
A empresa Petrocity Geração de Energia Ltda é composta por uma 
sociedade entre a Badin (75%) e a Petrocity Portos (25%) e, para a 

construção da termoelétrica, buscará uma matriz energética de grande 
porte, com o gás chegando por gasoduto ou navio. 
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PETROCITY: EMPRESA INVESTIRÁ
R$ 5 BI EM GERAÇÃO DE ENERGIA

Página 3

Daniel da Açaí contratou, para defendê-lo, o escritório de advocacia de Henrique Ne-
ves, ex-ministro do próprio TSE, e, a partir daí, o processo está parado há  9 meses. A 
suspeita é de tráfico de influência na Corte superior, sem que a própria ministra Rosa 
Weber saiba desses movimentos, considerados “normais” nos meios jurídicos.
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ITABIKER
Neste nde acontece em Itaúnas o Itabiker Desao XCM, o 
maior do Espírito Santo, reunindo atletas de todo o Brasil, que 
buscam uma posição no campeonato brasileiro. A pega vai acon-
tecer na área do Parque Estadual de Itaúnas, que, pelo cenário 
exuberante, vale a pena participar. O Parque foi criado pelo de-
creto estadual nº. 4.967-E, em 8 novembro de 1991, e apresenta 
ambientes como a mata de tabuleiro, fragmento orestal em 
extinção no Espírito Santo, restinga, dunas, ambientes estuari-
nos de mangues, uma extensão expressiva do Rio Itaúnas e a 
mais representativa região de alagados do Espírito Santo.

CINE SÃO MATEUS

FÁCIL NÃO É
“Coloque a lealdade e a conança acima de qualquer coisa; não 
te alies aos moralmente inferiores; não receies corrigir teus er-
ros” (Confúcio).

Bom dia pra quem é de bom dia!

Acompanhe a programação de hoje: Os Brinquedos Mágicos 
(infantil - classicação livre) às 17h e 19h; IT - A Coisa (Cap 2) 
(terror - classicação 16 anos) às 20h50min. Mais informações 
pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras to-
dos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

PARABÉNS PELOS 25 ANOS, ARAÇÁ!
Para comemorar 25 anos de existência, o Centro Cultural Araçá 
realizará um Sarau Lítero-Misical com programação belíssima, 
cheia de arte e cultura. A concentração será na Praça Amélia Bo-
roto, de onde sairá um Cortejo Poético a partir das 17h30min até 
o Salão São Benedito. Neste local haverá exposição dos 25 anos 
do Araçá; Tenda Poética Embu das Artes; Performances Poéti-
cas e o Sarau. Imperdível! 

COLETIVO DE MULHERES
No próximo dia 02 acontece em São Mateus uma reunião de mu-
lheres, com a presença da professora Ana Fernanda, que proporá 
um belo diálogo. O evento faz parte de uma ideia de criação de 
um coletivo de mulheres que vem ganhando força em Sama. O 
feito ocorrerá às 18:30 no Auditório do Pólo UAB, ao lado da 
Secretaria Municipal de Educação. O convite é aberto à comuni-
dade.

Na próxima semana, precisamente nos dias 02 e 3, a Escola Mari-
ta Motta Santos realizará a I Feira de Ciências da Superintendên-
cia Regional de Educação de São Mateus. Segundo a diretora 
Bruna Bonomo, serão apresentados 36 projetos de alunos da 
Marita e também de escolas convidadas, inclusive de outros mu-
nicípios, fundamentando um intercâmbio escolar de grande por-
te. No dia 02 a Feira estará disponível entre 8h e 17h; no dia 03, 
de 08 às 15h. 

FEIRA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA 
MARITA MOTTA SANTOS

 PARTIDO VERDE
O PV de São Mateus, tendo na atual presidência o ativista Daniel 
Gonçalves, conclama a comunidade a se liar no partido, exal-
tando a importância do ato: “As liações políticas são importan-
tes, mas as liações técnicas são muito mais. São elas que dão 
sustentação na elaboração dos projetos e políticas públicas do 
partido, em benefício da sociedade. O PV 43 São Mateus ES 
segue rme com o propósito de dialogar, entender e defender as 
demandas da sociedade civil e de todas as classes e setores do 
município de São Mateus. Nos sentimos honrados e gratos pelas 
liações e parcerias que estamos conseguindo. A cada dia uma 
nova e importante conquista”.

FONTE: CLIMATEMPO

20° 27° Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Chuva a 
qualquer hora.

Segundo Instituto Brasi-
leiro de Ética concorrencial 
(ETCO), se esses cigarros 
comercializados de forma 
clandestina tivessem origem 

VITÓRIA – Uma pes-
quisa do Ibope Inteligência, 
realizada entre janeiro e 
abril deste ano, aponta que 
66% dos cigarros consumi-
dos no Espírito Santo tem 
origem ilegal e foram con-
trabandeados do Paraguai. A 
estimativa é de que o produ-
to irregular irá movimentar 
cerca de R$ 289 milhões no 
estado em 2019. Neste ano, 
9,8 milhões de cigarros fo-
ram apreendidos pela Recei-
ta Federal.

Essa é a maior quantidade 
de produto ilegal vericada 
no Estado desde que a pes-
quisa começou a ser feita, 
em 2014.

Mais de 60% do cigarro
consumido no ES é ilegal,
diz pesquisa
Ibope Inteligência 
realizou a pesqui-
sa entre janeiro e 
abril deste ano. Re-
ceita Federal já 
apreendeu 9,8 mi-
lhões de cigarros 
no estado

Contrabando de cigarro avaliado em R$ 2 milhões é descoberto pela polícia no ES.
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legal, eles gerariam mais de 
R$ 100 milhões em arreca-
dação de Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e mais de 
R$ 20 milhões em Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI).

Neste ano, a Receita Fede-
ral apreendeu, entre janeiro 
e junho deste ano, 9,8 mi-
lhões de cigarros ilegais no 
Espírito Santo, o que corres-
ponde a 10,742% de aumen-
to na apreensão.

