
O Governador Renato Casagrande (PSB) visitou a fábrica da 
Marcopolo em São Mateus e anunciou, dentre outros pontos, a 

construção de um novo hospital Roberto Silvares.
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Atualmente, os materiais são fornecidos para as montadoras de 
São Mateus e do Rio de Janeiro por uma unidade de fabricação do 
grupo situada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
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A Livraria Sebo & Arte informa que estará com um stand na ten-
da da Cultura durante a Festa da Cidade, no parque de exposi-
ções. Títulos de autores renomados como: Gabriel García Már-
quez, Clarice Lispector e Aghata Christie, além de diversos auto-
res mateenses, a preços bem acessíveis. Na estante da Livraria 
Sebo&Arte, localizada no Mercado Municipal você também 
encontrará obras da literatura brasileira a preços que variam en-
tre 10,00 e 30,00. 

LIVRARIA SEBO & ARTE

Amanhã, a partir das 7h acontece no parque de exposições de 
São Mateus a largada da Corrida da Independência, evento coor-
denado pela Associação de Corredores de Sama, com apoio da 
Prefeitura Municipal. Os corredores serão recepcionados com 
um café da manhã, e logo após será dada a largada para um per-
curso de 7km. A chegada também será no parque, onde serão 
entregues as medalhas aos vencedores de cada categoria. Baca-
na esse evento. Vai aqui nosso abraço aos organizadores, dentre 
eles Mizael Mirandola.

A comunidade católica mateense participa hoje da programação 
alusiva ao dia do padroeiro, o Glorioso São Mateus. Às 7h have-
rá missa presidida pelo bispo emérito Dom Aldo Gerna; em se-
guida haverá café compartilhado; às 17h será a missa solene, 
presidida pelo bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó; em seguida, pro-
cissãopelas ruas de Sama, e logoapós, um jantar na Catedral. O 
evento terá a participação das paróquias adjacentes. 

ARTESANATO NA TENDA CULTURAL

Bom dia pra quem é de bom dia!

Hoje, durante as comemorações da Festa da Cidade, o Prefeito 
Municipal Daniel Santana entregará os prêmios aos vencedores 
do concurso de redação promovido pela secretaria de Educação. 
Os autores premiados receberão notebooks, celulares e bicicle-
tas. O tema escolhido foi “São Mateus Minha Cidade”, sendo 
direcionado aos alunos do Fundamental II (6º ao 9º ano), Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA – 5º ao 8º período) e Ensino Médio 
das redes Municipal e Estadual de Ensino, residentes no Municí-
pio. 

3ª CORRIDA DA INDEPENDÊNCIA

VIVA SÃO MATEUS!

DESSE MODELO

PREMIAÇÃO DE

CINE SÃO MATEUS

“Assim que se olharam, amaram-se; assim que se amaram, sus-
piraram; assim que suspiraram, perguntaram-se um ao outro o 
motivo; assim que descobriram o motivo, procuraram o remé-
dio” (Shakespeare).

Acontece hoje a partir das 14h a tradicional Marcha Profética, coor-
denada pelo Conselho de Pastores e igrejas evangélicas do Muni-
cípio. O evento terá a participação do Ministério Winter e Alessan-
dra, que conclamará o povo a orar pela paz e prosperidade da nossa 
cidade durante a caminhada pelas ruas principais de Sama. A con-
centração do evento será no Mercado Municipal. Participe! 

Artesãos mateenses realizarão exposição na Tenda Cultural da 
Festa da Cidade. É uma oportunidade ímpar para que turistas e 
mateenses adquiram produtos diversos da cultura local.  

CONCURSO SERÁ HOJE

MARCHA PROFÉTICA 

Acompanhe a programação de hoje: Vai que cola 2 - O começo 
(comédia - classicação 12 anos) às 17h e 19h; IT - A Coisa (Cap 
2) (terror - classicação 16 anos) às 20h50min. Mais informa-
ções pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras 
todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

FONTE: CLIMATEMPO

21° 32° Sol com muitas 
nuvens. Não chove.

Foi montado uma opera-
ção entre Força Tática, equi-
pes da Radiopatrulha e do 
Serviço de Inteligência do 
13º BPM, pois as informa-
ções eram de que o alvo se 

SÃO MATEUS  – Milita-
res do 13º BPM prenderam 
um dos homens mais procu-
rados pela justiça do Estado e 
apreenderam uma arma de 
fogo em uma ação realizada 
em cumprimento a Mandado 
de Busca no Bairro Rio Preto. 

As inscrições começam 
no dia 1º de outubro e vão 
até 3 de novembro. Para se 
inscrever, basta pagar uma 
taxa de R$ 68. Já a isenção 
da taxa pode ser solicitada 
até o dia 25 de outubro.

Campus São Mateus

SÃO MATEUS  – O 
Instituto Federal do Espírito 
Santo divulgou o cronogra-
ma do processo seletivo para 
cursos técnicos (presencial 
ou a distância) nos 22 campi 
da instituição. Ao todo serão 
oferecidos 4.180 vagas para 
cursos técnicos integrados, 
concomitantes , subsequen-
te, além dos cursos Proeja. 
Em São Mateus serão ofere-
cidos 128 vagas em quatro 
cursos. 

As provas serão realiza-
das no dia 1º de dezembro e 
o resultado nal será divul-
gado no dia 11 de dezembro.

Todas as vagas são para o 
1º semestre de 2020. Os cur-
sos são gratuitos.

VEJA RELAÇÃO DOS 
CURSOS E VAGAS 

PARA O CAMPUS SÃO 
MATEUS:

Técnico em Eletrotécnica 

Ifes oferece mais de 120
vagas no Município

Técnico em Eletrotécnica 
(concomitante) – 32 vagas
Técnico em Mecânica (con-
comitante) – 32 vagas

(integrado) – 32 vagas
Técnico em Mecânica (inte-
grado) – 32 vagas

ENTENDA
Para os cursos integrados, 

podem concorrer os estu-
dantes que estejam conclu-

Os cursos técnicos conco-
mitantes são voltados a 
quem já está no ensino mé-
dio em outra escola e preten-
de fazer a formação técnica 

indo o ensino fundamental 
este ano. Nessa modalidade, 
o estudante cursa tanto o 
ensino médio como o técni-
co no Ifes, não sendo possí-
vel obter o diploma de um 
sem completar o outro.

no Ifes. A série da concomi-
tância varia de acordo com o 
curso. Já para os cursos sub-
sequentes, as vagas são vol-
tadas a quem já concluiu o 
ensino médio. No caso dos 
cursos do Proeja, o currículo 
é integrado, mas podem con-
correr apenas jovens e adul-
tos com 18 anos ou mais, 
que não tenham concluído o 
ensino médio.

