
Por seis votos a cinco, o G5 derrubou nesta terça-feira, 10 de setembro, o 
Projeto de Lei 016/2019 - Substitutivo, do prefeito Daniel Santana, que 

buscava autorização para passar o Saae à Cesan por intermédio de 
celebração de Convênio de Cooperação com a estatal, chamado de 

Contrato de Programa.
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CPI, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, ouviu as tes-
temunhas do caso e a dona do animal, no plenário da Câmara de 
Vereadores de São Mateus nesta quinta-feira (12).
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Nos bairros Vila Nova e Bomsucesso estão acontecendo  ocinas 
esportivas oriundas do Projeto de Ocupação Social do Comunida-
de Ativa, realizada pelo Governo do Estado, com apoio da Prefeitu-
ra de São Mateus. As modalidades são futsal, karatê, futebol de 
campo e jiu-jitsu, e são destinadas a jovens com idades entre 10 a 
24 anos. A coordenação local é da Subsecretaria Municipal de Ju-
ventude. Esporte é bacana.

JOÃO FOLHA RESOLVE

NOVENA DE SÃO MATEUS

Se você está precisando de consultoria para serviços referentes ao 
INSS, seus problemas estão resolvidos! Agendamentos, aposenta-
doria, perícias médicas, pensões, dentre outros serviços, poderão 
ser resolvidos com praticidade e rapidez, através da orientação 
100% assertiva do despachante João Folha. O escritório dele ca 
localizado em frente ao portão principal do INSS.

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

“O criminoso, no momento em que pratica o seu crime, é um 
doente”

Até o dia 22 deste mês a Oxford Porcelanas realiza o feirão, com 
promoções diversas que estão deixando os mateenses boquiaber-
tos. Lá você encontrará utensílios de cozinha com preços abaixo do 
mercado. O feirão ca aberto de 9h às 19h, na loja ao lado da fábri-
ca, no bairro São Benedito (Rodocon). Aproveite!!

O Belas Artes apresenta hoje e amanhã às 20h o espetáculo de bal-
let infantil e adulto “O que as Marias tem a dizer”. Os ingressos 
estão no valor de 25,00. O Belas Artes se localiza no Bairro Jackeli-
ne ao lado do Cerimonial Granday.

FEIRÃO DA OXFORD

OFICINAS PARA JOVENS

MACIEL
O escritor mateense e Secretário de Cultura de Vila Velha, Maciel 
de Aguiar está com livro novo na praça. A obra é sobre a vida do Rei 
Roberto Carlos, o mais ilustre cachoeirense.

O QUE AS MARIAS TEM

Hoje às 16h acontece a Romaria das Famílias, evento que faz parte 
da programação católica por ocasião das festividades do Dia de 
São Mateus. A caminhada sairá de Guriri com destino à catedral no 
bairro Boa Vista. Às 19h tem missa com animação da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora. Amanhã a novena prossegue e vai até 
o dia 20, véspera da Festa do Padroeiro, o Glorioso São Mateus, 
com direito à Procissão e Missa. 

Quer adquirir produtos de primeira linha com preços diferentes de 
todos que você já viu? Além de cosméticos importados, tem o bazar 
da Lica, com roupas e calçados da moda europeia. Mais informa-
ções pelo telefone (27) 99854-5657.

Acompanhe a programação de hoje: Vai que cola 2 - O começo 
(comédia - classicação 12 anos) às 17h e 20h; IT - A Coisa (Cap 2) 
(terror - classicação 16 anos) às 20h50min. Mais informações 
pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras todos 
pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

CINE SÃO MATEUS

“Toda a poesia - e a canção é uma poesia ajudada - reete o que a 
alma não tem. Por isso a canção dos povos tristes é alegre e a can-
ção dos povos alegres é triste” (Fernando Pessoa).

Bom dia pra quem é de bom dia!

FONTE: CLIMATEMPO

VITÓRIA – O Centro de 
Estudos Climáticos Avança-
dos do Espírito Santo, cria-
do pelo Governo do Estado 
em 2018, analisa os ciclos 
climáticos e sua inuência 
na agricultura, recursos hí-
dricos, logística e saúde. 

De acordo com o Gover-
no do Estado mudanças cli-
máticas vêm afetando o Bra-
sil de várias maneiras, prin-
cipalmente por meio de ex-
tremos climáticos mais fre-
quentes e, muitas vezes, ma-
is intensos. O Espírito Santo 
não foge à regra e tem expe-
rimentado períodos de secas 
intensas, que afetam adver-
samente várias áreas.

Os especialistas alertam 
para os efeitos nocivos que o 
aquecimento global pode 
causar na saúde dos capixa-
bas. Além do desastre ecoló-
gico, do ponto de vista médi-
co, a saúde humana sofre um 
grande dano, porque a inala-
ção de gases poluentes é ex-
tremamente tóxica para o 
organismo.

Diversas partículas quí-
micas se misturam com o ar 
e, ao serem inaladas, percor-
rem todo o sistema respira-
tório. Além disso, elas con-
seguem ultrapassar o tecido 
que reveste os órgãos inter-
nos, podendo atingir pul-
mões e até mesmo chegar à 
corrente sanguínea.

No mais grave dos casos, 
dependendo da quantidade 
inalada, as toxinas podem 
até mesmo causar a morte, 

Espírito Santo pode ser
gravemente afetado pelo
aquecimento global

Partículas químicas do efeito estão presentes no ar e, ao serem inaladas, percorrem 
todo o sistema respiratório do organismo humano.

devido à presença de monó-
xido de carbono comum em 
queimadas. O monóxido é 
um gás tóxico que impede o 
transporte de oxigênio para 
células do corpo. 

CONSEQUÊNCIAS
PARA A SAÚDE 
- Falta de ar
- Tosse seca
- Ardência nos olhos e gar-
ganta
- Diculdade de respirar
- Cefaleia
- Irritação ocular
- Dermatite
- Doenças respiratórias

Uma das consequências 
mais graves, que atinge prin-

cipalmente idosos e crian-
ças, é a Doença Pulmonar 
O b s t r u t i v a  C r ô n i c a 
(DPOC). Segundo a Associ-
ação Brasileira de Portado-
res de DPOC, em dois anos a 
enfermidade será a terceira 
causa de mortes no mundo.

“Apesar da doença não 
ter cura denitiva, os trata-
mentos existentes hoje são 
muito ecazes para melho-
rar a falta de ar, diminuir o 
número de crises e melhorar 
a qualidade de vida dos paci-
entes. O tratamento deve ser 
realizado por medicações 
inalatórias, preferencial-
mente. Para isso, o médico 
escolherá qual o melhor me-
dicamento para ser usado e 

também qual o melhor tipo 
de dispositivo inalatório 
(bombinha) para cada paci-
ente. Portanto, o tratamento 
será individualizado para 
que o paciente use a medica-
ção corretamente”, revela o 
pneumologista Oliver Nas-
cimento.

De acordo com Mauro 
Gomes, diretor da Comissão 
de Infecções Respiratórias 
da Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia, 
pessoas acometidas pela 
DPOC são afetadas na reali-
zação de atividades simples, 
tendo diculdade para cozi-
nhar, subir um lance de esca-
da ou passear com o cachor-
ro. 

