
A expectativa é grande e os aliados do prefeito se mobilizam para 
contrapor a grande pressão social existente no município, principalmente 
através das redes sociais, para que a sentença de cassação de Daniel e de 

seu vice, Dr José Carlos ( já falecido), seja executada. 
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Barcellos ainda ressalta o projeto “Petrocity Social”, que tem por objetivo oferecer formação 
para 3 mil jovens e adultos na área de tecnologia da informação, beneficiando São Mateus e 
a região ao redor do município.
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Acontece hoje (05) no Centro de Formação de Agricultura Familiar 
do Ceunes, o V Seminário do Comitê de Educação do Campo de São 
Mateus. O evento terá início às 8h com um café coletivo. No decor-
rer do dia haverá místicas, palestra, diálogo e almoço de encerra-
mento. 

PELO FORTALECIMENTO DA 
EDUCAÇÃO DO CAMPO

Acontece amanhã (06) no Recanto do Chico em Guriri uma lauta 
feijoada, de dar água na boca de qualquer chef francês!! O evento 
ocorrerá entre 11h45min e 14h, com direito à música ao vivo. O con-
vite para entrada ou marmitex custa 20,00, sendo que bebidas e so-
bremesas serão vendidas à parte. O Recanto do Chico se localiza à 
Rua Pedro Alves Ribeiro - Sul de Guriri. Crianças até 8 anos não 
pagam.

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

LOCAIS PARA VOTAÇÃO
Conra aqui os locais disponíveis para a votação: CENTRO: Escola 
Estadual Ceciliano Abel de Almeida; VILA NOVA: Escola Américo 
Silvares; LITORÂNEO: CRAS Quilombola; BAIRRO SÃO 
BENEDITO (RODOCON): Associação de Moradores Nova espe-
rança; GURIRI: Posto de atendimento do SAAE e Correios; 
NESTOR GOMES: Escola Estadual Nestor Gomes; BAIRRO 
SANTO ANTÔNIO: Escola CAIC; COMUNIDADE SANTA 
MARIA: Escola Córrego de Santa Maria.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais tem feito visitas em 
diversos setores da Prefeitura para conversar com os liados e saber 
quais demandas poderão ser pautadas pela atual diretoria. O presi-
dente Herickson Locatelli relatou que as maiores reclamações dos 
servidores são referentes às perdas salariais. Há muito tempo o Sind-
serv vem batalhando por melhores salários, além de outros benefíci-
os para os servidores, e a luta continua. 

FEIJOADA DA BOA!

Na próxima quarta-feira (09) acontecerá em Sama o I Seminário de 
Políticas Públicas de São Mateus. O evento é coordenado pela Prefe-
itura Municipal e se dará no Mini Auditório da Faculdade Vale do 
Cricaré às 14h.

SEMINÁRIO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS

SINDSERV

Amanhã (06) acontece em nosso município a eleição para escolha 
dos novos membros do Conselho Tutelar. De acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, os 5 mais votados serão os titulares, e 
os 5 seguintes cam na suplência. As urnas estarão dispostas em 
pontos estratégicos na zona nrual e urbana das 8h às 17h. Ao votar, o 
eleitor assinará no caderno eleitoral e, portanto deverá estar munido 
de título de eleitor e um documento ocial com foto. O voto não é 
obrigatório, porém é um gesto nobre por uma causa nobre.

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

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 informações 
pelo telefone (27) 99854-5657.

Acompanhe a programação de hoje: Abominável (animação - clas-
sicação livre) às 17h e 19h e sessões extras sábado e domingo às 
15h; Rambo: Até o Fim (ação - classicação 18 anos) às 21h. Mais 
informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-
feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias).

CINE SÃO MATEUS

VÁ, QUE DÁ CERTO
“Coloque a lealdade e a conança acima de qualquer coisa; não te 
alies aos moralmente inferiores; não receies corrigir teus erros” 
(Confúcio).

Bom dia pra quem é de bom dia!