Todas as vagas são para o 1º semestre de 2020. Os cursos são gratuitos.

Polícia Militar prende
criminoso procurado pela justiça

Ao chegar no local, houve 
resistência por parte dos ocu-
pantes do imóvel, que tenta-
ram empreender fuga. No 
local foram detidos N.A.G., 
de 18 anos, M.B.V., de 24 
anos e R.C.R., de 37 anos, 
possuidor de dois mandados 
d e  p r i s ã o  e m  a b e r t o 
( 0 0 1 1 4 9 4 - 

tratava de um indivíduo de 
alta periculosidade, procura-
do pela polícia no Espírito 
Santo.

54.2016.8.08.0048.01.0001-
2 1  e  0 0 0 2 5 6 3 -
91.2016.8.08.0006.01.0004-
17), além de diversas passa-
gens pela justiça. 

Com o indivíduo procura-
do pela justiça foram encon-
trados 01 (um) aparelho celu-
lar e uma carteira com a quan-
tia de R$ 216,00 (duzentos e 
dezesseis reais) em espécie e 
01 (um) documento de iden-
tidade com dados falsos. Na 
residência foi apreendido 01 
(um) revólver cal. 38, 10 

(dez) munições intactas do 
mesmo calibre, 01 (um) col-
dre de porte velado, além de 
01 (uma) bucha de maconha 
e 01 (um) caderno com diver-
sas anotações de contabilida-
de relacionada ao tráco de 
drogas.  Também foram apre-
endidos R$ 50,00 (cinquenta 
reais) em espécie e 02 (dois) 
telefones celulares.

Os homens foram condu-
zidos 18ª delegacia regional 
de São Mateus, juntamente 
com o material apreendido. 
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SÃO MATEUS – Con-
cluir a pavimentação da BR 
342, entre Ecoporanga e Ata-
leia (MG) para que interli-
gue os vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha ao corredor 
logístico do Norte e Noroes-
te do Espírito Santo, por me-
io da futura UTAC (Unidade 
de Transbordo e Armazena-
gem de Cargas) de Barra de 
São Francisco.

ISOLAMENTO

Esta é a situação da BR 
342, que deveria ligar a BR 
116, em Teólo Otoni (MG), 
à BR 101, em Sooretama.

“Mas esse trecho se tor-
nou um sumidouro de dinhe-
iro público”, disse o deputa-
do Enivaldo dos Anjos 
(PSD), que solicitou a reto-
mada de estudos visando à 
conclusão da rodovia.

Este é o principal objetivo 
do pedido encaminhado ao 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
pelo deputado estadual Eni-
valdo dos Anjos (PSD), líder 
do Governo na Assembleia 
Legislativa.

São 66 km entre Ecopo-
ranga e Ataléia (MG), pas-
sando pelas localidades de 
Santa Rita e Ribeirãozinho. 
No trecho de 47 km entre 
Ecoporanga e a divisa entre 
Espírito Santo e Minas Gera-
is, todo o serviço de terrapla-
nagem está perdido, já que 
as obras foram paralisadas 
em 2003 por suspeita de su-
perfaturamento e nunca ma-
is retomadas.

“Esse extremo Noroeste é 
a última fronteira do Espíri-
to Santo, sofrendo de um 
isolamento histórico que 
provocou o atraso no seu 
desenvolvimento. Romper 
esse isolamento com a con-
clusão da ligação de Teólo 
Otoni pelo menos até Nova 
Venécia é essencial para o 
desenvolvimento regional. 
Estamos pedindo prioridade 
na pavimentação do trecho 
entre Ecoporanga e Ataléia 

PetroCity: Deputado quer
BR 342 integrando corredor
logístico Norte-Noroeste

(MG),”, disse Enivaldo dos 
Anjos.

Como segunda priorida-
de, Enivaldo dos Anjos está 
pedindo a conclusão da liga-
ção de Ecoporanga a Nova 
Venécia. Nesse trecho, há 
23km por serem feitos, entre 
o patrimônio do Vermelho 
(Ecoporanga) até o entron-
camento com a rodovia ES 
234, de Vila Pavão a Nova 
Venécia.

“Esse trecho entre Vila 
Pavão e Nova Venécia não 
pertence à BR, mas comple-
menta a ligação pavimenta-
da”, disse Enivaldo.

De Ataleia a Teólo Otoni 
o acesso é pavimentado por 
meio da MG 412 e da BR 
418, que liga a BR 116 à BR 
101 no sul da Bahia, entre 
Mucuri e Nova Viçosa.

COMPLEXO 
PORTUÁRIO

O pedido de Enivaldo dos 
Anjos, além de atender a 
uma demanda de lideranças 
de Ecoporanga, especial-
mente o prefeito Elias 
Dal´Col (PSD) e o vereador 
Jenho Dalcol (PSDB), visa 
também o futuro, pois pro-
move a integração dos Vales 
do Mucuri e do Jequitinho-
nha ao corredor logístico 
projetado para o Noroeste e 
Norte do Estado nos próxi-

“A conclusão dessa rodo-
via no trecho entre Ecopo-
ranga e Ataléia vai facilitar o 
escoamento de mercadorias 
entre essa região Nordeste 
de Minas Gerais e a futura 
Unidade de Transbordo e 
Armazenagem de Carga 
(UTAC) prevista para ser 
construída em Barra de São 
Francisco, onde pretende-
mos ter um porto seco para 
importação e exportação de 
produtos pela EFMES e o 
porto da Petrocity”, disse 
Enivaldo.

mos anos, através do Centro 
Portuário de São Mateus e 
da projetada Estrada de Fer-
ro Minas-Espírito Santo.