Os municípios mais afe-
tados pelo contrabando, de 
acordo com a pesquisa, es-
tão Vitória, Rio Bananal, 
Serra, Cariacica, Vila Velha 

FATORES
Um dos fatores atribuídos 

ao aumento da venda de pro-
dutos contrabandeados no 
Brasil, de acordo com o 
ETCO, é o preço médio do 
cigarro ilegal e do cigarro 
legal no Brasil.

Segundo o Ibope, o preço 
médio do maço do cigarro 
ilegal é R$ 3,58, enquanto o 
preço mínimo estabelecido 
pelo governo para o cigarro 
legal no Brasil é R$ 5.

BRASIL

e Guarapari.

A pesquisa ainda aponta 
para o aumento da ocorrên-

cia ilegal de cigarro no país 
pelo sexto ano seguido.

O Ibope diz que 57% de 
todos os cigarros consumi-
dos no Brasil são ilegais: 
49% foram contrabandea-
dos (principalmente do Pa-
raguai) e 8% foram produ-
zidas por fábricas do país 
que operam de forma irre-
gular.

PESQUISA
A pesquisa foi realizada 

entre janeiro e abril, com 
entrevista presencial com 
8.428 fumantes com idades 
de 18 a 64 anos, residentes 
em municípios com mais de 
20 mil habitantes.

Até um bebê de apenas 9 
meses foi feito refém durante 
um assalto em uma casa na 

JAGUARÉ – Vítimas fo-
ram amarradas e a criança 
acabou ferida no pé. Os sus-
peitos roubaram joias, celula-
res, televisão e um veículo. 
Eles fugiram, mas um acusa-
do de 16 anos foi apreendido

Encapuzados invadem casa e fazem
família e bebê reféns em Jaguaré

localidade de São João do 
Estivado, na zona rural de 
Jaguaré, Região Norte do 
Estado. O crime aconteceu na 
tarde desta quarta-feira (25). 
A ação dos criminosos foi tão 
agressiva que chegou a ma-
chucar a criança.

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe foi acionada para 

seguir até a residência, onde 
acontecia um roubo. Toda a 
família foi feita refém, inclusive 
um menino de 13 anos e o bebê. 
As vítimas foram amarradas 
com abraçadeiras, o que acabou 
ferindo o pé do garotinho.

Os suspeitos estavam arma-
dos e encapuzados. Eles leva-
ram a aliança da dona da casa, 
anéis, celulares, uma televi-
são de 42 polegadas e a todo 
momento perguntavam por 
armas de fogo. Depois que 
toda a família foi amarrada, a 
quadrilha ainda roubou um 
Fiat Cronos e fugiu, sentido 
Água Limpa.

PERSEGUIÇÃO
Duas viaturas seguiram 

por localidades diferentes na 
tentativa de cercar os bandi-
dos. Na chegada do Córrego 
Palmito, os militares viram 
um veículo com as mesmas 
características do roubado na 
casa e começaram a acompa-

Ainda de acordo com a 
PM, os criminosos abandona-
ram a moto na lateral da BR e 
continuaram a fuga a pé, em 
meio às pastagens na lateral 
da rodovia. O acusado ferido 
foi alcançado e detido pelos 
policiais. No bolso dele, fo-
ram encontradas duas abraça-
deiras semelhantes às usadas 
para render as vítimas.

nhá-lo. Quando o condutor do 
automóvel percebeu a presen-
ça da polícia, entrou na con-
tramão e passou a andar em 
alta velocidade, fugindo em 
direção à Rodovia BR 101

Em seguida, os policiais 
foram surpreendidos por uma 
motocicleta com dois ocu-
pantes de capacete, que fazi-
am a escolta do veículo rou-
bado e começaram a atirar 
contra a viatura. Os militares 
também atiraram e alvejaram 
um suspeito.

SUSPEITO DETIDO
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“São aqueles pequenos 
e médios agricultores que 
às vezes tem uma necessi-
dade de construir uma bar-
ragem ou fazer a recupera-
ção daquela que já se en-
contra na sua propriedade. 
A gente sempre teve uma 
diculdade porque quando 
é para colocar o maquiná-
rio público dentro de  pro-
priedade particular, sem-
pre tem questionamento se 
é legal ou não. Hoje esse 
projeto, que partiu de indi-
cação da vereadora Jaciara, 
está sendo apresentado. É 
muito importante para a 
área da agricultura, onde é 
gerado o maior PIB de São 
Mateus” destacou o líder 
do governo, vereador Fran-
cisco Amaro.

SÃO MATEUS – Por 
unanimidade, a Câmara de 
São Mateus aprovou em 
turno único, na última ter-
ça-feira (24), o Projeto de 
Lei 018/2019 do Poder Exe-
cutivo, que dispõe sobre o 
barramento para armaze-
namento de água no muni-
cípio, autorizando a cria-
ção do programa “Barra-
gem Legal”, com a nali-
dade de fomentar ativida-
des de regularização, licen-
ciamento, construção e 
recuperação ambiental de 
áreas degradadas, referen-
tes à atividade de armaze-
namento de água em pe-
quenas propriedades.

A secretaria municipal 
de Agricultura , Aquicultu-
ra, Abastecimento e Pesca, 
em parceria com a pasta do 
Meio Ambiente são os ór-
gãos responsáveis pela im-
plantação e scalização do 
programa.

Designado relator do pro-
jeto, o vereador membro da 
Comissão de Constituição, 
Justiça, Direitos Humanos, 
Cidadania e Redação, Ajalí-
rio Caldeira, justicou seu 
parecer favorável. “Eu vi a 
importância desse projeto ao 
estar atendendo os nossos 
munícipes, então jamais rela-
taria contrário a essa propo-
sição. Todos os projetos que 
são benécos para São Mate-
us a gente está sempre apro-
vando”.

Conforme a Lei, a área 
alagada será, no máximo, 
de até 1 hectare., podendo 
ser alterada por decreto do 
Poder Executivo Munici-
pal.

BENEFICIÁRIOS
Para ser beneciário, é 

preciso que o produtor com-
prove que faz parte de pelo 
menos um dos seguintes 
programas: Programa de 
Desenvolvimento Susten-
tável de Territórios,  Rura-
is, de Desenvolvimento 
Sustentável de Projetos de 
Assentamentos, de Apoio 
ao Pequeno e Médio Pro-
dutor.