SÃO MATEUS – Um 
homem identicado pelas 
iniciais C.F.S., cuja idade 
não foi revelada pela Polícia 
Militar, sofreu um atentado 
a tiros na noite desta quinta-
feira no balneário de Guriri. 
O caso aconteceu na Rua 18.

De acordo com informa-
ções passadas pela PM, por 
volta das 19h30 foram fei-
tos vários disparos de arma 
de fogo na rua. Quando os 
militares chegaram ao local 
conversaram com a vítima 
que disse ter escapado da 

Homem sofre atentado a
tiros no balneário de Guriri

morte, apesar de três dispa-
ros terem sido feitos em sua 
direção.

Os policiais realizaram 
patrulhamento pelas ruas de 
Guriri, mas não consegui-
ram localizar o autor do aten-
tado. Foram disparados pelo 
menos cinco tiros segundo 
versão apresentada por mora-
dores, mas segundo a víti-
ma, três foram em sua dire-
ção.

O autor e a causa do aten-
tado não foram esclarecidos 
pela vítima aos policiais.

20° 28° Sol com muitas 
nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.
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Além do depoimento con-
traditório do professor que 
mora no mesmo bairro onde 
ocorreu o crime, houve mo-
mento de emoção quando a 
dona animal que tinha o no-
me de Grande, Claudeci 
Aguiar Pereira não conteve 
se e foi às lágrimas. “Grande 
era um excelente animal e 
querido por mim e meus -
lhos. Sentimos muito sua 
falta…ele não fazia mal a 
ninguém, era um cão dócil”, 
desabafou, lembrando que o 
corpo do animal está enter-
rado no quintal de sua casa e 
todos os estes dias os lhos 
vão colocar ores na sepul-
tura.

SÃO MATEUS – O pro-
fessor da Ufes - São Mateus, 
Wellington Gonçalves, se 
contradisse por várias vezes 
durante depoimento na CPI 
dos Maus Tratos da Assem-
bleia Legislativa, para escla-
recer a morte de um cão, dia 
22 de agosto, no bairro Lago 
do Cisne. Wellington é acu-
sado de ter atirado no ani-
mal. A CPI, presidida pela 
deputada estadual Janete de 
Sá, ouviu as testemunhas do 
caso e a dona do animal, no 
plenário da Câmara de Vere-
adores de São Mateus nesta 
quinta-feira (12).

A presidente da CPI ad- A todo o momento que o 

vertiu o professor de que 
não adiantaria negar a auto-
ria do disparo que matou o 
cão porque há evidências 
de que foi ele quem come-
teu o delito. “O senhor po-
de até negar, como está fa-
zendo, mas nós já produzi-
mos provas de que não há 
dúvida de que foi quem ma-
tou o animal”, observou 
Janete de Sá.

Acompanharam o traba-
lho da CPI o delegado que 
presidiu o inquérito e indici-
ou o professor pelo crime, 
Leonardo Malacarne e o pro-
curador da Assembleia Le-

professor se contradizia, os 
populares que lotaram as 
dependências da Câmara se 
manifestavam, mesmo com 
a observação da presidente 
da CPI de que não era permi-
tido manifestações.

gislativa Custódio Junquei-
ra.

Ao nal da audiência a 
deputada Janete não descar-
tou ouvir outras pessoas até 
concluir os trabalhos que 
está apenas começando. O 
último passo será encami-
nhar a peça para o Ministé-
rio Público que decidirá se 
pronuncia ou não o profes-
sor pelo crime de maus tra-
tos do animal. 

 CPI, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, ouviu as testemunhas do caso e 
a dona do animal, no plenário da Câmara de Vereadores de São Mateus nesta quin-
ta-feira (12).

O espaço naturista é aque-
le devidamente sinalizado e 

ESPAÇO NATURISTA

A matéria de autoria da 
deputada Laura Carneiro, 
foi aprovada e o texto cria 
regras gerais para a prática, 
mas deixa a cargo de cada 
estado ou município a de-
terminação das normas espe-
cícas.

BRASÍLIA – O projeto 
de lei que regulamenta a 
pratica do nudismo – natu-
rismo – em todo o Brasil foi 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado e agora 
segue para o Plenário.

O projeto dene naturis-
mo como o conjunto de prá-
ticas de vida ao ar livre e 
que o nudismo é uma forma 
de desenvolvimento da saú-
de física e mental, em plena 
integração com a natureza.

Se aprovado, ca autori-
zada a prática do naturismo 
nos espaços reservados para 
isso.

autorizado pelo poder pú-
blico, situado em área desti-
nada exclusivamente a essa 
prática.

Isso pode se dar em prai-
as, clubes naturistas, imó-
veis rurais, acampamentos 
ou outros meios de hospe-
dagem, de acordo com o 
texto, mas as autoridades 
municipais poderão condi-
cionar a licença a determi-

Além disso, deverá ser 
instalada sinalização para 
identicar os locais destina-
dos aos adeptos do naturis-
mo nas vias públicas de cir-
culação de veículos, nos 
locais de travessia de pedes-
tres e nos limites da exten-
são das referidas áreas.

nados limites de área e pe-
ríodos do ano.

Segundo o relator na 

“É relevante, portanto, 
que haja legislação que trate 
de normas gerais sobre a 
matéria. No entanto, a de-
nição de normas especícas 
deve continuar sendo feita 
por estados e, em especial, 
pelos municípios em que se 
instalem esses espaços natu-
ristas”, observou o relator 
no parecer.

Segundo Veneziano, se 
praticado segundo as nor-
mas trazidas no projeto, o 
naturismo não infringe o 
artigo 233 do Código Penal 
(crime de ato obsceno).

A matéria ja passou pela 
Câmara e em caso de apro-
vação no Plenário do Sena-
do, segue para a sanção pre-
sidencial.

CCJ, senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB), o 
naturismo moderno é bem 
organizado e difundido em 
todos os continentes. No 
Brasil, já está previsto em 
leis estaduais e municipais, 
mas falta regulamentação 
nacional sobre o tema.

O projeto define naturismo como o conjunto de práticas 
de vida ao ar livre e que o nudismo é uma forma de de-
senvolvimento da saúde física e mental, em plena inte-
gração com a natureza.

Segundo Burge, a foto 
mostra a realidade do cân-
cer infantil e como a doen-
ça atinge as famílias. A ima-
gem foi tirada em janeiro, 
mas a mãe decidiu postá-la 
agora, porque representa 
“dia típico da vida” para 
seu lho”. “Beckett toma 
uma pílula de quimiotera-
pia todas as noites, além de 
viagens mensais a uma clí-
nica onde recebe quimiote-
rapia através de um porto, e 
com quimioterapia vem 
náusea”, explicou. 

A mãe ainda contou so-
bre como a doença dividiu 
a família, já que os outros 
lhos, a Aubrey de 5 anos e 
a mais nova de 23 meses 
são enviadas a casa da avó, 
enquanto Beckett está no 

RIO DE JANEIRO 
(RJ) – Uma americana 
emocionou os usuários das 
redes sociais essa semana 
com uma publicação rea-
lista sobre os desaos do 
câncer infantil. Kaitlin Bur-
ge mostrou a lha de 5 
anos, Aubrey, ajudando o 
irmão Beckett de 4 anos, 
que se sentia mal após a 
quimioterapia. 