O corredor logístico in-
clui, também, a BR 381, que 
liga São Mateus a São Paulo, 
cujo trecho no Espírito San-
to está todo pavimentado, 
mas o deputado Enivaldo 
dos Anjos já fez ao governa-
dor Renato Casagrande 
(PSB) a indicação de sua 
duplicação entre o KM 0 até 
a divisa do Espírito Santo 
com Minas Gerais. São 
130km de rodovia a serem 
duplicados.

ABANDONO
A BR-342 é uma rodovia 

federal diagonal planejada 
para ligar Carinhanha, no 
Sudoeste da Bahia, a Linha-

Vários trechos ainda não 
estão pavimentados ou não 
implantados, possuindo pou-
cos trechos asfaltados. Den-
tre os trechos não implanta-
dos, um dos maiores é o que 
liga Nova Venécia a Soore-
tama, numa extensão de 
80km. A partir daí, a 342 e a 
101 correm juntas até Linha-
res.

Em 2013, chegaram a ser 
incluídos R$ 210 milhões 
pela bancada federal capixa-
ba no Plano Plurianual do 
Orçamento da União para 
pagar 80 quilômetros da ro-
dovia no Espírito Santo, mas 
logo veio a crise que culmi-
nou com o impeachment da 
Presidente Dilma e tudo o 
mais que se sucedeu e nada 
foi feito.

res (ES), interligando as 
BRs longitudinais 116 e 
101.

O trecho total  soma 
838,4km, dos quais, 61,2km 
estão na Bahia, 543,8km no 
Estado de Minas Gerais, que 
incluem um trecho pavi-
mentado em Araçuaí, com-
partilhado com a BR 367, e 
233,4km no Espírito Santo.

No nal de 2017, um 
enorme buraco se abriu no 
trecho pavimentado próxi-
mo a Joassuba, em Ecopo-
ranga, e a rodovia cou 
vários meses interditada.

“Esse extremo Noroeste é a última fronteira do Espírito Santo, sofrendo de um isola-
mento histórico que provocou o atraso no seu desenvolvimento”, disse Enivaldo dos 
Anjos.

SÃO MATEUS – O Go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB) visitou a fá-
brica da Marcopolo em São 
Mateus entre o nal da 
manhã e parte da tarde des-
ta quarta-feira e anunciou, 
dentre outros pontos, a 
construção de um novo hos-
pital Roberto Silvares. 
Acompanhado de empresá-
rios e políticos locais, o 
governador falou da im-
portância da fábrica de ôni-
bus para o desenvolvimen-
to do Estado e, principal-
mente para a economia de 
São Mateus. Também des-

Casagrande anuncia novo
hospital Roberto Silvares

tacou a importância do Ba-
nestes (Banco do Estado do 
Espírito Santo) como agen-
te nanceiro para os inves-
timentos da fábrica, a pri-
meira do Estado.

Além de anunciar que 
120 ônibus produzidos pe-
la empresa em São Mateus 
para o Sistema Transcol, da 
Grande Vitória, o Estado 
vai adquirir até o nal do 
seu governo muito mais 
ônibus. “Estamos recupe-
rando a frota com moder-
nos ônibus fabricados aqui, 
o que não acontecia há qua-
tro anos”, lembrou.

Casagrande falou ainda 
da retomada das obras de 
pavimentação do trecho 
Litorâneo a Patrimônio do 
Dilô, da conclusão da du-
plicação da rodovia Otho-
varino Duarte Santos, que 
liga São Mateus a Guriri, 
mas fez questão de adiantar 
que a grande obra de seu 
governo será a construção 
de um novo Hospital Ro-
berto Silvares.

Mas lembrou a impor-
tância da fábrica da Marco-
polo na geração de empre-
go para o município de São 
Mateus e região. “Mas é 

imprescindível lembrar 
que é preciso capacitar a 
mão de obra local, e neste 
aspecto entra também o 
município e as empresas”, 
adiantou, destacando que o 
Governo já trabalha na ela-
boração de outros projetos 
para o Norte e Noroeste 
capixaba.

Ao nal da entrevista 
coletiva ainda na sede da 
Marcopolo o governador 
aproveitou para deixar uma 
mensagem ao povo de São 
Mateus pelos 475 anos que 
a cidade comemora nestes 
próximos dias.

Marcopolo
terá fábrica
de poltronas
e janelas

Preparando-se para a 
retomada da economia, a 
Marcopolo - da Volare, 
fábrica de ônibus em São 
Mateus -, vai investir em 
uma nova planta focada na 
produção de componentes 
para ônibus, como estrutu-
ras para janela e poltronas. 
A intenção é inaugurar o 
galpão de fabricação no 
início de 2020.

Atualmente, os materi-
ais são fornecidos para as 
montadoras de São Mate-
us e do Rio de Janeiro por 
uma unidade de fabrica-
ção do grupo situada em 
Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul.

S Ã O  M AT E U S  – 
Investimento de R$ 14 
milhões cará em anexo a 
atual planta de montagem 
da Volare, Intenção é que 
novo empreendimento 
supra tanta necessidade 
interna quanto de outras 
indústrias do grupo.

"Nós vamos explorar 
essa planta, que chama-
mos de Hub Norte. Todo o 
Norte do país, a partir do 
Sudeste até o Norte, será 
atendido por essa planta. 
Nós pretendemos, ao lon-
go dos próximos anos, 
seguir com investimentos 
para que essa planta tenha 
capacidade produtiva de 
atender o mercado, que 
hoje está recessivo. Mas 
nós pretendemos também 
estar preparados para aten-
der a demanda assim que o 
mercado reagir", explica o 
gerente industrial da Mar-
copolo, Regis Magnus.

A estrutura onde os com-
ponentes serão produzi-
dos terá cerca de mil me-
tros quadrados e o investi-
mento é de aproximada-
mente R$ 14 milhões. Ain-
da não há o número de va-
gas de emprego que serão 
abertas com o funciona-
mento do novo galpão. 
Segundo Regis, ainda está 
sendo realizado um estudo 
para saber quais serão os 
prossionais necessários. 
O novo investimento foi 
anunciado em São Mateus 
durante comemoração dos 
70 anos da Marcopolo

Além da perspectiva de 
que o mercado nacional 
retome sua atividade, a 
empresa já tem em mãos 
contratos para a produção 
de ônibus para o GV Bus e 
para o Programa Cami-
nhos da Escola, do gover-
no estadual.

