.

organizações – independen-
temente de porte – são capa-
zes de identicar, priorizar e 
gerenciar seus riscos ambi-
entais, desenvolvendo desta 
forma práticas sustentáveis 
em seus negócios, produtos 
e serviços.

Adolescentes que cumprem
medida socioeducativa terão
qualificação profissional

Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), com a pre-
sença do juiz substituto da 
Vara da Infância e da Juven-
tude da Comarca, Antonio 
Moreira Fernandes, da pro-
curadora do Ministério Pú-
blico do Trabalho, Thaís Bor-
ges da Silva, do gerente da 

unidade Centro Integrado 
Senai, Carlos Eduardo de 
Jesus Moreiro, e dos adoles-
centes acompanhados de 
seus responsáveis.

Também estiveram pre-
sentes: a secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Marinalva Boedel Machado, 

O juiz substituto Antonio 
Moreira Fernandes, da Vara 
da Infância e da Juventude da 
Comarca, parabenizou a to-
dos pela iniciativa e destacou 
a importância da decisão da-
queles em aderir ao progra-
ma como forma de constru-
ção de um novo futuro, por 
meio de capacitação e auxí-
lio a entrar no mercado de 
trabalho. Destacou, ainda, 
que este é o momento da mu-
dança e que o primeiro passo 
já foi dado por aqueles que se 

a coordenadora do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
Carla Cardoso Ribeiro, o 
assessor jurídico do Creas, 
Geovalti Lopes de Freitas, a 
coordenadora do programa 
Katia Quaresma Borges, o 
Comissário da Infância e 
Juventude de São Mateus, 
Jorge Barbosa Viana, e a dire-
tora escolar Alessia de Alme-
ida Toscano. 

Caberá às empresas man-
ter em cada veiculo um pro-
ssional qualicado para 
exercer as funções de cobran-
ças de passagem, controle de 

A proibição abrange to-
dos os modelos de veículos, 
sejam eles ônibus convenci-
onais ou micro-ônibus, com 
ou duas portas, de qualquer 
tipo de linha.

cendo no momento e o risco 
que a população corre, quan-
do os motoristas estão preo-
cupados com o volante e 
com o dinheiro ao mesmo 
tempo. Isso atrasa o itinerá-
rio e pode causar acidentes.” 
disse a autora.

bilhetagem eletrônica e libe-
ração de catraca. “Estamos 
falando do transporte coleti-
vo, uma concessão pública, 
tem que seguir as regras que 
o município estabelece”, re-
forçou a vereadora.

PENALIDADES
O descumprimento desta 

Lei implica inicialmente em 
advertência por escrito. Na 
reincidência será aplicada 
multa de R$5 mil por cada 
infração autuada.

Contrário à proposição, 
Carlos Alberto justicou seu 
posicionamento: “Eu vejo a 
boa intenção da vereadora 

A Lei seguiu para o Chefe 
do Poder Executivo que tem 
o poder de sancioná-la ou 
optar pelo veto.

na elaboração deste projeto, 
mas no Brasil todo estão 
acontecendo estas mudan-
ças. Sei que perde em quali-
dade e em segurança, mas 
entendo que não compete à 
Câmara legislar sobre esta 
matéria. Vai acontecer como 
aconteceu com outros proje-
tos aprovados aqui. A em-
presa São Gabriel vai à justi-
ça e ganha. Será mais um 
mandado de segurança da 
empresa contra um projeto 
votado nesta Casa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

dispuseram a participar do 
curso ofertado.

As bolsas prossionali-
zantes são prevenientes de 
recursos da Procuradoria do 
Trabalho de São Mateus, 

A procuradora do Traba-
lho, Thaís Borges da Silva, 
destacou que “a implementa-
ção do Projeto Além da Medi-
da signica o cumprimento, 
pelo Estado, do seu dever de 
garantir aos adolescentes seu 
direito de prossionalização, 
providencia esta que pode 
servir como transformação 
de vida para esses adolescen-
tes. ‘O conhecimento é trans-
formador!’. É esse então um 
projeto que visa dar um novo 
projeto de vida, uma nova 
perspectiva de futuro para os 
adolescentes em cumpri-
mento de medida socioedu-
cativa.”