A família vive no Texas 
e Beckett foi diagnosticado 
com leucemia linfoblástica 
aguda há mais de um ano. 
No relato, a mãe arma que 
o câncer infantil é drenan-
te, assustador e doloroso. 
“Vomitando entre as ses-
sões de brincadeira. Acor-
dando para vomitar. De pé 
ao lado do irmão e esfre-
gando as costas enquanto 
ele ca doente. Isso é cân-
cer infantil. Pegue ou lar-
gue”, disse escreveu ela.

A mãe afirmou que a foto mostra a realidade do cân-
cer infantil e como a doença atinge as famílias.

A publicação foi feita na 
página de Beckett nas re-
des sociais, que é utilizada 
pela família para divulgar a 
situação da criança e pedir 
ajuda. O menino deve con-
cluir o tratamento em agos-
to de 2021, após mais de 
três anos e o processo tor-
nou-se cada vez mais caro, 
então um amigo fez um 
GoFundMe para as despe-
sas médicas de Beckett, 
onde a criança recebe doa-
ções. 

hospital. “Estamos todos 
cansados. Seus relaciona-
mentos são testados. Você 
perde muitos amigos. Você 
não sai e vive a vida que 
estava vivendo antes disso. 
Os irmãos são esquecidos a 
maior parte do tempo. Eles 
fazem muitos sacrifícios 
que as pessoas não reali-
zam. Aubrey cou ao seu 
lado no hospital e em casa. 
No começo, ela não enten-
dia por que seu irmão mais 
novo, brincalhão, dormia o 
tempo todo, não podia an-
dar sozinho ou poderia pu-
lar a escola, ela estava tão 
acostumada a ser a irmã 
mais velha. O mundo dela 
virou”, escreveu Burge.

Famílias que passam 
pela mesma situação ado-
taram a mensagem passada 
por Burge e a publicação já 
possui mais de 3,4 mil cur-
tidas e 203 compartilha-
mentos só em uma rede, 
além da repercussão em 
jornais do mundo todo. A 
repercussão ganhou as re-
des sociais e gerou milha-
res de comentários emoci-
onados e apoiadores a famí-
lia.
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SÃO MATEUS – Para 
garantir a formação continu-
ada dos mediadores judicia-
is, recomendada pelo Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), o 10º Cejusc (Centro 
Judiciário de Solução de 
Conitos) de São Mateus, 
com o apoio do Nupemec – 
Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Conitos, realizou uma 
Ocina de “Outrospecção”.

Ao todo, 32 prossionais 
puderam reetir sobre a 
empatia e o autocuidado ne-
cessários ao bom desempe-
nho das funções dos media-
dores judiciais, além do diá-
logo voltado ao reforço dos 
relacionamentos e vínculos 
criados pelos alunos das dife-
rentes turmas.

De acordo com a juíza da 
Vara de Família de São Mate-
us, Aline Moreira Souza Ti-
nôco, a colaboração do Nu-
pemec “proporciona uma 
adesão muito maior à forma-
ção continuada exigida para 
os mediadores judiciais, 
além de incentivar a conti-
nuidade do excelente traba-
lho desenvolvido pelos me-
diadores da Comarca”.

Dessa forma, duas edi-
ções da ocina foram reali-
zadas na última sexta-feira 

Em determinado ponto os 
suspeitos colidiram com o 

Ao realizarem a manobra 
da viatura para abordar o veí-
culo, que estava com dois 
indivíduos dentro, os suspei-
tos saíram em disparada pela 
contra mão e seguiram senti-
do Bairro Novo Horizonte, 
momento em que a guarnição 
iniciou o acompanhamento.  

Durante serviço de rotina, 
os policiais estavam deslo-
cando pela lateral da BR 101, 
quando visualizaram um veí-
culo Gol, de cor preta, com os 
vidros todos escuros e placa 
do município de Vila Velha, 
parado de forma suspeita.

SÃO MATEUS – Na ma-
drugada desta quinta-feira 
(12), policiais militares da 1ª 
Cia do 13º Batalhão apreende-
ram uma signicativa quanti-
dade de maconha em aborda-
gem a veículo, no Bairro Nova 
São Mateus, em São Mateus.

Polícia Militar apreende
40 tabletes de maconha

veículo em um barranco e 
saíram do carro em fuga a pé, 
efetuando disparos de arma 
de fogo em direção aos poli-
ciais, que revidaram. Na fu-
ga, os suspeitos adentraram 
em uma área de mata não sen-
do possível capturá-los mes-
mo após proceder uma varre-
dura pela área.

Com apoio de outra viatu-
ra foram feitas as buscas no 
veículo, sendo encontrados 
40 tabletes de maconha (de 
aproximadamente 800 g ca-
da) mais um tablete cortado 
ao meio, além de uma CNH e 
vários documentos pessoais 
em nome de A.A.S., de 25 
anos. Ao consultar o Sispes 
vericou-se que ele já possui 
passagem por porte ilegal de 
arma de fogo e receptação 
quando era menor.

O veículo e todo material 
apreendido foi levado a 18ª 
Delegacia Regional.

Durante serviço de rotina, os policiais estavam deslocando 
pela lateral da BR 101, quando visualizaram um veículo Gol, 
de cor preta, com os vidros todos escuros e placa do municí-
pio de Vila Velha, parado de forma suspeita.

‘É um pesadelo que nunca vai
parar’, diz líder comunitário
em Campo Grande

SÃO MATEUS – O desa-
bafo vem pela voz do presi-
dente da Associação dos Pes-
cadores, Catadores de Ca-
ranguejo, Agricultores, Mo-
radores e Assemelhados de 
Campo Grande de Barra No-
va (Apescama), Adeci Sena, 
bairro onde 78 pessoas se 
propuseram a colaborar com 
a pesquisa, intitulada “Ava-
liação da exposição a ele-
mentos químicos em mora-
dores residentes em áreas 
atingidas pelo rompimento 
da barragem de rejeitos de 
minério de ferro em Maria-
na/MG”, sob responsabili-
dade da Dra. Ana Carolina 
Cavalheiro Paulelli e Prof. 
Dr. Fernando Barbosa Juni-
or, da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, da Universidade de 
São Paulo (USP).

“É muita tristeza. Tristeza 
por não poder mais viver 
como a gente vivia. E triste-

“Como vamos evitar o 
contato se vivemos aqui, 
não temos nem água mine-
ral?”, indaga Adeci, questio-
nando a viabilidade de se-
guir as orientações dadas 
pela equipe paulista aos mo-
radores das comunidades 
atingidas pela lama de rejei-
tos de minério. 

“Tem mais de ano que 
muita gente aqui começou a 
ter problema de esqueci-
mento, de câncer”, relata. 
“Já pensou você morar na 
beira do rio e não poder mais 
comer o peixe, o caranguejo, 
não poder tomar banho? Vo-
cê nascer aqui e não poder 
mais?”, pergunta. 

No total, em São Mateus e 
Linhares, foram 300 volun-
tários. Desses, 298 apresen-
taram arsênio elevado, 79 
mostraram níquel acima do 
normal e 14 vericaram 
manganês em excesso. Os 
exames foram feitos em 
amostras de urina e cabelos 
coletados em 2017. 