FONTE: CLIMATEMPO

19° 27°
Sol com muitas nuvens. 
Períodos de céu nublado com 
chuva. À noite o tempo firma

Nenhum estado teve au-
mento no número de mortes. 
O índice mais baixo da que-
da foi no Piauí, onde os as-
sassinatos diminuíram 3,4%. 
Ceará, Rio Grande do Norte 
e Acre tiveram quedas supe-
riores a 30%. 

Os dados são do Monitor 
de Violência , projeto do Nú-
cleo de Estudos da Violência 
da Universidade de São Pau-
lo ( NEV-USP ), do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica e do site G1 . Foram 
considerados dados ociais 
de 26 estados e do Distrito 
Federal.

Desde 2018, os índices de 
mortes violentas têm dimi-
nuído. Segundo o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica , ano passado foi a mai-
or queda desde 2007, com 
redução de 13%.

VITÓRIA – A cada doze 
minutos, em média, uma pes-
soa foi assassinada no Brasil 
durante o primeiro semestre 
de 2019. Foram 24,4 mil mor-
tes violentas entre janeiro e 
julho deste ano. Apesar de 
alarmante, são 7.109 mortes 
a menos do que no mesmo 
período de 2018, quando 
31,5 mil pessoas foram as-
sassinadas.

Em 2017, aconteceram 
diversos conitos entre as 
facções Comando Vermelho 
e PCC. Isso fez os homicídi-
os aumentarem alarmante-
mente – foi o ano com mais 

Uma pessoa foi morta
a cada 12 minutos no
primeiro semestre de 2019

Foram 7.109 mortes a menos do que no mesmo período 
de 2018.

“Os conitos diminuíram 
[a partir de 2018] porque boa 
parte dos chefes das fac-
ções,que davam a ordem pa-
ra que eles acontecessem, 
estavam dentro das prisões, 
mais vulneráveis a ações do 
governo”.

MORTES POR 
POLICIAIS

Apesar da queda, o núme-
ro de mortes causadas por 
polícias têm crescido. Em 
2018, houve aumento de 
20% em comparação a 2017. 
A cada 100 mortes, 11 eram 

mortes violentas, atingindo 
63.880 vítimas.

Bruno Paes Manso , pes-
quisador do Núcleo de Estu-
dos da Violência (NEV-
USP), explica que a queda 
está associada a questões 
circunstanciais e a melhoras 
de políticas públicas.

“A polícia que acredita 
que a violência é solução e 
mata como se isso resolvesse 
o problema é uma polícia 
criminosa”, explica.

De janeiro a agosto deste 
ano, o estado do Rio de Jane-
iro atingiu o maior índice da 
série histórica, com 1.249 
assassinatos cometidos por 

“São sintomas do mesmo 
problema, mas um não é con-
dição do outro”, responde o 
pesquisador do NEV-USP.

causadas por polícias no últi-
mo ano.

Ainda não há um levanta-
mento nacional de mortes 
por polícias. Na cidade de 
São Paulo , a cada três mor-
tes que ocorreram no primei-
ro semestre deste ano, uma 
era de autoria policial, de 
acordo com o Instituto Sou 
da Paz . A taxa é similar à de 
2018.

“É um trabalho muito difí-
cil, que envolve um compro-
misso muito forte com a lega-
lidade. Quando se promove 
um discurso de guerra, isso 
incentiva ações truculentas”, 
comenta o pesquisador sobre 
falas do presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) ou do governa-
dor carioca Wilson Witzel 
(PSC) em defesa a uma polí-
cia mais incisiva.

ES REGISTRA 586 
MORTES VIOLENTAS 

NOS SETE PRIMEIROS 
MESES DO ANO

policiais, segundo Instituto 
de Segurança Pública (ISP) 
do Rio.

No mesmo período de 
2018, houve 703 assassina-
tos, uma queda de 16%. Índi-
ce de homicídios criado pelo 
G1 acompanha os crimes 
violentos mês a mês.

As mortes violentas no 
Espírito Santo caíram 16,6% 
nos primeiros sete meses de 
2019, em comparação com o 
mesmo período do ano anteri-
or. É o que mostra o índice de 
homicídios  com base nos 
dados ociais da Secretaria de 
Segurança Pública do estado.