“A gente sempre teve uma dificuldade porque quan-
do é para colocar o maquinário público dentro de  
propriedade particular, sempre tem questionamen-
to se é legal ou não.vereador”, Francisco Amaro.

Vereadores
autorizam
programa de
construção de
barragem
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De acordo com Badin, as 
usinas serão construídas me-
diante a demanda da estrutu-
ra do porto e da retroárea, 
garantindo o fornecimento 
de energia para todos os em-
preendedores. A primeira 
delas será a fotovoltaica de 5 
Mw, cuja licença para insta-
lação o empresário está espe-

A empresa Petrocity Gera-
ção de Energia Ltda é com-
posta por uma sociedade 
entre a Badin (75%) e a Pe-
trocity Portos (25%) e, para 
a construção da termoelétri-
ca, buscará uma matriz ener-
gética de grande porte, com 
o gás chegando por gasodu-
to ou navio. A previsão é da 
construção de duas outras 
usinas geradoras de energia 
fotovoltaica, uma de 200 
mW, que custará em torno 
de USS 200 milhões (cerca 
de R$ 860 milhões), e outra 
de 5 mW ao custo de US$ 5 
milhões (R$ 20,6 milhões). 

A principal obra será uma 
termoelétrica de 1,8 gW, 
que, entretanto, estará vin-
culada à realização do leilão 
em 2020/21 para que possa 
se conectar ao grid de distri-
buição do Sistema Integrado 
Nacional. Atualmente, o 
Brasil tem 140 gW instala-
dos, dos quais 40% a 60% 
estão sendo consumidos. A 
margem de excedente é para 
garantir a frequência. “O 
Brasil é um dos poucos paí-
ses do mundo onde não se 
tem grandes oscilações na 
frequência de energia”, ex-
plicou Badin.

INÍCIO

SÃO MATEUS – Já está 
criada a empresa que vai 
construir três usinas de gera-
ção de energia no Centro 
Portuário de São Mateus, 
em Urussuquara, implican-
do em investimentos de 1,2 
bilhão de dólares (o equiva-
lente a R$ 5 bilhões) num 
prazo de 5 a 7 anos anos, se-
gundo estimativa do seu dire-
tor, Ronaldo Badin, utilizan-
do expertise acumulada por 
obras similares em vários 
lugares do Brasil e em dife-
rentes regiões do mundo.

PetroCity investirá R$ 5
bi em geração de energia

Ronaldo Badin conversa com José Roberto sobre os pro-
jetos de geração de energia o Centro Portuário de São 
Mateus.

Termelétrica de 1,5gW construída em Sergipe: uma bem parecida está preparada 
para São Mateus.

rando que seja liberada pela 
Prefeitura de São Mateus até 
fevereiro de 2020. 

“Mas ainda este ano esta-
remos lançando o empreen-
dimento imobiliário com 
400 salas comerciais e am-
pla estrutura de apoio, como 
três restaurantes, centros de 

Essa usina servirá para 
atender aos primeiros em-
preendimentos que vão che-
gar antes mesmo do início 
das obras do porto, segundo 
o presidente da Petrocity, 
José Roberto Barbosa da 
Silva, que acompanha o pro-
cesso de licenciamento ambi-
ental junto ao IEMA – Insti-
tuto Estadual de Meio-
Ambiente, última etapa para 
começar a construção.

convenções, agências ban-
cárias e outros serviços. Se-
rá uma estrutura ultra-
moderna, abastecida com 
energia sustentável e com o 
apoio de um mega datacen-
ter”, disse Barbosa.

A Cidade da Energia ocu-
pará uma área de 200 mil me-
tros quadrados e a usina foto-
voltaica de 200 Mw tomará 
outros 250 hectares para ins-
talação das placas de capta-
ção de energia solar para con-
versão em elétrica. “O que as 
indústrias precisarem em 
termos de energia nós tere-
mos condições de fornecer”, 
assegura Ronaldo Badin.

Além desses projetos, o 
Executivo estadual deverá 
fazer gestões junto  à EDP, 

O porto da Petrocity será 
construído pela Odebrecht 
Engenharia, num contrato 
de R$ 2,1 bilhões, mas o in-
vestimento total será de R$ 
3,2 bilhões, segundo José 
Roberto, com a geração de 
mais de 10 mil empregos 
entre o porto e os outros em-
preendimentos que já estão 
se anunciando para a região.

concessionária de energia 
elétrica que abastece a re-
gião, para atender ao CPSM 
com rede trifásica de distri-
buição, atendendo a indica-
ção feita pelo deputado esta-
dual Enivaldo dos Anjos 
(PSD), líder do Governo na 
Assembleia Legislativa.

Uma série de anúncios 
importantes estão sendo pro-
metidos para os próximos 
meses pelos executivos da 
Petrocity Portos, litados es-
pecialmente ao Centro Por-
tuário, mas também à Estra-
da de Ferro Minas-Espírito 
Santo (EFMES), que ligará 
Urussuquara a Sete Lagoas 
(MG). Na primeira fase, a 
previsão é de a ferrovia che-
gar a Ipatinga, no Vale do 
Aço, apesar de as lideranças 
de Coronel Fabriciano e Ita-
bira também estarem se mo-
bilizando para que a rede já 
chegue até essas cidades.

Os bancos terão 30 dias 
para encerrar contas depois 
que o pedido for feito pelos 
clientes. A regra, regulamen-
tada nesta quinta-feira (26) 
pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), valerá a 
partir de 1º de janeiro de 
2020.

VITÓRIA – A nova regra, 
regulamentada nesta quinta-
feira (26) pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), vale-
rá a partir de 1º de janeiro de 
2020

Nesta quinta-feira, o CMN 
revogou nove normas e con-
solidou outras regras relativas 
à abertura, manutenção e en-

Banco terá no máximo 30 dias para
fechar conta a pedido do cliente

“A regulação hoje está pul-
verizada, antiga e bastante 
desatualizada. Estamos tra-
zendo todas as normas que 
tratam do tema para um único 
normativo”, armou.