A primeira turma, forma-
da por 20 adolescentes, reali-
zará o curso técnico em ele-
tricista de automóveis, com 
carga horária de 160 horas. 
Os estudantes serão submeti-
dos aos conteúdos curricula-
res especícos sobre ativida-
de da área automotiva. As 
aulas terão início no dia 16 
de setembro, na sede do Se-
nai, e os alunos serão acom-
panhados pelo instrutor Fá-
bio César Magalhães.

assim como são todos os 
itens necessários para a reali-
zação do curso, como unifor-
me, material didático, insu-
mos, lanches diários, equipa-
mentos de proteção indivi-
dual, material de consumo 
para utilização do curso e, 
para aqueles que tiverem 
frequência acima de 75%, 
bolsa de 20 reais por dia.

A primeira turma, formada por 20 adolescentes, começa o curso técnico em eletri-
cista de automóveis no próximo mês.



www.fanoticias.com.br 5CidadeSábado, 31 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

ANUNCIE

AQUI:
27 99900-2100

SÃO MATEUS – Bair-
ros de 10 cidades capixabas 
vão receber investimentos 
em áreas sociais para garan-
tir redução na violência. Os 
locais já tiveram reforço no 
policiamento através do pro-
grama Estado Presente, do 
governo do Espírito Santo. 
De janeiro a junho deste ano, 
aconteceram 498 homicídi-
os no Estado. O número as-
susta com média de quase 
três assassinatos por dia. 
Mas é o semestre menos vio-
lento dos últimos 23 anos.

Serão ao todo 36 projetos 
desenvolvidos por 16 ór-
gãos, com investimento to-
tal de R$ 314 milhões até 
2022. Entre os projetos, áre-

Essas ações foram apre-
sentadas nesta segunda-
feira (02). É a etapa social do 
programa, com obras e in-
vestimentos, desde apresen-
tações culturais até cursos 
prossionalizantes e cons-
trução de mais escolas de 
tempo integral. O foco prin-
cipal é o público jovem.

Bairros de 10 municípios
vão receber novas ações do
programa Estado Presente

Serão ao todo 36 projetos desenvolvidos por 16 órgãos, com investimento total de R$ 
314 milhões até 2022.

O PROGRAMA
Criado na primeira ges-

as tão diversas como capaci-
tação prossional para jo-
vens, construção de campos 
de futebol e apresentação da 
Orquestra Sinfônica do Espí-
rito Santo em bairros po-
bres.

tão de Renato Casagrande, 
foi retomado agora com re-
forço no policiamento em 
140 bairros de 10 cidades, 
onde acontecem 74% dos 
homicídios. São eles: Cari-
acica, Serra, Vila Velha, 
Vitória, Linhares, Aracruz, 
São Mateus, Guarapari, Ca-
choeiro de Itapemirim e 

Colatina.
Segundo o próprio gover-

no estadual, a atuação da 
polícia no Estado Presente 
só reduz os homicídios e os 
demais crimes num primei-
ro momento. Para que essa 
violência continue caindo, 
são necessárias outras ações 
na área social. 

SÃO MATEUS – Para 
reduzir custos, a Receita 
Federal decidiu fechar as 
agências da Serra e de Vila 
Velha. O atendimento na 
Grande Vitória cará con-
centrado na Delegacia da 
Receita Federal de Vitória. 
Um posto avançado, em  
São Mateus também terá 
suas atividades encerradas.

A data em que as duas 
agências (Serra e Vila Velha) 
serão descontinuadas ainda 
vai ser decidida, mas isso 
deve ocorrer até o início de 
outubro. A manutenção des-
sas duas unidades custa R$ 
600 mil por ano aos cofres 
da Receita, que precisa dimi-
nuir gastos para cumprir 
uma determinação do minis-
tro da Economia, Paulo Gue-
des. Cada uma delas fazia, 
em média, de 100 a 130 aten-
dimentos por dia.

Receita Federal fecha duas agências
no ES e posto em São Mateus

"Nossa questão principal 
é orçamentária. O governo 
federal determinou que cada 
gestor tem que apresentar 

A portaria diz, entre ou-
tros pontos, que os órgãos 
não podem gastar com a 
compra de equipamentos e 
materiais permanentes até o 
nal do ano, devem reduzir 
os gastos com estagiários 
remunerados em 50%; tele-
fonia móvel, em 50%; mate-
rial de consumo em 75%. 
Nem mesmo o cafezinho foi 
poupado da portaria, que 
mandou reduzir essas despe-
sas em 100%.