Neste ano, a unidade de 
São Mateus deve entregar 
120 coletivos para a frota 
da Grande Vitória e, nos 
próximos anos, boa parte 
dos ônibus do Caminhos 
da Escola.

A Marcopolo, que se 
instalou no Estado em 
2014, atualmente produz 
cinco veículos por dia, 
mas a expectativa da mul-
tinacional é de esse núme-
ro aumente exponencial-
mente nos próximos anos, 
até dobrar. Hoje, a empre-
sa produz veículos leves, 
de seis toneladas a dez to-
neladas, da família Volare 
e ônibus urbanos e escola-
res da família Torino.

Atualmente, os materiais são fornecidos para as 
montadoras de São Mateus e do Rio de Janeiro por 
uma unidade de fabricação do grupo situada em 
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
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SÃO MATEUS – A Câ-
mara Municipal de São Ma-
teus deve continuar com 11 
cadeiras de parlamentares 
na próxima legislatura que 
se início no dia 1° de janeiro 
de 2021. 

O plenário aprovou na 
sessão desta terça-feira (17), 
em primeiro turno por una-
nimidade, o Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica Nº 
002/2019, que altera o pará-
grafo único do artigo 21 da 
LOM, assinado pelos verea-
dores Carlos Alberto Go-
mes, Jerri Pereira, Jorge Re-
cla e Jozail do Bombeiro.

 Para a proposição do Le-
gislativo avançar era preciso 
conquistar 2/3 dos votos, no 
mínimo oito, mas a matéria 
foi acolhida sem diculda-
des, com adesão total. 

“Nosso líder, o vereador 
Doda Mendonça, nos orien-
tou, vamos votar pela totali-
dade, pelas 11vagas. Em 
2011, fui um dos que acom-
panharam o projeto, passan-
do para 17 e naquela época 
eu o defendi por entender 
que não aumentaria os gas-
tos, os repasses à Câmara 
continuariam os mesmos”, 
explicou Francisco Amaro, 
líder do prefeito. 

“Essa é uma das votações 
mais importantes desta Ca-
sa, mas co mais feliz ainda 

De acordo com a Secretaria Legislativa a votação em segundo turno ocorrerá num 
interstício de no mínimo dez dias.

Câmara barra aumento
no número de Vereadores

Aprovado pela legislatura 
anterior, o texto antigo a ser 
revogado elevava para 17 o 
número de vereadores, já a 
partir do mandato atual 
(2017-2020), como a publi-
cação naquela época não 
obedeceu prazo regimental, 
cou juridicamente garanti-

que o entendimento dos on-
ze é pela permanência dos 
onze.  São Mateus não 
aguenta, aumentar o número 
de vereadores é uma afronta 
à população” armou Jozail. 

da a manutenção das onze 
vagas. 

Com a proposta de altera-
ção na LOM, ca xado 
para a nova Legislatura, a 
mesma quantidade atual de 
vereadores com assentos na 
Câmara, observando os limi-
tes expressos na Constitui-
ção Federal. 

“Por ano, mais de R$128 
bilhões são gastos com polí-
ticos no Brasil. Defendo es-
se projeto por entender que 
onze vereadores para São 

Mateus ainda é muito, por-
que sete vereadores atende-
riam bem este município”, 
disse Carlos Alberto. 

“A questão de 11 em vez 
de dezessete diz respeito à 
qualidade, não quantidade. 
A adesão de todos os parla-
mentares demonstra o en-
tendimento desta Casa sobre 
sobre uma decisão que vai 
ao encontro dos anseios dos 
nossos munícipes, ressaltou 
o presidente da Câmara, Jor-
ge Recla.

a primeira habilitação nas 
categorias A (moto) ou B 
(carro);

O CNH Social possibilita 
que pessoas de baixa renda 
obtenham:

As inscrições para con-
correr às vagas devem ser 
feitas exclusivamente no site 

VITÓRIA – Estão aber-
tas as inscrições para a 2ª fa-
se do programa CNH Social 
2019, que oferece o acesso à 
carteira de motorista de for-
ma gratuita a pessoas de bai-
xa renda que moram no Espí-
rito Santo. Nesta terça-feira 
(17), o governador Renato 
Casagrande anunciou o lan-
çamento de mais 2.500 va-
gas.

para aqueles que já são 
habilitados, a adição de cate-
goria A ou B;

a mudança de categoria D 
(van, micro-ônibus, ônibus) 
ou E (caminhão e carreta).

Detran vai emitir mais
de 2,5 mil CNH Social

“Hoje estamos fazendo 
um aperfeiçoamento e au-
mentando o número de retes-
tes. Assim, todo o investi-
mento que foi feito não é per-
dido. Por isso, estamos envi-
ando o projeto para a Assem-
bleia Legislativa”, disse.

O diretor geral do Detran-
ES, Givaldo Vieira, destacou 
que o programa, além de pro-
mover cidadania e a possibi-
lidade de ingresso no merca-
do de trabalho a partir da ha-
bilitação, passa a sensibilizar 
os beneciários sobre os 
riscos de cometer irregulari-
dades no trânsito.

www.detran.es.gov.br. O 
prazo vai até as 23h59 do dia 
26 de setembro.

“Encaminhamos para a 
Assembleia Legislativa uma 
proposta para aumentar as 
chances de os contemplados 
pelo programa terem êxito na 
prova prática com mais um 

Para aqueles que não fo-
rem selecionados nesta 2ª 
fase, haverá uma nova opor-
tunidade de ser contempla-

INSCRIÇÕES

Além disso, a pessoa ne-
cessita ser maior de 18 anos, 
morar no Espírito Santo e ter 
renda familiar de até dois 
salários mínimos.

Neste ano, serão reserva-
das 5% (cinco por cento) das 
inscrições para as pessoas 
com deciência. O resultado 
será informado no dia 30 de 
setembro, às 12h, também no 
site do Detran|ES.

Mais vagas e prossiona-
lização

reteste, além de um que já era 
previsto. E queremos ofere-
cer a oportunidade de capaci-
tar esses novos condutores 
de categorias prossionais 
com cursos especializados”, 
disse.