Uma das mudanças é que o 
CMN deixará de especicar a 
documentação mínima neces-
sária para abertura de contas. 
A lista de documentos ainda é 
prevista em norma do Banco 

cerramento de contas. De 
acordo com o chefe de divisão 
do Departamento de Regula-
ção do Sistema Financeiro, 
Edelnio Cardoso, o objetivo é 
modernizar o processo, que 
era regido por regras de 1993.

O banco ainda terá que as-
segurar que o cliente pode 

Central, que também está sob 
revisão. “A norma do BC está 
em discussão e a tendência é 
reduzir ou até eliminar a docu-
mentação exigida”, armou 
Cardoso.

As novas normas preveem 
que a abertura e o encerra-
mento de contas poderá ser 
feito por qualquer meio, inclu-
sive eletrônico, como ocorre 
hoje. Só continuará proibida a 
abertura ou fechamento por 
telefone – de acordo com Car-
doso, isso porque não há total 
segurança de que se trata do 
titular da conta por esse meio.

Ele negou que a regra vá 
dicultar o acesso de pessoas 
de baixa renda a contas com 
menos exigências.

fechar a conta pelo mesmo 
canal que utilizou para abri-
la. O CMN também acabou 
com regras que disciplinavam 
tipos especícos de contas, 
como conta simplicada ou 
eletrônica.

“A instituição nanceira ca 
livre para formatar pers de 
conta para os seus diversos 
públicos. O objetivo é simpli-
car a regulamentação e dar ma-
is liberdade para instituições 
atuarem no produto de contas 
de depósito”, completou.
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Eleitores fazem pressão
por julgamento de Daniel
da Açaí no TSE

Faltando pouco mais de 
um ano para o m do man-
dato, Daniel da Açaí man-
tém-se no cargo, segundo 
anunciou em alto e bom som 
num vídeo que circulou por 
aplicativos de mensagem, 
p e l o s  p o d e r e s  d o  e x -
governador Paulo Hartung. 
Esse status esteve ameaçado 
quando a ministra Rosa We-
ber, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), proferiu 
decisão não conhecendo do 
Recurso Especial do prefei-
to sobre a decisão do colegi-
ado regional.

Porém, Daniel da Açaí foi 
para o ataque e contratou, 
para defendê-lo, o escritório 
de advocacia de Henrique 
Neves, ex-ministro do pró-
prio TSE, e, a partir daí, a 

SÃO MATEUS – Como 
dizia aquela propaganda do 
banco que faliu, o tempo 
passa, o tempo voa, e Daniel 
da Açaí (PSDB) continua 
numa boa, apesar de ter seu 
mandato cassado pela Justi-
ça Eleitoral da Comarca de 
São Mateus e pelo próprio 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE), mas ter se segurado 
no cargo graças a uma limi-
nar concedida pelo próprio 
presidente da Corte estadu-
al, desembargador Annibal 
de Rezende Lima.

Daniel da Açaí contratou, para defendê-lo, o escritório 
de advocacia de Henrique Neves, ex-ministro do pró-
prio TSE, e, a partir daí, o processo está parado há  9 
meses. A suspeita é de tráfico de influência na Corte 
superior, sem que a própria ministra Rosa Weber saiba 
desses movimentos, considerados “normais” nos mei-
os jurídicos.

“ E M M A N U E L 
QUEIROZ – povo de São 
Mateus Clama por justiça”;

“CIDA CARDOZO – Se a 
Ministra Rosa Weber que é a 
Presidente do TSE e relatora 
do Processo não tem poder 
de colocar o processo de São 
Mateus em julgamento, 
quem tem?

Precisamos saber quem é o 
responsável que iremos co-
brar agilidade no processo 
que já está fazendo aniversá-
rio parado e o povo de São 

coisa desandou. O processo 
deu uma guinada e a própria 
ministra relatora decidiu por 
enviar o caso ao plenário 
para julgamento do mérito, 
mas essa apreciação nunca é 
pautada.

A suspeita é de tráco de 
inuência na Corte superior, 
sem que a própria ministra 
Rosa Weber saiba desses 
movimentos, considerados 
“normais” nos meios jurídi-
cos. Enquanto isso, o muni-
cípio sofre com a crise de 
governança e corre risco de 
perder o bonde da história.

A população cresce, já 
sendo a terceira maior do 

Com um índice de 54,9 
homicídios por 100 mil habi-
tantes, São Mateus ocupa o 
terceiro lugar nesse triste 
ranking, superado apenas 
por Serra e Cariacica, muni-

interior do Estado, atrás ape-
nas de Cachoeiro e Linha-
res, mas a falta de direção se 
manifesta da forma mais 
perversa: São Mateus é o 
município mais violento do 
interior do Estado, segundo 
o último Atlas da Violência 
elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP).

cípios da Grande Vitória. 
Avaliação de especialistas 
apontam para o risco de São 
Mateus, inclusive, começar 
a perder investimentos eco-
nômicos programados por 
grandes grupos em busca de 
sua localização geográca 
estratégica e condições topo-
grácas favoráveis.

Preocupados com o futu-
ro, eleitores de São Mateus 
começam a se mobilizar pa-
ra demonstrar sua instatisfa-
ção através das redes socia-
is. No último dia 19 (quinta-
feira), durante a sessão ple-
nária do TSE para julgamen-
to de um processo da cidade 
de Valença/PI, moradores de 
São Mateus ocuparam o chat 
ao vivo da Corte para cobrar 
que o processo de Daniel da 
Açaí seja pautado.

Há nove meses o proces-
so está parado no Tribunal 
Superior Eleitoral, enquanto 
Daniel da Açaí deixa de fa-
zer investimentos em saúde 
e educação para fazer festas 
que o tornem popular peran-
te a população mais carente. 
Um movimento na cidade já 
se organiza para “inundar” 
as redes sociais do TSE com 
manifestações pedindo à 
ministra Rosa Weber que 
paute o julgamento do pro-
cesso de Daniel.

Veja algumas das manifestações
feitas no chat do TSE

“ SUELLEN TAKI – O po-
vo de São Mateus-ES, clama 
por justiça, ocorre de está 
havendo tráco de inuên-
cia do Advogado do Prefeito 
de São Mateus-ES que estão 

Mateus sofrendo aqui.