No mês de julho de 2019, 
foram 63 assassinatos, con-
tra 71 no mesmo mês do ano 
passado. Já no período que 
engloba os sete meses, foram 
586 mil mortes violentas — 
117 a menos que o registrado 
de janeiro a julho de 2018.

SÃO PAULO – Começa 
na próxima segunda-feira (7) 
a penúltima etapa de um le-
vantamento inédito do Minis-
tério da Saúde para saber co-

Estudo inédito avalia saúde
nutricional das crianças brasileiras

mo está a situação de saúde e 
nutrição das crianças de até 5 
anos de idade. O pesquisador 
vai medir o peso, a altura e 
coletar sangue para mapear a 

situação de saúde desses bra-
sileiros em todo o país. 

Nesta fase, serão visitadas 
2.170 residências nos esta-
dos do Maranhão, Piauí, Cea-
rá, Pará e Amapá, que inte-
gram o sexto ciclo do Estudo 
Nacional de Alimentação e 
Nutrição Infantil (Enani).

CRIANÇAS
Os pesquisadores vão co-

lher dados sobre a saúde nu-
tricional de crianças até 5 
anos de idade – Wilson Di-
as/Agência Brasil

Desde março, 11.300 ca-
sas em 17 estados já recebe-
ram a visita dos pesquisado-
res. Até o m do ano, todas as 
unidades da Federação serão 
alcançadas pelo estudo. Ala-
goas, Paraíba, Pernambuco, 

Segundo o Ministério da 
Saúde, para conrmar a 
identidade do pesquisador, 
que estará com camisas e 
crachá com o logotipo do 
ministério, a pessoa pode 
ligar na hora da visita para o 
telefone 0800 808 0990.

Assim que chega ao local, 
o entrevistador explica os 
procedimentos e entrega um 
Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, com 
detalhes da pesquisa e orien-
tações de como entrar em 
contato com a coordenação 
para tirar dúvidas.

Rio Grande do Norte e Sergi-
pe nalizam a pesquisa com a 
última fase a partir de novem-
bro. No total, serão estudados 
15 mil domicílios em 123 
municípios de todo o país.
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A expectativa do diretor 
da Petrocity, José Roberto 
Barbosa da Silva,  é de con-
seguir o documento até o 
nal do ano. Enquanto isso, 
estão sendo concretizados 
outros avanços referentes à 
estrutura do futuro centro 
portuário. Luciano Barce-
los falou sobre o projeto 
tecnológico para o site "Pe-
tronoticias".

 “Estamos falando de so-
luções de conectividade, 
servidores, wireless e segu-
rança, como também o data 
center, Internet das Coisas e 
automação”, armou o 
vice-presidente de vendas 
globais da Nexa, Luciano 
Barcellos. O executivo ex-
plica que o porto terá um 
alto grau tecnológico, per-
mitindo conectividade não 
apenas entre máquinas e 
equipamentos, mas também 
entre pessoas e materiais. 

Barcellos ainda ressalta o 
projeto “Petrocity Social”, 
que tem por objetivo ofere-
cer formação para 3 mil jo-
vens e adultos na área de 
tecnologia da informação, 
beneciando São Mateus e 
a região ao redor do municí-
pio.

O Centro Portuário São 
Mateus (CPSM) é um dos 
projetos mais aguardados 
pelo estado do Espírito San-
to e também pelo país. O 
empreendimento, cujas 
obras devem gerar mais de 
10 mil empregos na região, 
ainda aguarda a emissão da 
licença ambiental para o 
início de sua construção.

- Como funciona a parce-
ria da Nexa com a Petro-
city?

- O que temos fechado com 
a Petrocity é o chamado pa-
cote de tecnologia. Ele é 
composto por 21 pacotes 
tecnológicos que envol-
vem, principalmente, toda a 
parte de infraestrutura tec-
nológica para o porto. A Ne-

SÃO MATEUS – A Pe-
trocity Portos recebeu nesta 
semana da Nexa Tecnolo-
gia, os projetos técnicos de 
21 pacotes de conectividade 
do Centeo Portuário de São 
Mateus, a ser construido em 
Urussuquara. Será o maior 
data center do Estado, con-
forme antecipado pelos exe-
cutivos da companhia.