Em agosto, o ministro 
assinou uma portaria sobre 
medidas de racionalização 
de gastos e redução de des-
pesas na pasta e em autar-
quias e fundações vincula-
das, como o Banco Central e 
a Receita Federal.

uma redução de diversos 
percentuais diferentes de 
gastos até 31 de dezembro. 
Estamos buscando alternati-
vas para cumprir essa deter-
minação", justicou o dele-
gado da Receita Federal em 
Vitória, Luiz Antônio Bos-
ser.

"A gente quer robustecer 

MAIS ATENDENTES E 
INTERNET

A agência da Serra tem 
seis funcionários e a de Vila 
Velha, oito. Com o fecha-
mento dessas unidades, a 
Delegacia da Receita Fede-
ral de Vitória terá um au-
mento de atendentes, com 
28 servidores disponíveis 
para atender as pessoas físi-
cas e jurídicas. Bosser refor-
ça que há atendimento via 
internet para muitos servi-
ços.

uma única equipe. Um per-
centual altíssimo dos nossos 
trabalhos estão disponíveis 
também na internet. Cada 
vez mais, facilitamos esse 
atendimento a partir da pró-
pria casa, da empresa do con-
tator, por meio de código de 
acesso para alguns serviços, 
por meio de certicados 
digitais. Os contadores, por 
exemplo, acessam todos os 
serviços da Receita em seus 
escritórios", disse.

Além dessas unidades, a 
Receita também vai encerrar 
as atividades no posto em 
São Mateus, no Norte do 
Espírito Santo, que hoje tem 
apenas dois funcionários. 
No interior, o órgão vai man-
ter o funcionamento das 
agências em Cachoeiro de 
Itapemirim, em Colatina e 
em Linhares.

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

(27) 9 9736-2880

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

O atendimento na Grande Vitória ficará concentrado na Delegacia da Receita 
Federal de Vitória. Um posto avançado, em  São Mateus também terá suas ativi-
dades encerradas.

Na tribuna da
Câmara, presidente
do Sindserv pede
comprometimento
a servidores

SÃO MATEUS – Fa-
lando aos vereadores e ao 
público na sessão desta 
terça-feira (03), o novo 
presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de São Mateus 
- SINDSERV, Herikson 
Locatelli, pediu maior en-
volvimento do funciona-
lismo com as causas sindi-
cais.

“Vamos lutar pelos nos-
sos direitos de forma di-
plomática, com diálogo, 
mas queremos que os ser-
vidores se envolvam mais 
com o sindicato. Não tem 
como a diretoria se com-
prometer e a categoria não 
se engajar também”. 

Herikson criticou o m 
da contribuição sindical 
obrigatória, denido pela 
Lei 13.467, de julho de 
2017 e conrmado pelo 
Supremo Tribunal Federal 
em 2018. No momento em 
que cada trabalhador pode 
escolher se colabora livre-
mente com o sindicato de 
sua categoria prossional, 

TÍQUETE

O convite para uso da 
tribuna partiu do presiden-
te da Câmara, vereador 
Jorge Recla.

“Nestes primeiros 30 
dias da nossa gestão, deci-
sões foram tomadas para 
cortar gastos. O m da 
contribuição obrigatória 
fez os sindicatos perderem 
força. A grande preocupa-
ção nossa é que, quando a 
gente acordar, todos os 
nossos direitos serão tira-
dos de nós”, disse o presi-
dente do Sindserv.

as receitas despencaram, 
obrigando os sindicatos a 
se reinventarem para so-
breviver.

Entre as reivindicações 
manifestadas por Locatel-
li, estão o pedido para re-
ver legislação municipal 
para que o município es-
tenda o tíquete alimenta-
ção a comissionados e tem-
porários e sobre a vacân-
cia dos cargos quando se 
trata da aposentadoria.