O povo mateense cona na 
Ministra Rosa Weber, mu-
lher incorruptível, rígida 
contra fraudes e corrupção e 
uma das magistradas mais 
´serias deste País, mês tem 
alguém colocando uma bola 
nas costas dela.”

LUZIA MEDEIROS – Cole-
gas que aqui clamam por 
justiça, vamos depois colo-
car nosso repúdio na ouvi-
doria do TSE inclusive com 
fotos e material do que pas-
samos aqui. Pq mandar ema-
il pro Gab a Ministra não 

sendo perpetrados dentro do 
próprio Tribunal;”

“CLAUDIA SOARES – 
Sou de São Mateus por favor 
nos salve desse Prefeito… 
Ele está acabando com nos-
sa cidade.”

funciona”;

OLGA SOUZA – Sra Mi-
nistra Rosa Weber, por gen-
tileza tenha misericórdia da 
população de São Mateus 
que sofre com a má adminis-
tração de um Prefeito cassa-
do e até agora o PROCESSO 
não foi julgado”;

VEJA POSTAGENS NO 
SITE DO TSE:

DAGILDA GERALDINO 
– Peço que julguem o pro-
cesso do Prefeito Daniel de 
São Mateus.”

Enivaldo cobra
julgamento 

O parlamentar salien-
tou que na gestão de Dani-

SÃO MATEUS – Lem-
brando que num ritmo mui-
to mais rápido, e por um 
motivo questionável, a 
Justiça Eleitoral cassou o 
mandato de Chicão, de 
Conceição da Barra, o de-
putado estadual Enivaldo 
dos Anjos (PSD) utilizou-
se da tribuna da Assemble-
ia Legislativa para cobrar 
da ministra Rosa Weber 
que coloque na pauta de 
julgamentos do plenário 
do Tribunal Superior Elei-
toral o processo de cassa-
ção do prefeito Daniel da 
Açaí (PSDB), de São Ma-
teus.

“Enquanto o TSE man-
tém na gaveta esse proces-
so de Daniel, que nem de-
veria estar lá, porque a pró-
pria ministra não conhe-
ceu do recurso que chegou 
a ela, a população de São 
Mateus sofre com a in-
competência desse prefei-
to, que só quer fazer festa 
com seus próprios trios 
elétricos e sua sonoriza-
ção, dilapidando o erário 
do município. É necessá-
rio que o TSE olhe para 
São Mateus, antes que os 
danos causados por esse 
prefeito levem 20 anos 
para serem sanados”, dis-
se Enivaldo. 

el o município de São Ma-
teus tornou-se a terceira 
cidade mais violenta do 
Espírito Santo, apesar de 
ter apenas 130 mil habi-
tantes, e a mais violenta do 
interior, com 54,9 homicí-
dios por 100 mil habitan-
tes.

 “A ministra Rosa We-
ber precisa ouvir esse grito 
de desespero da população 
de São Mateus e acabar 
logo com essa tragédia 
que se abate sobre a cida-
de”, disse Enivaldo, que 
enviou ofício à Presidente 
do TSE pedindo que paute 
o julgamento do processo 
de Daniel da Açaí, que foi 
cassado pela Justiça Elei-
toral do município, em 
decisão conrmada pelo 
Tribunal Regional Eleito-
ral. Porém cou no cargo 
com liminar do então pre-
sidente da Corte, desem-
bargador Annibal de Re-
zende.

O afastamento foi por 
abuso de poder econômico. 
Daniel distribuiu água de 
sua fonte de água mineral 
durante o período de estia-
gem de São Mateus, o que 
o Ministério Público Elei-
toral comprovou ter sido 
usado para compra de voto, 
com o que o juiz eleitoral 
Leandro Cunha concor-
dou, afastando o prefeito.

“Enquanto o TSE mantém na gaveta esse processo 
de Daniel, que nem deveria estar lá, porque a pró-
pria ministra não conheceu do recurso que chegou 
a ela, a população de São Mateus sofre com a in-
competência desse prefeito”, disse Enivaldo.
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Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

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

“Medidas precisam ser 
adotadas para diminuir os 
acidentes de trânsito, para 
que a população seja poupa-
da das estatísticas de vítimas 
fatais, que situa o Brasil co-
mo um dos recordistas em 

SÃO MATEUS – A Câma-
ra de São Mateus aprovou 
nesta terça-feira (24), o Pro-
jeto de Lei 060/2019 que ins-
titui o programa “Educação 
para o trânsito” como ativi-
dade extracurricular na rede 
municipal de ensino (da pré-
escola ao ensino fundamen-
tal).

De autoria dos vereadores 
Carlos Alberto Gomes Alves 
e Ajaliro Caldeiras, a propo-
sição foi aprovada por unani-
midade e seguiu para sanção 
do Executivo.

Competição de natação
aguardada com
expectativa no Guriri Beach

SÃO MATEUS – Pro-
ssionais de natação ou não 
estão sendo aguardados 
para a agitada competição 
que acontece no próximo 
dia 29, domingo, no Guriri 
Beach. É a etapa da Copa 
Acqua Norte, que já conta 
com 300 inscritos, segundo 
a organizadora Paula Piana 
Keer. Os competidores 
serão divididos em catego-
rias que vão desde. Mini-
mirim I, até a Master.

Academias de natação de 
São Mateus, Linhares, Cola-
tina, Barra de São Francis-
co e Pinheiros já conrma-
ram presença no evento. De 
acordo com a organização, 
atletas e familiares recebe-
rão uma pulseira de identi-

cação para terem acesso 
livre ao parque aquático no 

dia da competição que co-
meça às 9 horas.

Academias de natação de São Mateus, Linhares, Cola-
tina, Barra de São Francisco e Pinheiros já confirma-
ram presença no evento.

Paula destaca que a com-
petição não tem qualquer 
vínculo com a Federação 
Capixaba de Natação e será 
aberta para quem gosta de 
natação, seja amador ou 
prossional, ressaltando 
que que a copa contará com 
um grupo de acadêmicos de 
Fisioterapia da Faculdade 
Vale do Cricaré (FVC) que 
fará atendimento aos com-
petidores.