O governo do Espírito 
Santo ampliou a quantidade 
de vagas voltadas para a Adi-
ção de Categoria A ou B 
(20%), e Mudança de Cate-
goria D ou E (40%), que são 
as categorias prossionais, 
ao passo que a primeira habi-
litação (A ou B) terá 40% das 
vagas.

Para se inscrever no pro-
grama, o candidato precisa já 
estar registrado no Cadastro 
Único para Programas Soci-
ais do Governo Federal, com 
os dados atualizados até o dia 
16 de agosto de 2019.

do. No dia 18 de novembro 
será feita uma chamada úni-
ca de suplentes no site do 
Detran-ES após desclassi-
cação de candidatos que não 
respeitarem prazos estabele-
cidos no processo de Habili-
tação.

A nova etapa de capacita-
ção apresentada pelo diretor 
geral do Detran|ES tem o 
objetivo de capacitar e quali-
car os condutores bene-
ciários do programa CNH 
Social a m de prossionali-
zá-los, aumentando assim a 
empregabilidade, através da 
oferta de Cursos Especiali-
zados para condutores pro-
ssionais previstos no Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

CURSOS 
ESPECIALIZADOS

Serão ofertados para os 
beneciários do CNH Social 
2019 os seguintes cursos: 
transporte de produtos peri-
gosos; transporte de escolar; 
transporte de passageiros; 
transporte de carga indivisí-
vel e transporte de veículos 
de emergência. Além da for-
mação, também será ofereci-
da a atualização desses cur-
sos para os beneciários que 
já os têm e estão com a vali-
dade vencida.

Na primeira fase, foram 
chamados 557 suplentes. 
Esta é mais uma novidade 
que o Detran-ES incorporou 
ao programa neste ano.

Neste ano, serão reservadas 5% (cinco por cento) das 
inscrições para as pessoas com deficiência.

Depois da divulgação da 
notícia no meio da semana, 
foram poucos os que frequen-
taram o trecho entre as proxi-
midades de uma concessioná-
ria de veículos e o Posto Esso, 
também conhecido como esta-
cionamento do Maria Amélia, 
já na saída da cidade.

O “Maníaco da Meia Noi-
te” apareceu na noite de do-
mingo último (15) e do interi-
or de um carro preto cujo mo-
delo não está sendo divulgado 
por questões de segurança, 
abordou duas “Damas da Noi-
te” e dois travestis e deu o 
aviso: “da próxima vez não 
vai sobrar ninguém para con-
tar história”.

A ameaça de acabar com os 
travestis e prostitutas que tra-
balham à noite na margem da 
BR 101 no perímetro urbano 
de São Mateus, trouxe uma 
preocupação: para onde vão 
recorrer para ganhar o susten-
to de casa. Alguns até traba-
lham durante o dia e à noite 
frequentam às margens da 
rodovia para aumentar o orça-
mento familiar.

SÃO MATEUS – O assas-
sinato do travesti Pitty, que 
trabalhava em um salão de 
beleza localizado próximo ao 
Banestes no centro de São 
Mateus e à noite frequentava 
o local, até hoje não foi eluci-
dado.

Damas da Noite
e travestis
ameaçados por
‘Maníaco da
Meia Noite’

Pitty trabalhava em um 
salão de beleza localizado 
próximo ao Banestes no cen-
tro de São Mateus e à noite 
frequentava o local, a exem-
plo de outros travestis e pros-
titutas, fazendo programa 
para aumentar o orçamento 
mensal.

As ameaças do “Maníaco 
da Meia Noite” são de que, se 
encontrar prostitutas ou tra-
vestis depois da meia noite 
fazendo ponto ao longo da BR 
101 em São Mateus “não vai 
sobrar ninguém”. Só não dis-
se com rmeza e clareza o que 
pretende fazer.

As pessoas abordadas se 
encontravam à margem da 
rodovia aguardando clientes e 
o local era o mesmo que há 
pouco mais de um ano, em 27 
de fevereiro do ano passado, o 
travestir conhecido por Pitty 
foi assassinado com dez tiros, 
em frente à antiga Nacional 
Peças. Até hoje o crime não 
foi esclarecido, o que provoca 
ainda mais medo aos frequen-
tadores da noite naquele local.

As ameaças foram relata-
das a reportagem por uma 
dessas mulheres que costuma 
frequentar o local, que pediu 
para não ser identicada por 
questões de segurança.

Lembrou que era amiga do 
travesti Pitty e que até hoje 
não se conforma com o crime.   

Banda Thock com
novos contratados
faz show inédito
no interior

SÃO MATEUS – Com 
novo ritmo do momento, o 
arrocha, a Banda Thock apre-
senta suas novas estrelas da 
música banana. Será logo 
depois da Festa da Cidade de 
São Mateus, na comemora-
ção da festa da comunidade 
de Santa Maria, distrito de 
Itauninhas. As novas estrelas 
são os vocalistas Kakau e 
Magaly Rocha, ele baiano e 
ela mineira.

A Banda Thock, composta 
de nove músicos, incluindo os 
dois novos integrantes, sem-
pre esteve nos carnavais de 
Guriri e shows de São Mate-
us, e nesta temporada reser-
vou uma surpresa para seus 
seguidos que terão oportuni-
dade de assisti-la na apresen-
tação dia 28 no interior da 
cidade, a partir das 22 horas, 
com as novas atrações.

O seu empresário Joelson, 
da JPA Produções, aproveita 
para agradecer a pessoa do 
prefeito Daniel Santana, pelo 
apoio que está dando para a 
apresentação da banda nas 
comunidades do interior, a 

começar por Santa Maria.
“Brevemente estaremos 

nalizando a Turner da Garo-
ta Estudantil do Norte do Esta-
do cuja nal será em São 
Mateus em data a conrmar.

Informações para shows 
no telefone: 27-99897-7492. 

“Brevemente estaremos 
finalizando a Turner da 
Garota Estudantil do Norte 
do Estado cuja final será 
em São Mateus em data a 
confirmar.
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Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

Após parecer favorável 
da Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Direitos Hu-
manos, Cidadania e Reda-
ção, o projeto 054/2019, 
de autoria do vereador pre-
sidente Jorge Recla, o Jor-
ginho Cabeção, foi apro-
vado por unanimidade na 
sessão desta terça-feira 
(17).