“Quando você tem acesso 
a esse tipo de substância, 
quando se afasta, não toma 
banho no rio, não come pei-
xe nem crustáceo contami-
nado, ela vai diminuindo do 
corpo”, explica Adeci, re-
produzindo as explicações 
dos pesquisadores da USP. 
“Mas estando em contato 
direto, como nós aqui em 
Campo Grande, esses meta-
is vão acumulando e causan-
do problemas de saúde cada 
vez piores”, reconhece, em 
desespero.

za por saber que eles conta-
minaram tudo e que a gente, 
pra receber o nosso direito, 
tem que passar por tanta hu-
milhação”. “Até hoje a gen-
te não recebeu as indeniza-
ções e os auxílios”, denun-
cia. “Além de passar por tu-
do isso, car sem tudo o que 
era nosso, ainda tem que bri-
gar em cima de trilho pra ter 
seus direitos. É muito cons-
trangimento”, protesta. 

Os resultados foram apre-
sentados em reunião pública 
na última segunda-feira (2), 
na presença dos pesquisado-
res da USP e de membros da 
Secretaria Municipal de Saú-
de. A Apescama encami-
nhou, então, ofício aos ór-
gãos de saúde do município 
e de Justiça do Estado, soli-
citando: água mineral para 
todos os atingidos; mais mé-
dicos, equipamentos e mate-
riais especializados nas uni-
dades básicas de saúde; aná-
lises mensais e conáveis 
sobre a saúde e os alimentos 
contaminados pela lama de 
rejeitos; e inserção do pro-
blema da contaminação por 
arsênio e outros metais no 

De fato, dos quase mil 
moradores de Campo Gran-
de, apenas 26 recebem o au-
xílio nanceiro emergencial 
da Fundação Renova. “Eles 
dizem que não tem matriz de 
dano pra manguezal, pra 
caranguejo”, repete o dis-
curso mecânico transmitido 
pela entidade que deveria 
prover os direitos dos atingi-
dos pelo maior crime socio-
ambiental do País. 

Os pesquisadores tam-
bém estiveram em Regência 
e Povoação, em Linhares, 
onde moram os outros vo-
luntários da pesquisa. Para 
todos, a explicação inicial é 
que as taxas elevadas de arsê-
nio, níquel e manganês pre-
cisam ser melhor estudadas, 
para se tentar estabelecer 
uma relação direta com o 
crime das mineradoras. 

Plano de Saúde Municipal. 

MAIS ANÁLISES

De qualquer forma, os 
acadêmicos encaminharam 
recomendações aos órgãos 
de Justiça e do Executivo, 
para que tomem as medidas 
necessárias para “salvaguar-
dar suas vidas”, além de reco-
mendarem que os atingidos 
procurem tratamento médi-
co para os problemas de saú-
de relatados que podem, 
sim, ter relação com as ele-
vações dos metais. 

CONTAMINAÇÃO 
CRÔNICA

“Em geral, o excesso de 
manganês, selênio, níquel, 
arsênio, bário e chumbo po-
de provocar náusea, vômi-
tos, dor abdominal, diarreia, 
anorexia, emagrecimento, 
dor de cabeça, enxaqueca, 
vertigem, retardo mental, 
diabetes, anemia, problemas 
renais e pulmonares, arrit-
mia, infarto, hipertensão, 
acidente vascular cerebral, 
doença vascular periférica 
(arterioesclerose severa sis-
têmica) e gangrena (pele, 
pulmão, bexiga, rim e outros 
tipos). Além disso, o exces-
so de níquel e arsênio no cor-
po pode causar alterações na 
pele, como hiperpigmenta-
ção (manchas), descarnação 
das palmas das mãos e plan-
tas dos pés. Importante dizer 
que esses sintomas e doen-
ças também podem se mani-
festar por outros motivos”, 
explicam os pesquisadores, 
nos relatórios entregues aos 
participantes da pesquisa. 

Há dois anos, a contami-

nação crônica da água e dos 
animais da zona estuarina e 
costeira do Rio Doce já ha-
via sido detectada por pes-
quisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande 
(Furg), que vêm monitoran-
do a região desde o rompi-
mento da barragem de Fun-
dão.

Na ocasião, em palestra 
na Assembleia Legislativa 
sobre o estudo, o especialis-
ta em ecotoxicologia da 
Furg, Adalto Bianchini, ex-
plicou que os níveis excessi-
vos de metais essenciais co-
mo ferro, cobre e zinco nos 
tecidos de organismos aquá-
ticos podem causar danos 
oxidativos às proteínas, lipí-
dios e ao material genético 
(DNA) associados, além de 
uma situação de estresse 
oxidativo. “As consequênci-
as podem ser alterações nas 
funções siológicas, altera-
ções morfológicas, carcino-
gênese (indução do câncer) 
e até mesmo a morte”, disse.

No caso dos metais não 
essenciais à vida, tais como 
chumbo, cádmio e arsênio, 
mesmo em concentrações 
reduzidas, o especialista ar-
mou ser possível haver ab-
sorção pelo organismo e indu-
ção dos mesmos danos bio-
lógicos, inclusive no ser hu-
mano, cujos processos de 
absorção, acumulação e me-
tabolização dos metais são 
semelhantes àqueles obser-
vados nos organismos aquá-
ticos.

Em março deste ano, a 
comunidade de Degredo 
recebeu, da própria Funda-
ção Renova, resultados das 
análises feitas nas águas de 
poços que abastecem a co-
munidade, reconhecida re-
centemente como quilom-
bola. Mesmo diante da com-
provação, no entanto, a Re-
nova se negou a lacrar os 
poços considerados sem con-
dições de recuperação e a 
fornecer água mineral su-
ciente para os moradores.

Degredo - direito negado

Mais de 30 mediadores
participam de
formação continuada

Atualmente, o Tribunal 
de Justiça do Espírito Santo 
possui um cadastro com ma-
is de 150 mediadores judici-
ais, entre servidores e outros 
prossionais que atuam 
como voluntários em busca 
da pacicação social e de 
solução de conitos de for-
ma consensual entre as par-
tes. As mediações aconte-
cem nos Centros judiciários 
de solução de conitos e 
cidadania (Cejuscs) de todo 
o Estado e podem ser reali-
zadas tanto na fase proces-
sual, como na fase pré-
processual, ou seja, antes do 
ajuizamento da ação.

(06), com a facilitação das 
instrutoras Jussiara Martins, 
Lavínia Andrade e Paula 
Morgado Horta Cavalcanti. 
Outras duas já haviam acon-
tecido nos dias 13/07 e 
23/08, para a 10ª turma de 
mediadores judiciais da 
Emes (Escola da Magistra-
tura) e para as duas turmas 
de mediação da parceria 
Emes/Sinoreg (Sindicato 
dos Notários e Registrado-
res do Espírito Santo), res-
pectivamente. Com a ação, 
62 prossionais de media-
ção judicial já foram bene-
ciados com a formação con-
tinuada.

“Como vamos evitar o contato se vivemos aqui, não temos nem água mineral?”, inda-
ga Adeci, questionando a viabilidade de seguir as orientações dadas pela equipe pa-
ulista aos moradores das comunidades atingidas pela lama de rejeitos de minério. 