“Vamos lutar pelos nossos direitos de forma diplo-
mática, com diálogo, mas queremos que os servi-
dores se envolvam mais com o sindicato. Não tem 
como a diretoria se comprometer e a categoria não 
se engajar também”, disse Herikson.
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"A partir do interesse da empresa, caso ela atenda aos requisitos iniciais, o técnico produzirá um perl da empresa, fará um 
Diagnóstico, em seguida um plano de trabalho, e por último um plano de exportação", diz o coordenador.
Podem participar do programa empresas de qualquer segmento, inclusive setor agrícola, tecnologia da informação e comuni-
cação, que tenham produtos ou serviços exportáveis, capacidade de produção para atender o mercado externo, disponibilidade 
para investir e/ou adequar produto ao mercado internacional e que se comprometam com o projeto. Para participar os gestores 
devem procurar o Sindimol ou uma das entidades parceiras, Federação da Indústria do Espírito Santo, (FINDES) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

"Dois desses técnicos atendem cidades no norte e no sul, e para estes técnicos é muito importante ter um local de apoio para 
agendar visitas, receber eventualmente as empresas e dar capacitações. Neste sentido o Sindimol é este ponto de apoio no Nor-
te", salienta Francisco. 

 

As empresas do Norte do Estado que desejam exportas seus produtos, mas não sabem por onde começar, acabam de ganhar um 
incentivo a mais. O Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do ES, (Sindimol), desti-
nou uma sala para instalação do escritório do Programa de Qualicação para Exportação, (PEIEX).

Municípios distantes de Linhares até 120 quilômetros serão beneciados. Além de Linhares, Cachoeiro, no sul do estado, 
também ganhou um polo do PEIEX. A previsão é que os polos funcionem por dois anos e atendam 50 empresas nesse período.

 

PEIEX
O PEIEX é o Programa de Qualicação para oferecido pela Apex-Brasil, em convênio com entidades e instituições que repli-
cam o programa, para que as empresas iniciem o processo de exportação de forma planejada e segura.
No Espírito Santo Governo rmou um convênio com a Apex através da Fundação de Amparo à Inovação e Pesquisa (Fapes) e a 
Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Sedes), instituição que opera o programa.

Sindimol abrigará escritório do PEIEX pelos próximos dois anos

Ainda em fase de instalação o objetivo é incentivar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas da re-
gião, qualicando e ampliando os mercados para as indústrias iniciantes em Comércio Exterior. O Coordenador do programa, 
Francisco Ramaldes, explica que técnicos do programa farão visitas às empresas interessadas, realizando o diagnóstico da or-
ganização e orientando sobre as ações e as melhorias que elas devem implementar para atuar no mercado internacional.

Objetivo da instalação de um núcleo do Programa de Qualicação para Exportação no norte do estado é car mais próximo das 
empresas que desejam entrar no mercado de exportação

Ramaldes pontua ainda que o PEIEX tem um Núcleo Operacional composto por: um Coordenador que é do Governo do esta-
do, um Monitor técnico, oito técnicos extensionistas e quatro apoios técnicos. O Núcleo Operacional funciona da Secretaria de 
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Sedes).

 

O Presidente do Sindicato, Ademilse Guidini, diz que a vinda do PEIEX para o norte do estado servirá de estimulo para as em-
presas interessadas em exportar. "Esse escritório é importante porque serve de apoio e estimula as empresas na exportação. 
Além disso vai dar sustentação as empresas que já atuam nesse seguimento. 
 

Mais de R$ 600 mil para
restaurar a Igreja Matriz
de Conceição da Barra

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Cerca de R$ 620 
mil devem ser destinados 
para as obras de restauração 
da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição, em Conceição 
da Barra, no Norte do Esta-
do. O edital de chamamento 
público foi apresentado pelo 
governador Renato Casa-
grande, nesta quarta-feira 
(4), no Palácio Anchieta. A 
restauração da Igreja Matriz 
deve durar um ano.

Para o governador, o in-
vestimento é importante por-
que vai resgatar prédios his-
tóricos do Estado. “A igreja 
conta a história do local, 
além de ser uma manifesta-
ção de fé. Então, resgatar 
esse patrimônio é muito im-
portante. A Capela de Santa 
Luzia, no Centro de Vitória, 
está quase pronta. Quere-
mos resgatar, através da cul-
tura, uma história que seja o 
presente e o futuro das pes-
soas”, disse Renato Casa-
grande.

Casagrande ainda ressal-
tou que investimentos como 
esse incrementam a cultura 
local: “Conceição da Barra é 
a terra da diversidade cultu-
ral e tem que ter na cultura 
um instrumento de oportu-
nidade para as pessoas. A 
cultura precisa trazer benefí-
cios ao desenvolvimento. 
Quando resgatamos patri-
mônios, criamos um roteiro 
de visitação. As dunas de 

A solenidade foi acompa-
nhada por representantes da 
Arquidiocese de Vitória, 
além do prefeito de Concei-
ção da Barra, Francisco Verv-
loet; e o padre João Batista, 
da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição. A obra 
já era esperada pela popula-
ção, quando o projeto de res-
tauração foi apresentado em 
2017. O imóvel foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em janeiro de 2013.