SÃO MATEUS – A 
Câmara de São Mateus 
aprovou em turno único, a 
destinação de dez por cen-
to do total de moradias 
populares de programas 
habitacionais públicos a 
mulheres mateenses víti-
mas de violência domésti-
ca e ofendidas por tentati-
va de crime de feminicí-
dio. 

Compete à Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, em parceria com 
outros órgãos da adminis-

Mais de duas mil
pessoas aguardadas para
Estadual de natação no Cepe  

SÃO MATEUS – A etapa 
estadual do 5º Festival FAC 
de Vinculados de Natação, 
que acontece no Cepe, de 
São Mateus neste sábado 
(21) promete grandes emo-
ções. E a estimativa é de um 
público superior a duas mil 
pessoas, segundo o profes-
sor Luiz Henrique Matias, o 
Porreta. O evento começa às 
13 horas e até esta quarta-
feira (18) já passava de 100 
os inscritos, entre atletas do 
Cepe e da Capital. Equipes 
do Estado e uma da Bahia já 
conrmaram presença. São 
exigidos atletas com idade 
acima de cinco anos.

O professor arma que 
entre os atletas já conrma-
dos há muitos que já repre-
sentaram o estado em com-
petições nacionais. “São 
atletas de ponta que só vem 
engradecer nosso municí-
pio, portanto, a estimativa é 
de um público superior a 
duas mil pessoas ao redor da 
piscina do Cepe, lembrando 
que o festival tem o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Juventude.

Segundo o professor, o 
Cepe ocupa atualmente o 

De São Mateus, além do 
Cepe participa equipe do 
Guriri Beach, da cidade de 
Jacarandá, de Teixeira de 
Freitas, que se juntarão a 
outras da Grande Vitória, 
inclusive Guarapari, e está 
para conrmar presença a 
equipe do Sest Senat de Cola-
tina.

O festival é aberto para 
atletas federados e não fede-
rados. A próxima etapa do 
festival acontece em novem-
bro, em Colatina, e a sexta e 
última, em Vitória, em de-
zembro.    

terceiro lugar geral da com-
petição e a expectativa é con-
quistar uma posição ainda 
melhor. “A partir desta etapa 
esperamos superar nossa 
marca já que em 2017 fomos 
campeões e no ano passado 
vice-campeão”, acrescentou, 
lembrando que individual-
mente cinco atletas mateen-
ses têm chances de medalha, 
que são: Heitor Drumond, de 
11 anos na categoria petiz 1, 
Vitor Haase, de 10 anos, na 
categoria mirim 2, Daniel 
Lacerda, 13 (infantil), Lara 
Lacerda, 13 (infantil) e 
André Pedrosa, 12 (petiz 2).

Segundo o professor Luiz Henrique, o Cepe ocupa atu-
almente o terceiro lugar geral da competição e a ex-
pectativa é conquistar uma posição ainda melhor.

SÃO MATEUS – De acor-
do com levantamento da Se-
cretaria Municipal de Assis-
tência Social, o Município de 
São Mateus possui mais de 7 
mil pessoas inscritas no Ca-
dastro Único que possuem 
perl para obter o benefício 
da Tarifa Social de Energia 
Elétrica.  Essa foi uma das 
informações apresentadas 
durante o Seminário Sobre 
Tarifa Social, realizado pela 
Prefeitura de São Mateus em 
parceria com o Procon Muni-
cipal, no Centro de Vivência 
Amélia Boroto, que contou 
com a presença de represen-
tantes da Administração Mu-
nicipal e do deputado estadu-
al Vandinho Leite.

Município possui mais de 7
mil pessoas comdireito a tarifa
social de energia elétrica

A Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica é um benefício 
garantido às famílias de bai-
xa renda inscritas no Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, 
e poderão se beneciar com 
um desconto na conta de luz 
que varia de 10% a 65%. No 
caso, são consideradas famí-
lias com renda de até meio 
salário mínimo por pessoa 
ou que tenham algum mem-
bro que receba o Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

Para solicitar a Tarifa So-
cial é preciso se inscrever no 
Cadastro Único, feito no 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 

onde também é obtido um 
documento chamado NIS, 
caso a pessoa tenha direito 
ao benefício. De posse do 

NIS e da documentação in-
formada pelo CRAS, o soli-
citante deve se dirigir à EDP 
para requerer o benefício.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício ga-
rantido às famílias de baixa renda inscritas no Cadas-
tro Único.

Vereadores aprovam
destinação de moradias
às mulheres vítimas
de violência doméstica
e tentativa de feminicídio

REQUISITOS

“O objetivo principal 
desta Lei é promover 
ações de inclusão e de as-
sistência social das mulhe-
res que são vítimas da vio-
lência e coibir a reincidên-
cia das agressões dentro 
do próprio lar, limitando 
também o contato entre a 
vítima e o agressor”, justi-
cou Jorginho.

tração pública, atender as 
beneciárias e encaminhá-
las para os demais setores 
e órgãos competentes para 
o cadastramento e as devi-
das providências.

Para ser contemplada 
pela Lei, a interessada de-
ve se inscrever no progra-
ma precisa comprovar que 
reside em São Mateus há 
mais de 3 anos e que é de-
pendente economicamen-
te de seu cônjuge.

Para ser contemplada pela Lei, a interessada deve 
se inscrever no programa precisa comprovar que 
reside em São Mateus há mais de 3 anos e que é de-
pendente economicamente de seu cônjuge.



NOTCIAS

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

W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

www.fanoticias.com.br6 Regional Sábado, 21 de setembro de 2019

Acesse: www.FANOTICIAS.com.br

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

SÃO MATEUS – Uma 
escola do balneário de Guri-
ri, precisou reforçar a segu-
rança após alunos ameaça-
rem um ataque à instituição 
de ensino. Em um aplicativo 
de conversa, os estudantes 
teriam planejado atacar o 
colégio, inspirados pelo mas-
sacre de Suzano (SP), que 
aconteceu em março deste 
ano e 10 pessoas foram mor-
tas.

A Secretaria de Educação 
de São Mateus conrmou, 
em nota, o que chamou de 
“suposta tentativa de ata-
que” à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental (Emef) 
Professora Herinéia Lima 
Oliveira. Segundo a pasta, 
foram tomadas diversas me-
didas para reforçar a segu-
rança no local.