FOTO E MATÉRIA : SÉCULO DIÁRIO
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ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

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

(27) 9 9736-2880

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

A Vara de Execuções 
Penais de São Mateus rea-
lizou 21 audiências na Pe-
nitenciária Regional, com 
o exame de todos os PADs 
da Unidade Feminina, 
além da análise de proces-
sos e concessão de pro-
gressões de regime e livra-
mento condicional. Tam-
bém foram iniciados os 
atendimentos da unidade 
masculina.

SÃO MATEUS – Du-
rante o período do Mutirão 
Carcerário Eletrônico, as 
Varas de Execuções Pena-
is do Espírito Santo estão 
atuando em Regime Espe-
cial e intensicando as 
audiências concentradas 
para análise dos Processos 
Administrativos Discipli-
nares (PADs) de internos 
dos Regimes Fechado e 
Semiaberto. As ações 
acontecem dentro das uni-
dades prisionais em parce-
ria com o Ministério Pú-
blico e a Defensoria Públi-
ca Estadual.

O juiz substituto Felipe 
Rocha Silveira ressaltou a 
importância das audiênci-
as concentradas como 
uma oportunidade de fa-

Justiça intensifica
audiências em
penitenciária 

“Mediante esforço con-
centrado, foi possível co-
lher todos os depoimentos 
dos internos, ouvir as ale-
gações nais do Ministé-
rio Público e da Defenso-
ria Pública, e proferir a 
decisão na própria audiên-
cia. Ao todo, foram expe-
didos quatro alvarás de 
soltura com os devidos 
encaminhamentos para o 
Escritório Social”, expli-
cou o juiz.

Para a promotora de 
Justiça Gabriella Cândido 
Cardoso a ação foi provei-
tosa, alcançando os objeti-
vos de celeridade na análi-
se dos processos de execu-
ção. E o Defensor Público 
Bruno Augusto de Novaes 
Fernandes destacou que os 
direitos dos presos foram 
garantidos, sobretudo 
àqueles que já haviam al-
cançado o direito de pro-
gressão de regime.

zer a revisão dos proces-
sos, analisar as faltas dis-
ciplinares e os requeri-
mentos dos reeducandos, 
inclusive quanto a atendi-
mentos médicos e assis-
tenciais. Tudo de forma 
célere.

A Vara de Execuções Penais de São Mateus realizou 
21 audiências na Penitenciária Regional, com o exa-
me de todos os PADs da Unidade Feminina, além da 
análise de processos e concessão de progressões de 
regime e livramento condicional.

Os seis votos concedidos 
pela base governista na Câ-
mara foram insucientes 
para a aprovação do PL da 
Cesan. Para vencer, o Exe-
cutivo precisava de dois 
terços dos votos, no míni-
mo oito. A sessão foi acom-
panhada por servidores do 
Saae e um grupo de verea-
dores do município de Mon-
tanha.

OPINIÃO

Por seis votos a cinco, o 
G5 derrubou nesta terça-
feira, 10 de setembro, o Pro-
jeto de Lei 016/2019 - Subs-
titutivo, do prefeito Daniel 
Santana, que buscava auto-
rização para passar o Saae à 
Cesan por intermédio de 
celebração de Convênio de 
Cooperação com a estatal, 
chamado de Contrato de 
Programa.

Na opinião do G5, entre-
gar o Saae à Cesan sem uma 
análise mais profunda do 
texto substitutivo, protoco-
lado pelo prefeito na última 
sexta-feira, 06 de setembro, 
seria um tiro no escuro.

“Preservar o Saae foi a 
alternativa mais coerente 
que encontramos, porque 
no momento a Câmara Fe-
deral está prestes a votar o 
Novo Marco Regulatório 
do Saneamento Básico (Pro-
jeto de Lei 3261/19) que 
estabelece um novo con-
junto de regras para o sane-
amento básico no Brasil. A

proposta abre caminho 
para a exploração desses 
serviços pela iniciativa pri-
vada e autoriza também a 
privatização das estatais do 
setor”, alertou o vereador 
Jerri Pereira.

SÃO MATEUS – O blo-
co parlamentar da câmara 
de São Mateus, formado 
pelos vereadores Ajalírio 
Caldeira, Carlos Alberto 
Gomes, Jerri Pereira, Jorge 
Recla (Jorginho Cabeção) e 
Jozail do Bombeiro, foi de-
terminante na votação que 
decidiria sobre a concessão 
do Serviço Autônomo de 
água e Esgoto - Saae à Com-
panhia Espírito Santense de 
Saneamento - Cesan.

Contrários à venda do 
Saae, os vereadores do gru-
po temiam que, a partir do 
novo marco, o Estado se 
dispusesse também a priva-
tizar a Cesan no decorrer do 
contrato com o município, 
estimado em trinta anos, 

Em plenário, G5 diz sim
à permanência do saae

Por seis votos a cinco, o G5 derrubou nesta terça-feira, 10 de setembro, o Projeto de 
Lei 016/2019 - Substitutivo, do prefeito Daniel Santana, que buscava autorização 
para passar o Saae à Cesan por intermédio de celebração de Convênio de Coopera-
ção com a estatal, chamado de Contrato de Programa.

“Parabenizo os vereado-
res que votaram de forma 
consciente e responsável 
este projeto numa sessão 
conduzida de forma harmô-
nica e soberana. A partir de 
hoje estamos dando um no-

Os parlamentares justi-
caram o posicionamento a 
favor do Saae. “Não vejo a 
Cesan como solução de 
problema de saneamento 
básico e água em nossa ci-
dade. Se pegarmos exem-
plo em Vitória, já foram 
aplicados mais de R$25 
milhões em multa à Cesan 
por não cumprimentos de 
deveres dela ali. Eu disse 
ao Ministério Público que 
na verdade estaríamos 
transferindo o problema e 
não resolvendo a situação 
da nossa cidade”, explicou 
o vereador Jorge Recla, 
presidente da Câmara, ao 
justicar seu voto pela 
permanência do Saee.

renovável por mais trinta).

VOTO DE 
CONFIANÇA

Com a derrubada do PL, 
o G5 deu um voto de con-
ança à autarquia municipal, 
na certeza de que o Saae, 
hoje sucateado, pode se re-
cuperar, caminhar com as 
próprias pernas e atender os 
anseios da população mate-
ense, mudando seu formato 
de gestão e realinhando as 
tarifas, bastante defasadas 
até o momento.

JUSTIFICATIVA

vo rumo ao sistema de água 
e esgoto de São Mateus. 
Digo que a Cesan não é 
exemplo de empresa de sa-
neamento básico. Está em 
Conceição da Barra há mais 
de trinta anos e quando foi 
assinado o contrato prome-
teu fazer o esgoto tratado e 
até hoje o esgoto de lá é jo-
gado no Rio Cricaré”. disse 
o vereador Carlos Alberto.

ESTUDOS

Para Jozail, o trabalho do 
grupo foi fundamental. “Fi-

“A gente tem a nossa opi-
nião. O Saae é um patrimô-
nio de São Mateus que eu 
não vou abrir mão disso e 
passar para iniciativa priva-
da ou Cesan. Por que não 
dar uma alavancada no Sa-
ae e ele caminhar com as 
próprias pernas?