Itaúnas são uma atração e a 
partir do ano que vem será 
muito mais fácil a chegada 
ao local, com a nova rodovia 
e o maior o cuidado com a 
proteção ambiental”, lem-
brou.

RESTAURAÇÃO
De acordo com a gerente 

de Memória e Patrimônio da 
Secretaria de Estado da Cul-
tura (Secult), Patrícia Bra-
gatto, o objetivo do edital é 
selecionar propostas que 
valorizem a história e a co-
munidade. “Com objetivo 
de valorizar e preservar o 
patrimônio cultural do Esta-
do, o chamamento público 
tem por objeto, selecionar 
proposta de trabalho que 
tenha como linha temática a 
educação patrimonial que 
dialogue com a comunidade 
e que promova a preserva-
ção do nosso bem cultural 
tombado, incluindo o resta-

O restauro contemplará 
piso, forro, escada, reboco 
interno, fachada, pavimen-
tação externa e pintura do 
prédio. A Secult receberá 
propostas por um prazo de 
30 dias a contar da data da 
publicação do edital. Os con-
correntes passarão por análi-
se da comissão de seleção.

uro e garantindo a integrida-
de física da Igreja Nossa Se-
nhora da Conceição”, ar-
mou.

A IGREJA
A Igreja de Nossa Senho-

ra da Conceição funcionou 
como capela no começo do 
Século XIX. Foi erguida em 
1812 e elevada à condição 
de paróquia em 1831 por ter 
uma pia batismal e um cemi-
tério.

A edicação tem particu-
laridades que a diferem das 
demais construções religio-
sas do mesmo período no 

Estado, já apontando para 
outras linguagens estilísti-
cas renovadoras, como o 
ecletismo e o art déco. Em 
nota técnica da Secult, justi-
ca-se que a arquitetura da 
igreja “recria uma nova for-
ma estética a partir das in-
uências da arquitetura 
colonial”.

O projeto para restaura-
ção da Igreja Matriz de Con-
ceição da Barra foi apresen-
tado pelo Governo do Esta-
do em junho de 2017, duran-
te uma missa em comemora-
ção ao Dia de São Pedro, 
padroeiro do município. Na 
época, o projeto de restauro 
da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição foi entregue ao 
pároco da cidade, padre De-
ucy Correa. O imóvel a ser 
restaurado foi tombado pelo 
Conselho Estadual de Cul-
tura em janeiro de 2013.

PROJETO

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo tem até o 
dia 20 de março de 2020 
para começar a emitir o no-
vo modelo de documentos 
de identidade, seguindo 
um padrão nacional que 
atenderá ao Decreto Fede-
ral 9.278, de 2018.

No entanto, o RG antigo 
continuará valendo. O no-
vo documento será só para 
quem precisa de 2ª via ou 

VITÓRIA – A Suzano, 
empresa que nasceu da fu-
são da Suzano com a Fi-
bria, está com inscrições 
abertas para o Programa de 
Estágio  2020. As vagas 
são para unidades nas cida-
des de Aracruz (ES), Impe-
ratriz e São Luís (MA), Mu-
curi e Nova Viçosa (BA), 
Três Lagoas (MS) e Itapeti-
ninga, Jacareí, Limeira, 
Suzano e São Paulo (SP).

As inscrições vão até o 
dia 6 de outubro de 2019, 
no site www.atsglobe.-
com/hotsite/estagiosuzan
o2020 . A previsão de iní-
cio das atividades é janei-

Novo modelo de RG será
emitido até março de 2020

vai tirar o documento pela 
1ª vez.

O novo RG vai incluir 
Título de Eleitor, número 
do SUS, CPF, tipo sanguí-
neo, PIS/PASEP, Carteira 
de Trabalho, Identidade 
Prossional. Para isso, será 
preciso levar os documen-
tos originais para incluir 
essas informações.

Além disso, haverá um 
QR Code na parte interna 
para autenticação.

O novo documento será só para quem precisa de 2ª via 
ou vai tirar o documento pela 1ª vez.