Entre as medidas, os fami-
liares dos alunos envolvidos 
foram convocados pela esco-
la e comunicados da situa-
ção. Além disso, estes estu-
dantes estão sendo devida-
mente acompanhados por 
prossionais.

A Polícia Civil foi comu-
nicada do ocorrido e a dire-
ção registrou um boletim de 
ocorrência. A escola ainda 
protocolou no Ministério 
Público do Espírito Santo 
(MPES) as ações que foram 
tomadas e solicitou o acom-

Escola de Guriri
reforça segurança após
alunos planejarem ataque

Por meio de aplicativo de conversa, estudantes teriam combinado ataque como o 
que aconteceu em escola do interior de São Paulo, em março deste ano, quando 10 
pessoas foram mortas.

Para garantir a segurança 
dos alunos, professores e 
funcionários, a Polícia Mili-
tar passou a acompanhar os 
horários de entrada e saída 
dos estudantes e a Guarda 
Patrimonial tem feito uma 
ronda no estabelecimento 
de ensino. Um guarda é man-
tido diuturnamente no por-
tão.

A nota da secretaria sali-
enta que “todos os órgãos 
acionados pelo município 
estão cumprindo o seu papel 
de acompanhar, apurar e 

panhamento do órgão.

Além disso, a pasta ar-
ma que a escola continua 
sendo um local seguro para 
seus estudantes e prossio-
nais, e solicita que os famili-
ares dos alunos que queiram 
mais informações procurem 
a direção escolar.

elucidar tal situação, bem 
como desarticular esta ou 
qualquer outra ação”.

INVESTIGAÇÕES
Procurada pela reporta-

gem, a Polícia Militar disse 
que movimenta, junto com a 
prefeitura, as instituições 

Já a Polícia Civil infor-
mou que o caso é investiga-
do pela Delegacia de Infra-
ções Penais e Outras (Dipo) 
de São Mateus. Informações 
adicionais ainda não foram 
passadas para não atrapalhar 
a apuração do fato.

que podem auxiliar na reso-
lução do conito, como o 
MPES e a Polícia Civil. A 
PM atua preventivamente, 
de forma ostensiva, nos horá-
rios de maior uxo de pesso-
as. Uma viatura faz ponto 
base no horário de entrada e 
saída dos alunos.

VITÓRIA – De agosto 
do ano passado para agosto 
desse ano, o número de ina-
dimplentes no Espírito San-
to aumentou em mais de 40 
mil pessoas.

A aposentada Scheyle 
Macedo faz parte desta esta-
tística. Ela contou que aca-
bou se ‘enrolando’ com as 
dívidas.

“Tá muito difícil pra pa-
gar as contas. Você paga as 
principais, as mais necessá-
rias, e deixa as menos neces-
sárias. Tive que fazer acor-
do, parcelei, e tô pagando 

Mais de 720 mil pessoas no
ES estão com o nome no SPC

até hoje. A gente acaba tendo 
que empurrar com a barriga, 
mas com saúde e perseve-
rança a gente vence”, falou.

O diretor do SPC no Espí-
rito Santo, Geraldo Caleza-
ni, explicou que o desem-
prego no Estado ainda é gran-
de e isso acaba contribuindo 
para o endividamento.

“A gente acreditava que 
esse ano seria o início da re-
tomada da economia, mas 
isso acabou não acontecen-
do. Isso deixou o mercado 
meio parado, a movimenta-
ção não foi tão grande, e 

quando não aparecem novos 
postos de trabalho, os con-
sumidores não conseguem 
quitar esses débitos”, falou.

A boa notícia é que o capi-
xaba quer pagar as dívidas. 
Na pesquisa realizada pelas 
Câmaras de Dirigentes Lojis-

Seu Altamiro Rodrigues, 
por exemplo, está desem-
pregado desde abril. Todo 
dia ele vai ao Sine atrás de 
emprego, pois as contas já 
estão atrasadas. “Tento cor-
rer atrás do prejuízo, procu-
ro alguma coisa pra traba-
lhar”, disse.

tas da Grande Vitória, o apon-
tado foi que 70% dos inadim-
plentes pretendem limpar o 
nome até o nal do ano.

O diretor do SPC deu di-
cas para quem quer sair do 
endividamento ainda em 
2019.

A cozinheira Andreia Viei-
ra, por exemplo, contou que 
já traçou uma estratégia para 
isso. “Nada que umas boas 
horas extras e um trabalhi-
nho a mais não ajudem, a 
gente vai dar um jeito de pa-
gar”, garantiu.

DICAS

“A pessoa pode receber o 
13º, dinheiro de férias, e uti-
lizar esse recurso para quitar 
essa dívida com desconto ou 
então fazer uma renegocia-
ção, dividir e pagar a primei-
ra parcela para ter o nome 
reabilitado novamente”, 
falou.

Calezani ainda deu outras 
duas dicas: a primeira é o 
endividado tentar renegoci-
ar direto com a empresa, por-
que pode ser vantajoso para 
ambas as partes. A segunda é 
usar o dinheiro do FGTS que 
o governo liberou para qui-
tar parte da dívida ou a dívi-
da toda.

O diretor do SPC no Espírito Santo, Geraldo Calezani, explicou que o desemprego no 
Estado ainda é grande e isso acaba contribuindo para o endividamento.

VITÓRIA – Um total 
de 467 lápides, represen-
tando a quantidade de mor-
tes de trânsito no Espírito 
Santo de janeiro até julho 
deste ano com mensagens 
alusivas às principais cau-
sas dessas vidas perdidas.

Trata-se de uma inter-
venção urbana realizada 
pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito do Espíri-
to Santo (Detran|ES), na 
praia de Camburi, em Vitó-
ria, para marcar o início da 
Semana Nacional de Trân-
sito e mobilizar a socieda-
de para um necessário bas-
ta nas mortes nas vias.

Praia do ES chama
atenção sobre
mortes no trânsito

A ação segue até domingo (22).

De acordo com relató-
rio do Observatório de 
Segurança Pública do Espí-
rito Santo, 467 pessoas 
morreram no Estado em 
decorrência de acidentes 
em vias urbanas e rurais 
nos sete primeiros meses 
deste ano.