Lembra ainda a organi-
zadora que a entrada é fran-
ca, mas haverá arrecadação 
de alimentos, roupas, fral-
das, brinquedos, material 
escolar e calçados que serão 
destinados às pessoas ne-
cessitadas da cidade de São 
Mateus e entidades. 

Legislativo institui programa
de educação para o trânsito
na rede municipal

acidentes de trânsito em todo 
o mundo. A diminuição des-
ses acidentes se dá através de 
um processo de conscienti-
zação educacional que dê 
preferência à vida, fazendo a 
sociedade pensar e alterar a 
sua prática enquanto ciclista, 
pedestre, motorista ou moto-
ciclista”, justicou Carlos 
Alberto.

Conforme Ajalírio, o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
constitui uma ferramenta 
essencial para que se possa 
atingir as metas de humani-
zação. “No entanto, o suces-
so da sua implantação depen-
de muito do envolvimento de 
cada um de nós, além das 
entidades públicas ou priva-
das, em propagar as informa-
ções necessárias do desen-

volvimento da educação no 
trânsito”, destacou o verea-
dor.

PARCERIA
Para implantação do pro-

grama, o Executivo deverá 
contar com órgãos especiali-
zados na segurança de trânsi-
to, notadamente a Polícia 
Militar do Estado.

As despesas com a execu-
ção desta Lei, sendo necessá-
rio, constarão das dotações 
orçamentárias a partir do ano 
seguinte ao da sua aprova-
ção.

Os objetivos de educação 
para o trânsito nas escolas 
visam atender o que dispõe o 
Código de Trânsito Brasilei-

CTB

ro do CTB, que estabelece:
“Art. 76. A educação pa-

ra o trânsito será promovida 
na pré-escola e nas escolas 
de primeiro, segundo e ter-
ceiro graus, por meio de 
planejamento e ações coor-
denadas entre órgãos e enti-
dades do Sistema Nacional 
de Trânsito e de Educação 
da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Muni-
cípios, nas respectivas áre-
as de atuação”.

A implantação da educa-
ção para o transito nas esco-
las objetiva, também, cons-
cientizar os alunos sobre va-
lores e posturas de convivên-
cia social, um conceito de 
transito mais abrangente, 
solidário, responsável e hu-
mano.

De autoria dos vereadores Carlos Alberto Gomes Alves 
e Ajaliro Caldeiras, a proposição foi aprovada por una-
nimidade e seguiu para sanção do Executivo.

Cejusc realiza
pauta concentrada
de mediação de
processos de
família até o dia 08

SÃO MATEUS – Na 
mediação, as pessoas po-
dem contribuir, por meio 
do diálogo, para a constru-
ção da melhor solução pa-
ra o conito que estão 
vivenciando.

A pauta concentrada de 
processos de mediação de 
família promovida pelo 
10º Centro Judiciário de 
Solução de Conitos e 
Cidadania de São Mateus, 
que teve início no último 
dia 16/09, já alcançou 
68,18% em acordos. A 
expectativa é que até o dia 
08/10 (terça-feira), sejam 
analisados cerca 60 pro-
cessos, que foram previa-
mente selecionados pela 
Vara de Família da Co-
marca.

Até o momento, foram 
realizadas 28 sessões de 
mediação com o apoio dos 
mediadores Francisco Alu-
izo Xavier, Jucelino Mag-
no Quartezani Duarte e 
Samuel Davi Garcia Men-
donça, que acompanham 
os mediadores em forma-
ção: Ailton Freitas da Sil-
va, Alcinéia Coutinho do 
Nascimento, Aoliabe Pra-
xedes de Carvalho, Chris-
tiany Gomes Bonomo, 
Ediane Aparecida Justini-
ano Trindade Bispo, Elia-
ne Rodrigues Lopes, Ga-
briela Aguiar de Souza, 
Graziely Cristiny Porto, 
Jarilson Lopes Gonçalves, 
Joline Pacheco Flório, 
Laís Rocha Lucchi, Lucia-
na Ângelo Massucatti, 
Maressa Pedra Maciel 
Lins,  Poliana Santos 
Andrade Amorim, Rafael 
Rodrigues Garcia, Regia-
ne Ferreira de Sousa Ro-
drigues, Renan Mendonça 

Na mediação, uma ter-
ceira pessoa, neutra e im-
parcial, que é mediador, 
facilita a comunicação 
entre as partes, para que 
elas construam, com auto-
nomia e solidariedade, a 
melhor alternativa para o 
problema. A Mediação 
pode ser realizada tanto na 
fase processual, como na 
fase pré-processual, ou 
seja, antes do ajuizamento 
da ação.

Pereira, Rita de Cássia 
Pereira Costa, Rosângela 
Aparecida Alves Ferreira 
e Vinícius Afonso Nasci-
mento Ferreira.

Além de fortalecer a 
política de pacicação 
social, a pauta concentra-
da propaga uma nova for-
ma de solução de coni-
tos, em que as pessoas po-
dem contribuir, por meio 
do diálogo, para encontrar 
a melhor solução para o 
problema que estão viven-
ciando.

As partes também po-
dem solicitar ao juiz, em 
qualquer fase do processo, 
uma sessão de mediação. 
Nos casos em que são ho-
mologados acordos, essas 
ações são arquivadas ime-
diatamente. Já os casos em 
que as partes não chegam 
a um consenso, os proces-
sos continuam tramitando 
normalmente.

Atualmente, o TJES 
possui mais de 150 media-
dores judiciais cadastra-
dos que, após a formação, 
atuam nos Centros Judi-
ciários de Solução de Con-
itos e Cidadania (Ce-
juscs) do Poder Judiciário 
Estadual, facilitando o 
diálogo entre as partes.

A expectativa é que até o dia 08/10 (terça-feira), 
sejam analisados cerca 60 processos, que foram 
previamente selecionados pela Vara de Família da 
Comarca.