Ainda existe uma solu-
ção, basta trabalhar com 
seriedade”, Disse Ajalírio 
Caldeira.

De acordo com o verea-
dor Jozail do Bombeiro o 
socorro ao Saae e a propos-
ta de concessão foram te-
mas de estudos e reuniões 
da comissão de trabalho 
formada a partir de um pac-
to com o Ministério Público 
Federal, agregando repre-
sentantes das comissões da 
câmara, prefeitura, Cesan, 
diretoria do Saae, de servi-
dores da autarquia e do Sin-
daema, que promoveram 
reuniões, ao mesmo tempo 
em que tramitava o projeto 
do E xecutivo.

zemos nosso dever de casa. 
participei de todas as reu-
niões, audiências e ouvi 
também de servidores de-
núncias da proibição de cor-
te de água em alguns bair-
ros, proibidos pela gestão. 
São problemas que a gente 
com certeza estaria abrindo 
mão de receita e em algum 
momento o Saae iria entrar 
neste colapso. Ouvi tam-
bém denúncias sigilosas de 
desvio de material que saía 
do Saae e ia para a secreta-
ria de Obras, mas não tinha 
controle de saída.

Quanto ao voto é inde-
pendente, cada um vota da 
forma que é melhor. Não é 
uma decisão fácil, mas op-
tei pelo que entendo ser a 
proposta mais viável para 
São Mateus.

PROPOSTAS
Entre as propostas pactu-

adas pelo grupo de trabalho 
constam a criação de um 
novo modelo de gestão do 
Saae, sem indicação políti-
ca, com nomeação de técni-
co para cargo de chea, que 
antes passará por sabatina 
na Câmara, enxugamento 
de despesas, Plano de De-
missão Voluntária, reali-
nhamento de tarifas e busca 
por convênios para novos 
investimentos em água e 
saneamento, entre outras. 
As medidas dependerão de 
projeto do Executivo a ser 
protocolado na Câmara pa-
ra apreciação dos vereado-
res.
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Agora, a denúncia foi aceita pela Justiça. Ela e o marido são réus no processo. Apesar disso, o vereador garantiu 
que não furtou a energia elétrica.

Casa e depósito de gás do vereador foram alvos de uma operação em março. A suspeita é de que o "gato" de ener-
gia estava sendo usado há pelo menos 10 anos.

O vereador de Linhares Rogerinho do Gás e a esposa dele, Sônia Cremonini, viraram réus em um processo que 
investiga furto de energia elétrica no Espírito Santo. Casa e depósito de gás do vereador foram alvos de uma ope-
ração em março.
Segundo as investigações, a suspeita é de que o "gato" de energia estava sendo usado há pelo menos 10 anos.

A esposa do vereador chegou a ser presa, disse que não tinha conhecimento do crime e pagou uma ança de R$ 5 
mil para ser solta.

Vereador e esposa viram réus em processo de furto de energia em Linhares

VITÓRIA – O Brasil au-
mentou o número de univer-
sidades que entraram na lista 
do Times Higher Education, 
um dos principais rankings 
universitários do mundo. E a 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) está 
entre as melhores universi-
dades do mundo.

A lista deste ano tem 46 
universidades brasileiras, 
contra 35 no ano passado. O 
salto fez o Brasil passar de 
nono para o sétimo país com 
maior número de universi-
dades na lista, deixando para 
trás nações como Chile, Itá-
lia e Espanha. Todas as 11 
novas instituições brasilei-
ras foram classicadas na 
faixa de mais de 1.001 — a 
classicação é feita em 
grupos a partir da posição 
200.

Na edição deste ano, fo-
ram avaliadas 1.396 univer-

Ufes está entre as
melhores universidades
do mundo, aponta ranking

A lista deste ano tem 46 universidades brasileiras, con-
tra 35 no ano passado. O salto fez o Brasil passar de 
nono para o sétimo país com maior número de univer-
sidades na lista.

sidades de 92 países pelo 
Times Higher Education, 
instituição britânica, que 
produz uma das principais 
avaliações educacionais do 
mundo todo. Para este ran-
king global, critérios como 
ensino, pesquisa, citações, 

visão internacional e trans-
ferência de conhecimento 
são utilizados como indica-
dores de desempenho das 
universidades. 

LEVANTAMENTO 
ANTERIOR AOS 

CORTES 

"O fato de o Brasil agora 
car como o sétimo país 
com mais representação no 
ranking é certamente uma 
grande conquista, especial-
mente considerando a gran-

A coleta mais recente de 
dados para a elaboração da 
lista global aconteceu em 
março de 2019. O período, 
portanto, não considera o 
contingenciamento de ver-
bas por que passam hoje as 
universidades federais, já 
que o bloqueio foi imposto 
no m de abril. 

O governo do presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) 
diz ter como prioridade, 
na área da educação, o ensi-
no básico. Em seu período 
à frente do MEC (Ministé-
rio da Educação), o minis-
tro Abraham Weintraub 
vem acumulando polêmi-
cas com o ensino superior. 
Weintraub já propôs redu-
zir a verba para cursos de 
 losoa e soc io log ia , 
disse que iria congelar os 
recursos das universida-
des que p romovessem 
"balbúrdia" em seus cam-
pi, criticou reitores e dis-
se, sem citar fontes, que 
um aluno de graduação 
custa dez vezes mais do 
que uma vaga e m creche.

deza do seu contingente com-
parado com o ano passado. 
Isso traz muita visibilidade e 
presença do Brasil no cená-
rio mundial", diz. No ano 
passado, o Brasil perdeu 
posições pelo segundo ano 
consecutivo".

"No entanto, é lamentá-
vel que todos os novos re-
gistros do Brasil estejam 
fora do top 1000 e que vári-
as outras estejam fora da 
tabela. As constantes ques-
tões de nanciamento e a 
falta de uma estratégia de 
ensino superior não aju-
dam a solucionar este pro-
blema", avalia a editora. 

Procurado pelo UOL, o 
MEC (Ministério da Educa-
ção) não se manifestou.

- Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RN) 

- Universidade Federal de Alagoas 

- Universidade Católica de Minas Gerais
 - Universidade do Estado de Santa Catarina 
- Universidade Estadual de Santa Cruz (BA)

- Universidade Federal de Ouro Preto (MG) 

- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

SAIBA QUAIS SÃO AS UNIVERSIDADES 
BRASILEIRAS QUE PASSARAM A 

INTEGRAR O RANKING:
- Universidade de Caxias do Sul (RS) 

- Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
- Universidade Federal do Espírito Santo 

- Universidade de Fortaleza Pontifícia 

A prorrogação foi solici-
tada pelo setor pesqueiro do 
estado, por meio do Compe-
sa, que é o fórum de debates 
e discussões envolvendo o 
Ministério Público da União 

VITÓRIA – Pescadores 
artesanais do Espírito Santo 
terão mais um ano para ade-
rir ao Programa Nacional de 
Rastreamento de Embarca-
ções Pesqueiras por Satélite 
(Preps). A Instrução Norma-
tiva publicada nesta quarta-
feira (11) no Diário Ocial 
da União prorrogou o perío-
do por mais 12 meses para as 
embarcações pesqueiras de 
camarões no estado.