Suzano abre
oportunidades
de estágio no ES

Para se inscrever, o can-
didato deve estar matricu-
lado em qualquer curso 
superior e ter previsão de 
formatura entre dezembro 
de 2020 e dezembro de 
2021. Entre os benefícios, 
o programa oferece bolsa-
auxílio, plano de desen-
volvimento diferenciado, 
carga horária exível, 
assistência médica, seguro 
de vida, vale-refeição ou 
refeitório nas unidades 
i n d u s t r i a i s ,  v a l e -
transporte ou ônibus freta-
do, reconhecimento por 
mérito, entre outros.

ro de 2020.

Produção de Café
aumentou 46,8%
no ESem 2018

VITÓRIA – A produção 
de café no Espírito Santo 
aumentou 46,8% em 2018 
comparado ao ano anterior. 
Foram produzidas 811,1 
mil toneladas, representan-
do 22,8% do total da pro-
dução nacional, segundo a 
Pesquisa da Produção Agrí-
cola Municipal (PAM) do 
Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE).

O valor da produção do 
café no Espírito Santo atin-
giu R$ 4,4 bilhões, o que 
representa 1,8% na produ-
ção brasileira. O rendimen-
to médio  foi de 2.123 
kg/ha numa área colhida de 
382,0 mil ha.

A Pesquisa da Produção 
Agrícola Municipal (PAM) 
2018 investiga os principa-
is produtos da agricultura 
nacional, com dados para 
Brasil, Grandes Regiões, 
Estados e Municípios. As 
informações completas 
estão disponíveis aqui.

Analisando somente o 
café canephora, do qual o 
estado é o maior produtor 
do país, tendo produzido 
589,5 mil toneladas em 
2018, o aumento foi ainda 
maior: 57,7%.  Já produção 
capixaba de café arábica 
foi de 221,6 mil toneladas 
em 2018.

O Espírito Santo é o se-
gundo maior produtor de 
café do país, atrás apenas 

O café arábica contribu-
iu com 2,7 milhões de tone-
ladas, o que representa 
75,0% da produção total e 
o café canephora, com 
8 8 9 , 8  m i l  t o n e l a d a s 
(25,0%).

No Brasil, o valor da pro-
dução de café foi de R$ 
22,6 bilhões, e apresentan-
do um aumento de 22,0% 
na comparação com o ano 
anterior. Do valor total, R$ 
18,1 bilhões eram referen-
tes ao arábica e R$ 4,5 bi-
lhões, ao canephora.

A produção de café no 
país, em 2018, alcançou 
3,6 milhões de toneladas, 
com um aumento de 32,5% 
em relação ao ano anterior.

Entre os municípios do 
Espírito Santo, os maiores 
produtores de café são Li-
nhares (42,8 mil tonela-
das), Rio Bananal (33,9 mil 
toneladas), Jaguaré (33,2 
mil toneladas) e São Mate-
us (30,7 mil toneladas).

BRASIL

de Minas Gerais. É respon-
sável por 22,8% da produ-
ção nacional de café e 
66,3% do café canephora.

Linhares é o terceiro mai-
or município produtor do 
país, atrás de Patrocínio 
(MG), com produção de 
82,8 mil toneladas, e Três 
Pontas (MG), com produ-
ção de 43,3 mil toneladas.

O ES é responsável por 22,8% da produção nacional 
de café e 66,3% do café canephora.



VENDE-SE casa no bair-
ro Cohab, esquina – 

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

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

1005.

VENDO uma casa no Ba-
irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

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

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

2015/16 BRANCA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

do Zezé. Comntato: 
99529-1118

VENDO uma proprieda-
de rural na Fazenda Ce-
dro, com 9,5 alqueire de 
terra. Contato: 99813-

3138.

ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 metros 

ALUGO Apartamentos 
com 2 quartos, copa, co-
zinha, sala, área de ser-
viço, varanda e bem loca-

lizado. Tratar: 99900-
2100

quadrados. Tratar: 
99900-2100

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

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
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TOP 4
MOSTRAMOS A NOTÍCIA

E LIDERAMOS A AUDIÊNCIA

NOTCIAS
w w w. FA N O T I C I AS . c o m . b r

SITE DE NOTÍCIAS MAIS
ACESSADO DO ESPÍRITO SANTO Fonte: alexa.com