Acesse:
www.fanoticias.com.br

A APAE de São Mateus, com sede nesta 
cidade, na rua Coronel Constantino Cu-
nha, nº 2127, bairro Centro, através de 
sua Diretoria Executiva, devidamente re-
presentada por seu Presidente Sr. Rosival-
do Maurício Lima, CONVOCA através do 
presente edital, todos os associados espe-
ciais e contribuintes da Apae, para Assem-
bléia Geral Ordinária, que será realiza-
da na sede da Apae, às 18:00 horas, do 
dia 12 de Novembro de 2019, com a se-
guinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório 
de atividades da gestão 2017/2019.

2 - Apreciação e aprovação das contas 
dos exercícios 2017/2019, mediante 
parecer do Conselho Fiscal.

3 - Eleição da Diretoria Executiva, Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal da APAE 
de São Mateus, em cumprimento ao disposto 

Telefax: (27) 3763-1980 / E-mail: assistenciasocial.saomateus@apaees.org.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MATEUS
CAEE – Centro de Atendimento Educacional Especializado

“Lizete Conde Rios Cavalcante”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE SÃO MATEUS. 

4 - A inscrição das chapas candidatas 
deverá ocorrer na Secretaria da APAE 
até 20 (vinte) dias antes da eleição, que 
se realizará dentre as chapas devida-
mente inscritas e homologadas pela co-
missão eleitoral. (art. 58, inciso I, do novo 
Estatuto padrão das APAES.)

no artigo 25, inciso III e 26 do novo Estatuto 
padrão da APAE de São Mateus.

5- Somente poderão integrar as chapas 
os associados especiais que comprovem a 
matrícula e a frequência regular há pelo 
menos 01 (um) ano nos programas de aten-
dimento da APAE, e os associados contri-
buintes, exigindo-se, destes, serem associ-
ados da APAE há, no mínimo, 01 (um) ano, 
estarem quites com suas obrigações socia-
is e nanceiras, e terem, preferencialmen-
te, experiência diretiva no Movimento 
Apaeano. (art. 58, inciso II, do novo Estatu-
to padrão das Apaes)

   
7 - A Assembléia Geral instalar-se-á em 
primeira convocação às 18h00min horas, 
com a presença da maioria dos associa-
dos e, em segunda convocação, com qual-
quer número, meia hora depois, não exi-
gindo a lei quorum especial (art.24, §2º, 
do novo Estatuto padrão das Apaes). 

São Mateus, 12 de setembro de 2019.

Presidente da APAE
ROSILVALDO MAURÍCIO LIMA

6 - É vedada a participação de funcio-
nários da APAE na Diretoria Executiva, 
no Conselho de Administração e no Con-
selho Fiscal, com vínculo empregatício 
direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do 
novo Estatuto padrão das Apaes), bem 
como, o de funcionário público face ao 
que consta no Decreto Estadual nº 
2737-R e na Resolução nº 03/2013 des-
ta FEAPAES.
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Para atuação no Estado, 
são oferecidas 32 vagas para 
o cargo de agente censitário 
operacional, em Vitória. Já 
para a função de coordena-
dor censitário de subárea, 
são 22 chances, distribuídas 
entre vários municípios do 
Espírito Santo.

Segundo o IBGE, a previ-
são é de que os contratos te-
nham duração de até um 
ano, podendo ser prorroga-

VITÓRIA – O Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE) abriu ins-
crições em processo seletivo 
simplicado para contratar 
2.658 prossionais para 
atuação no Censo Demográ-
co de 2020. Há oportunida-
des para todo o País, inclusi-
ve no Espírito Santo.

As chances são para os 
cargos de coordenador cen-
sitário de subárea (1.343 
vagas), com salário de R$ 
1.700, e agente censitário 
operacional (1.315 chan-
ces), com remuneração de 
R$ 3.100. Ambas as funções 
exigem ensino médio com-
pleto. A jornada de trabalho 
dos aprovados será de 40 
horas semanais, sendo oito 
horas diárias.

IBGE abre 2.658 vagas
com salários de até R$ 3.100

dos, conforme as necessida-
des do instituto.

O processo seletivo será 
promovido pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). A 
seleção contará com uma 
etapa única composta por 
prova objetiva, prevista para 
ser aplicada no dia 8 de de-
zembro. As provas serão 
aplicadas nas capitais dos 26 
estados, além do Distrito 
Federal.

As provas terão conteú-
dos de Língua Portuguesa, 

Raciocínio Lógico Quanti-
tativo, Ética no Serviço Pú-
blico, Noções de Adminis-
tração e Situações Gerencia-
is e Noções de Informática, 
de acordo com a função.

As inscrições podem ser 
feitas pela internet, no site 
da FGV, www.portal.fgv.br, 
até o dia 15 de outubro. As 
taxas são de R$ 58 para o 
cargo de coordenador censi-
tário de subárea e R$ 42,50 
para agente censitário ope-
racional.

Segundo o professor de 
Matemática e Raciocínio 
Lógico do Curso França Júni-
or (CFJ), Plínio Santos, as 
provas do IBGE devem ter 
nível mediano de exigência, 
e os candidatos devem se 
atentar ao histórico da banca.

“A FGV tem um perl de 
nível mediano, não é boba, 
mas não é tão ácida quanto 
algumas outras bancas. E é 
uma banca regular, sem sur-
presas”, destacou.

PROVAS

VITÓRIA – Segundo 
dados divulgados pela Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), as em-
presas inadimplentes no pa-
ís encerraram o último mês 
de agosto com uma dívida 
média de R$ 5.582,90.  De 
modo geral, mais da metade 
(56%) das empresas que es-
tão negativadas possuem 
pendências que somadas 
superam a cifra de R$ 

Empresas inadimplentes devem,
em média, R$ 5.580, revela
indicador CNDL/SPC Brasil

1.000,00.
Ainda de acordo com o 

levantamento, cada empresa 
inadimplente tem, em mé-
dia, dois compromissos não 
quitados. A variação é me-
nor do que no mesmo mês de 
2018, quando a alta fora de 
8,99%. Em agosto de 2017, 
o volume de empresas ina-
dimplentes havia crescido 
3,42% e em agosto de 2016, 
avançou 7,61%.