Pescadores terão
mais um ano para aderir
programa de rastreamento

(MPU), o ICMBio, a Secre-
taria de Aquicultura e Pesca 
(SAP) e o setor pesqueiro.

A medida tem como obje-
tivo atenuar a crise que o 
setor enfrenta devido ao aci-
dente ambiental de Mariana, 
ocorrido em novembro de 
2015, que inviabilizou a pes-
ca, além dos custos da obri-
gatoriedade de adesão ao 
Preps, aumentando conside-
ravelmente as despesas dos 
pescadores artesanais.

A Portaria Interministeri-
al 47 que estabelece medi-
das de ordenamento relacio-
nadas à atividade pesqueira 
de camarões no estado do 
Espírito Santo foi publicada 
em 12 de setembro de 2018. 
No Artigo 6º, estipula o pra-
zo até 11 de setembro de 
2019 para que embarcações 
de comprimento total, igual 
ou maior que 10 metros, de 
posse da autorização de pes-
ca ou a autorização provisó-
ria de pesca para a captura 
de camarões no estado, fa-

O Compesa apresentou 
um documento em sua últi-
ma reunião, na SAP, descre-
vendo que a pesca do cama-
rão no estado vem atraves-
sando grandes diculdades, 
principalmente, quanto ao 
aspecto nanceiro. De acor-

çam adesão ao Preps, além 
de colocar e manter em fun-
cionamento um sistema de 
monitoramento remoto.

A medida tem como objetivo atenuar a crise que o setor 
enfrenta devido ao acidente ambiental de Mariana, 
ocorrido em novembro de 2015

do com o documento, o setor 
enfrenta problemas (como 
dívidas), em decorrência do 
impacto provocado pelo aci-
dente ambiental com o rom-
pimento da Barragem de 
Fundão, em Mariana (MG) 
– e que por decisão judicial 
foi proibida a pesca em parte 
da região costeira à foz do 
Rio Doce, onde atuavam os 
camaroeiros.

SÃO PAULO – A má pos-
tura pode causar desvios e 
dores na coluna. O problema 
está presente em situações 
do dia a dia, como o modo 
como carregamos objetos e 
mochilas, seguramos o celu-
lar, dormimos ou nos senta-
mos.

O resultado é um dado 
preocupante: estima-se que 
cerca de 80% das pessoas 
terá dor na coluna em algum 
momento da vida. O ortope-
dista Thanguy Friço explica 
que as posturas erradas ge-
ralmente estão presentes em 
pessoas que não praticam 
atividades físicas. “Esses 
vícios são corrigidos na prá-

Dor na coluna afeta
cerca de 80% das
pessoas em algum
momento da vida

tica de exercícios. Além dis-
so, temos um fortalecimento 
da musculatura, que dá mais 
suporte para a coluna”, ex-
plicou.

Algumas outras medidas 
podem ser adotadas para 
evitar o problema. “Quando 
estiver sentado, sempre ob-
serve se a coluna vertebral 
está apoiada por completo. 
As pernas devem car em 
um ângulo de 90 graus, com 
os pés apoiados no chão. É 
importante observar tam-
bém a postura para dormir. 
Geralmente o mais confortá-
vel para a coluna é deitar de 
lado ou sobre as costas”, 
completou.

SÃO PAULO – Foram 
publicadas no Diário Ocial 
da União (DOU), no dia 16 
de junho, as mudanças nas 
regras para tirar a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). A decisão, que come-
ça a valer depois de 90 dias 
da publicação, entra em vi-
gor já na próxima semana 
em todo o Brasil. 

- O uso de simulador de dire-
ção veicular no processo de 

VEJA ABAIXO QUAIS 
SÃO AS MUDANÇAS 

QUE PASSARÃO A 
VALER A PARTIR DA 
PRÓXIMA SEMANA:

Entre as mudanças, estão 
o uso facultativo do simula-
dor e a obrigatoriedade de 
apenas uma hora de aula em 
ambiente noturno. De acor-
do com a assessoria Asses-
soria Especial de Comuni-
cação do Ministério da 
Infraestrutura, as mudanças 
ocorreram com o objetivo de 
desburocratizar processos e 
facilitar cada vez mais a co-
municação com o cidadão.

Menos aulas práticas
e simulador facultativo

formação de condutores pas-
sa a ser facultativo. 

Ciclomotores

A normativa permite ain-
da que os candidatos interes-
sados na obtenção da Auto-
rização para Conduzir Ci-
clomotor (ACC) possam, no 
período de um ano, realizar 
apenas as provas, sem pas-
sar pelas aulas teóricas e prá-
ticas. E, caso o candidato 
seja reprovado, ele deverá 
frequentar as aulas práticas. 
Essa proposta facilita a vida 
das pessoas que possuem 
ciclomotor, já que o custo da 
formação do condutor é mui-
to alto.

- As aulas práticas também 
sofreram redução. Agora, ao 
invés de 25 horas, serão ne-
cessárias 20 horas. 

- Para condutores de ciclo-
motores, a carga horária so-
freu redução de 20 horas, 
para 5 horas de aula. 

- A exigência de 5 horas de 
aulas práticas noturnas tam-
bém teve redução. A regra 
diz que agora basta uma 1 
hora de aula prática noturna. 

A decisão, 
que começa 
a valer depo-
is de 90 dias 
da publica-
ção, entra 
em vigor já 
na próxima 
semana em 
todo o Bra-
sil. 



STRADA ADV. DUAL 2016/17 
PRATA
STRADA TREK CE 2009/09 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 2018/19 
BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 2013/13 
VERMELHA

PUNTO TURBO T-JET 2013/13 
BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 2012/13 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 2013/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 2015/16 
BRANCA

MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA

TORO FREEDON AT 2018/18 
CINZA

STRADA WORK CE 2016/17 
BRANCA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

STRADA WORK 2013/13 
BRANCA

ONIX 1.4 AT LTZ 2016/16 
BRANCA

TORO VOLCANO AT 2018/19 
CINZA

GOLF 1.6 SPORTLINE 2012/13 
PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 VERMELHA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 PRETA

ECOSPORT FSL 2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

HILLUX SRX CD 2018/18 PRATA

GOL 1.0 2008/08 CINZA
FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO VOYAGE CL 2016/17 
BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 BRANCA
ETIOS HB CROSS 2015/15 
PRETA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA

COROLLA XEI 2.0 2012/13 
BEGE

NOVO FOX ROCK RIO 2015/16 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
BRANCA
COROLLA XEI 2.0 2013/14 
BRANCA

POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA

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

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

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.

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

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

serviço. Valor R$ 
450.000,00

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

Ele começou esta in-
crível narrativa dizen-
do que, enquanto jo-
vem, era usuário, im-
portador e distribuidor 
de heroína - crime pela 
qual foi preso e conde-
nado nos idos de 1984. 
Passou uns bons três 
anos na prisão.

M i c h a e l  C o u t t s -
Trotter foi nomeado 
responsável pelas maio-
res penitenciárias da 
Austrália - o equivalen-
te a Secretário de Justi-
ça do maior e mais im-
portante estado brasile-
iro. Seu primeiro ato foi 
ir a público apresentar a 
história de sua vida - 
como alguém saiu da 
posição de presidiário 
condenado por tráco 
de entorpecentes à de 
responsável pelo maior 
sistema prisional do 
país.