DADOS NO ES

Deste total, 229 são mo-
tociclistas. Além disso, os 
dados mostram que os mu-
nicípios da Serra, Cachoe-
iro de Itapemirim, Linha-
res, Vitória e Vila Velha 
lideram este ranking e que 
a maioria desses acidentes 
fatais ocorreram nos nais 
de semana.

Quase 12 milhões de
crianças nunca irão
frequentar uma escola

SÃO PAULO – Perto de 
258 milhões de crianças, 
adolescentes e jovens esta-
vam fora da escola em 
2018. O número representa 
cerca de um sexto da popu-
lação global de crianças em 
idade escolar. Os novos 
dados foram publicados 
pelo Instituto de Estatística 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Unes-
co. Segundo a agência, pou-
co ou nenhum progresso foi 
conseguido em mais de 
uma década.

A Unesco diz que “ainda 
mais preocupante” é o fato 
de que, a menos que medi-
das urgentes sejam toma-
das, cerca de 12 milhões de 
crianças em idade escolar 
nunca irão frequentar uma 
escola .

A agência diz que, com 
estes números, será difícil 
garantir uma educação de 
qualidade inclusiva para 
todos, um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável, ODS, estabelecidos 
pela comunidade internaci-
onal para 2030.

Segundo as projeções, 
em 2030, uma em cada seis 
crianças ainda estará fora 

da escola primária e secun-
dária. Apenas seis em cada 
dez jovens irá concluir a 
Educação secundária.

Os dados também desta-
cam a lacuna entre os países 
mais ricos e os mais pobres 
do mundo. Cerca de 19 por 
cento das crianças em idade 
primária, entre seis e 11 
anos de idade, não frequen-
tam a escola em países de 
baixa renda. Nos países de 
alta renda, esse número cai 
para apenas dois por cento.

A diretora-geral da Unes-
co , Audrey Azoulay, disse 
que “as meninas continuam 
enfrentando as maiores bar-
reiras.” Cerca de nove mi-
lhões de meninas em idade 
escolar nunca vão frequen-
tar a escola, em compara-
ção com cerca de três mi-
lhões de meninos. Desse 
total, quatro milhões de 
meninas vivem na África 
subsaariana.

A diferença é ainda mai-
or entre crianças mais ve-
lhas e jovens. Cerca de 61 
por cento de todos os jo-
vens entre 15 e 17 anos es-
tão fora da escola em países 
de baixa renda, comparado 
com oito por cento em paí-
ses de alta renda.



VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

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

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 2009/09 

STRADA WORK 2013/13 
BRANCA

ONIX 1.4 AT LTZ 2016/16 
BRANCA

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

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA

BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

NOVO FOX ROCK RIO 
2015/16 BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

GOL 1.0 2008/08 CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-
drados. Tratar: 99900-

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
randa e bem localizado. 

Tratar: 99900-2100

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 

Petrobrás. Casa com 3 quar-
tos, 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

COMUNICADO
WANDERLEY DA CUNHA, 
torna público que requereu 
da SEMMA, através do pro-
cesso nº 022626/2018 a 
licença ambiental de regula-
rização para atividade de 
“Secagem Mecânica de 
Grãos, associado a Pilagem 
de Café”; na localidade de 
Comunidade São Pedro, no 
distrito de Nestor Gomes, 
Córrego das Palmeiras, no 
município de São Mateus – ES.

HILLUX SRX CD 2018/18 
PRATA

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 2012/13 
PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 2015/15 
PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

Jozail denuncia
situação precária
de escolas do interior
e pretende acionar
o Ministério Público

Em scalização in loco, 
o vereador encontrou pro-
blemas como paredes com 
rachaduras, inltrações no 
teto, buracos no telhado, 
falta de bebedouro,  sanitá-
rios sem manutenção, ven-
tilador quebrado, morcegos 
em local de armazenamento 
de alimentos, crianças con-
vivendo com casas de ma-
rimbondo, problemas na 
rede elétrica, sala estreita e 
sem ventilação, escassez de 
merenda, entre outros.

SÃO MATEUS – Em 
plenário, o vereador Jozail 
do Bombeiro denunciou o 
estado precário de escolas 
da rede municipal visitadas 
por ele na zona rural de São 
Mateus e criticou a inércia 
do Executivo por não tomar 
as devidas providências.

Vários problemas foram 
detectados por Jozail nas 
unidades escolares de Dilô 
Barbosa, Nova Vista e São 
Jorge no último dia 17 de 
setembro.

Durante discurso na Câ-
mara na última terça-feira, 
dia 17 de setembro, Jozail 
apresentou no projetor ima-
gens da situação precária 
das escolas visitadas.

 “Nós podemos observar 
algumas irregularidades e a 

falha do Poder Público na-
quelas três escolas. Consta-
tamos um estado de aban-
dono total, condições exter-
nas e internas bem ruins. No 
dia que vistamos a EPM 
Nova Vista não teve comida 
por falta de água e gás de 
cozinha, pouco arroz e pou-
co feijão, carne de boi tem 
dois meses que não chega 
nas três escolas. Só existia 
carne suína e, o pouco que 
tinha, era suciente só para 
mais um dia, não tem balan-
ça para comprovar a quanti-
dade de frutas e verduras 
que chegam, abastecidas  
pela agricultura familiar. 
Tudo é muito preocupante”, 
disse o vereador.

Em 2017, o Ministério 
Público Federal através do 
i n q u é r i t o  c i v i l 
1.17.003.000187/2017-15 
já havia determinado visto-
ria do corpo de bombeiros 
na estrutura da Escola Dilô 
Barbosa, uma das três visi-
tadas pelo vereador. “As 
mesmas irregularidades 
foram constadas e até agora 
nenhuma providência foi 
tomada pelo Município”, 
armou.

Diante dos fatos, Jozail do 
Bombeiro prometeu levar a 
denúncia ao conhecimento 
do Ministério Público.

Vários problemas foram detectados por Jozail nas 
unidades escolares de Dilô Barbosa, Nova Vista e 
São Jorge no último dia 17 de setembro.

Em fiscalização in loco, o vereador encontrou proble-
mas como paredes com rachaduras, infiltrações no 
teto, buracos no telhado, falta de bebedouro, entre 
vários outros problemas.
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QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?

QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?
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