Entre as regiões pesqui-
sas, o crescimento mais ro-

Na avaliação do presiden-
te da CNDL, José Cesar da 
Costa, a atividade econômi-
ca ainda enfraquecida vem 

busto foi observado nos Esta-
dos da região Sul, cuja alta 
foi de 5,52%, seguido do 
Sudeste, que apresentou 
avanço de 5,40% no volume 
de empresas inadimplentes. 
Nas demais regiões as altas 
foram mais  modes tas : 
1,85% no Centro-oeste, 
1,50% no Nordeste e 1,47% 
no Norte.

prejudicando o faturamento 
das empresas e, consequen-
temente a sua capacidade de 
pagamento. 

45% das empresas ina-
dimplentes são estabeleci-
mentos comerciais

O setor que concentra o 
maior número de empresas 
negativadas é o de comér-
cio. Quase metade (45%) 
das empresas inadimplentes 
são estabelecimentos co-
merciais. O ramo de servi-
ços aparece com a segunda 
maior participação, concen-
trando 41% do total de pes-
soas jurídicas negativadas. 
As indústrias respondem 
por 9% do total de empresas 
inadimplentes, ao passo que 
as do ramo da agricultura 
não chegam a 1%. 

METODOLOGIA
O Indicador de Inadim-

plência das Empresas suma-
riza todas as informações 
disponíveis nas bases de da-
dos da CNDL (Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas) e do SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Cré-
dito). As informações dispo-
níveis referem-se a capitais 
e interior das 27 unidades da 
federação. 

Volume total de empresas com contas em atraso cresce 4,08% em agosto; 45% das 
empresas negativas atuam no comércio e devem, principalmente, para o setor de 
serviços, que inclui bancos.

Sicoob reduz
taxas de juros
após corte da Selic

Os nanc iamen tos 
destinados a cursos de gra-
duação, pós-graduação, 
MBA, mestrado e douto-
rado podem ser contrata-
dos com taxas que partem 
de 1,2% ao mês. A redução 
para os estudantes, na li-
nha denominada Faça 
Acontecer, foi de 20% em 
relação à taxa anterior.

Alecsandro Casassi, 
superintendente operacio-
nal do Sicoob ES, destaca 
que a cooperativa de cré-
dito busca sempre ofere-
cer custos acessíveis e jus-
tos aos cooperados, o que 
a torna competitiva em 
relação às outras institui-
ções nanceiras.

FINANCIAMENTO 
ESTUDANTIL

Para o crédito destinado 
ao fomento de projetos de 
sustentabilidade do meio 
ambiente, como a produ-
ção de energia renovável, 
a redução na taxa foi de 
20,8%. A linha, denomi-
nada Sicoob Ecoar, passou 
a ser oferecida com taxa 
partindo de 0,99% ao mês.

Quem desejar adquirir 
máquinas e equipamentos 
por meio da cooperativa 
também vai economizar 
na hora de contratar o cré-
dito, que agora tem juros a 
partir de 1,42% ao mês, 
uma diminuição de 18,4% 
na taxa de juros destinada 
a este segmento.

SÃO MATEUS – O 
Sicoob ES anunciou a re-
dução nos juros para as 
linhas de crédito, após a 
queda na taxa Selic para 
5,5% ao ano, informada 
pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) na 
última semana.  Na insti-
tuição nanceira coopera-
tiva, a taxa do nancia-
mento de veículos teve 
queda de 20,2%, partindo 
de 0,95% ao mês.

O crédito pessoal auto-
mático, que é aquele libe-
rado através dos canais 
digitais, pode ser contraído 
com juros a partir de 
1,68% ao mês, uma redu-
ção de 65,4%. O superin-
tendente operacional do 
Sicoob ES enfatiza que 

Para os associados que 
desejam contratar o che-
que especial, as taxas de 
juros são as menores do 
mercado, partindo de 
5,97% ao mês para as em-
presas e de 6,97% ao mês 
para as pessoas físicas. 
Nas demais instituições 
nanceiras, a taxa média 
para este tipo de crédito é 
de 12,41% ao mês.

O capital de giro auto-
mático também teve redu-
ção de 62,6%, podendo ser 
contratado com juros a 
partir de 1,44%. Alecsan-
dro Casassi arma que, 
com a diminuição das ta-
xas de juros, os empreen-
dedores podem adquirir 
recursos para a manuten-
ção do negócio com mais 
comodidade e segurança.

CAPITAL DE GIRO

A taxa para o nancia-
mento de imóveis foi redu-
zida para 7,5% em agosto 
último, passando a ser a 
menor do País. Esse juro 
será mantido até o dia 31 
de dezembro próximo.

As linhas de crédito 
estão disponíveis para os 
associados ao Sicoob. Pa-
ra fazer parte da cooperati-
va, basta abrir uma conta 
na instituição, mediante a 
apresentação de docu-
mentação básica. Depois, 
o associado deve realizar a 
integralização de capital, 
que é o valor mínimo ne-
cessário para ingressar na 
sociedade cooperativa.

esta taxa varia de acordo 
com o grau de risco do asso-
ciado contratante. “Deste 
modo, as pessoas que man-
têm as contas em dia e que 
realizam movimentações 
na conta corrente passam a 
obter o crédito com juros 
bem menores”, destaca.

CHEQUE ESPECIAL

Por apresentarem como 
foco principal o desenvol-
vimento de seus associa-
dos, sejam pessoas ou orga-
nizações, as instituições 
nanceiras cooperativas 
têm como um dos diferen-
ciais mais importantes os 
custos menores em relação 
ao mercado convencional.

Alecsandro Casassi, superintendente operacional 
do Sicoob ES, destaca que a cooperativa de crédito 
busca sempre oferecer custos acessíveis e justos 
aos cooperados.

Para atuação no Estado, são oferecidas 32 vagas para o cargo de agente censitário 
operacional, em Vitória. Já para a função de coordenador censitário de subárea, são 
22 chances, distribuídas entre vários municípios do Espírito Santo.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

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

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

2015/16 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA
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NOTCIAS

4º SITE MAIS
ACESSADO DO ES fo

nt
e:

 a
le

xa
.c

om
QUAL MÚSICA

DO SKANK
NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?

QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?