Até aí, convenha-
mos, nada há de muito 
diferente da realidade 
brasileira. A novidade 
surgiu a partir da liber-

Este tempo no cárce-
re deixou impressas em 
sua memória visões ter-
ríveis. Uma, por exem-
plo, foi a de dado cole-
ga de prisão esfaquea-
do por outros presidiá-
rios, gritando e segu-
rando suas tripas para 
que não caíssem no 
chão. Outra foi a do pre-
so vítima de um estupro 
coletivo em sua cela. 
Além disso, Michael 
viu muitos companhei-
ros de infortúnio serem 
torturados - alguns, in-
clusive, através do uso 
de porretes de madeira. 
Declarou-se afortuna-
do por ter saído daquele 
lugar vivo e ileso.

Coluna
do Pedro

Mesa redonda

Passadas algumas 
décadas ei-lo recom-
pensado. Diriam al-
g u n s  q u e  M i c h a e l 
Coutts-Trotter será um 
bom administrador de 
presídios porque já este-
ve ‘do outro lado da me-
sa’. Discordo desta ex-
pressão. Anal, a mesa 
é redonda.

Pedro Valls Feu Rosa

tação - e descrevo-a va-
lendo-me de suas pró-
prias palavras: “Após 
cumprir sua pena na 
Austrália - de forma 
extraordinária - você 
tem a chance de um rei-
nício”.

Como na Austrália a 
losoa é outra, ei-lo 
funcionário do gover-
no. A pessoa responsá-
vel por sua nomeação, 
Michael Egan, foi alvo 
de matéria de capa de 
jornal de circulação na-
cional por conta dela - 
vê-se que a mentalida-
de de alguns não seguiu 
o avançado espírito das 
leis. Foi notável, po-
rém, sua rmeza: “sim, 
eu o nomeei sabendo de 
seus antecedentes - e 
ele está fazendo um 
bom trabalho”.

Ele observa que a pa-
lavra “extraordinária” 
deve-se a que, na maio-
ria dos países, um ex-
presidiário será discri-
minado até o nal de 
seus dias por conta de 
um passado muitas ve-
zes já sepultado deni-
tivamente. Em alguns 
estados dos EUA, por 
exemplo, ele não con-
seguiria licença para 
abrir uma prosaica bar-
bearia por conta de seus 
antecedentes.

 A "Trilha Sebrae UP 
Start" será realizada entre os 
dias 20 de setembro e 09 de 
novembro e as vagas são 
limitadas a 25 participantes. 
Para participar, basta ir até o 
atendimento do Sebrae de 
São Mateus e preencher o 
formulário de inscrição. O 
valor para toda a trilha será 
de R$ 250. As inscrições vão 
até o dia 18 de setembro (ou 
enquanto houver vagas).

SÃO MATEUS – O Ser-
viço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Espí-
rito Santo (Sebrae ES) está 
promovendo, pela primeira 
vez no munícipio de São 
Mateus, um evento total-
mente voltado para o desen-
volvimento de ideias inova-
doras que possam ser trans-
formadas em um novo mode-
lo de negócio -  startups.

Os participantes irão ad-
quirir conhecimentos, técni-
cas e ferramentas para que 
consigam aprender como 
criar e desenvolver uma star-
tup, desde a ideia até a cria-
ção do Produto Mínimo Viá-
vel (MVP). Serão 56 horas 
de trilha, divididas em oito 

Sebrae promove evento voltado
para desenvolvimento de Startups

nais de semana e composta 
por seis ocinas (Lean Star-
tup e Ideação, Validação e 
Prototipação, Modelagem 
de Negócios, Formação de 
Times e Análise de Perl 
Comportamental, Questões 
Legais e Investimentos e 
Workshop de Pitch), além de 
mentorias.

De acordo com o analista 
da Unidade de Acesso à Ino-

"A trilha também possibi-
lita a aquisição de conheci-

vação e Sustentabilidade do 
Sebrae ES, Arnaldo Marques 
Barbosa, a "Trilha Sebrae UP 
Start" é um importante canal 
de conexão do empreende-
dor inovador, pois apresenta 
técnicas e ferramentas essen-
ciais para qualquer empreen-
dedor desenvolver uma ideia 
inovadora.

Período de realização da 
trilha: 20/09 a 09/11/2019
Inscrições: Formulário dis-
ponível no Sebrae ou pelo 
link www.bit.ly/Trilha Sebra-
eUp (limitadas a 25 vagas)

Trilha Sebrae Up Start
SERVIÇO:

Local: Sebrae São Mateus - 
Rua Monsenhor Guilherme 
Schmitz, 817, Bairro: Ser-
namby – São Mateus

Investimento: R$ 250 para 
toda a trilha

mentos relacionados a como 
validar uma ideia e prototi-
pá-la para apresentar ao seu 
segmento de mercado, em 
forma de um Produto Míni-
mo Viável. Também traba-
lha as questões legais relaci-
onadas a este tipo de empre-
endimento e como formar 
um time coeso e focado no 
mesmo propósito do negó-
cio para uma gestão ecien-
te. Após passar pelas oci-
nas da trilha, o empreende-
dor terá as condições essen-
ciais para criar o seu MVP e 
iniciar o teste de conceito no 
mercado", conclui.

SÃO MATEUS – Por ter 
se recusado a dar dinheiro a 
um outro para comprar ca-
chaça, um morador de rua 
identicado pelas inicias 
C.S, cuja idade não foi reve-
lada pela Polícia Militar, foi 
atingido com quatro golpes 
de faca e escapou da morte.

O crime aconteceu na noi-
te desta quinta-feira no espa-
ço do Posto Esso, no Bairro 
Boa Vista, em São Mateus, 
local conhecido como um 
dos pontos de prostituição 
de São Mateus, e parada de 
caminhões à noite.

Morador de rua
esfaqueado por outro

Os participantes irão adquirir conhecimentos, técni-
cas e ferramentas para que consigam aprender como 
criar e desenvolver uma startup, desde a ideia até a cri-
ação do Produto Mínimo Viável (MVP).

Quando os policiais che-
garam ao local a vítima já 
havia sido encaminhada pa-
ra o Hospital Roberto Silva-
res e no local os policiais 
foram informados que o au-
tor do crime é conhecido por 
Russo.

Atingido com quatro gol-
pes de faca no pescoço, na 
barriga e em um dos braços, 
todos supercialmente, a 
vítima contou que há quatro 
dias vem dormindo na calça-
da de um antigo restaurante 
no Posto Esso e que na noite 
desta quinta-feira Russo exi-

giu que lhe desse dinheiro 
para comprar cachaça e co-
mo negou, foi agredido.

A vítima contou ainda 
que chegou a entrar em luta 
corporal com o agressor, 
mas, mesmo assim não evi-
tou os golpes. Contou tam-
bém que há quatro dias vem 
passando as noites no local, 
mas não informou se tem 
família em São Mateus e 
qual a sua procedência.

Buscas foram feitas em 
toda a região do atentado, 
mas o autor não foi localiza-
do pelos policiais 
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QUAL MÚSICA

DO SKANK
NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?

QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?