Petrocity: Nexa entrega
projetos de maior
data center do Estado

- Qual será o próximo pas-
so dentro dessa parceria?

xa é responsável pela cons-
trução e engenharia desses 
projetos de tecnologia que 
envolvem o porto. Estamos 
falando de soluções de co-
nectividade, servidores, 
wireless e segurança, como 
também o data center, Inter-
net das Coisas e automação.

- O memorando de entendi-
mento entre as partes foi 
assinado em novembro do 
ano passado. Agora, entre-
gamos a parte técnica dos 
21 projetos. Todos foram 
feitos a quatro mãos, em 
parceria com a Petrocity. 
Acredito que esta entrega 
técnica será bem sucedida.

- Poderia destacar os deta-
lhes mais interessantes 
dentro desses 21 projetos 
de tecnologia do porto?

- Além de ser um porto to-
talmente diferenciado, o 
CPSM será totalmente sem 
papel (paperless) e total-
mente sensorizado. Vamos 
conseguir identicar todas 
as pessoas, máquinas, mate-
riais e equipamentos. As 
pessoas falam muito sobre 
inteligência articial, mas, 
para se ter inteligência arti-
cial, é preciso ter uma 
massa de dados crítica para 
que a máquina tome a deci-
são. Como eu disse, todas as 
pessoas, máquinas, materi-
ais, e equipamentos estarão 
conectados. Com isso, usan-
do a inteligência articial, 

Hoje, além das câmeras se-
rem usadas para identica-
ção facial, serão essas mes-
mos equipamentos que iden-
ticarão, por exemplo, 
focos de incêndio. A própria 
câmera tem uma inteligên-
cia que consegue identicar 
um foco de incêndio. O ope-
rador não vai precisar olhar 
todas as 600 ou 800 câmeras 
espalhadas em um porto 
desse porte. 

- O Centro de Controle Ope-
racional (CCO) do CPSM 
terá a mesma tecnologia da 
Bolsa de Valores de Nova 
York. Será possível tomar 
decisões em tempo real. Ele 
terá esse viés de ser mais 
que um centro de controle. 
Ele terá salas de crise para 
que as empresas instaladas 
no porto tomem decisões. É 
um projeto totalmente re-
dundante. O CPSM está em 
um lugar que ainda é deslo-
cado. Por isso, precisamos 
ter uma dupla abordagem 

poderemos evitar acidentes 
dentro da planta. Além dis-
so, vamos conseguir identi-
car uma possível colisão 
ou abarrotamento. Não é só 
tecnologia por tecnologia. 
Tem um sentido por de trás. 
E faz todo o sentido para o 
porto, onde teremos 5 mil 
pessoas circulando.

- Além das questões relaci-
onadas à segurança, o se-
nhor pode falar também 
das tecnologias ligadas à 
operação do porto?

- Quais horizontes serão 
abertos para as pessoas 
beneciadas por este pro-
grama?

de telecomunicações e tam-
bém uma dupla abordagem 
de energia elétrica. Não po-
demos depender de uma 
única fonte de energia. 

Esses são alguns dos pontos 
do nosso projeto, que não é 
especíco de tecnologia. 
Tecnologia sem valor não 
adianta de nada. É preciso 
ter valor. Por isso, o CPSM 
será diferenciado no merca-
do.

- É interessante que esta 
infraestrutura tecnológi-
ca não vai servir apenas 
para o porto, mas também 
para a região em seu en-
torno…

O porto terá o maior data 
center do estado. Isso por-
que ele vai atender às de-
mandas não só do porto, 
mas também as da região. 
Para isso, ele precisar estar 
pronto e normatizado e cer-
ticado internacionalmen-
te. Nenhum data center de 
porte no estado está prepa-
rado para isso. As normas 
são internacionais e especí-
cas para a área portuária.

- Foi bom você falar desse 
aspecto social. Temos uma 
parceria com a multinacio-
nal Cisco e criamos o proje-
to “Petrocity Social”. Já 
formamos a primeira turma, 
com 12 alunos em tecnolo-
gia da informação. Foi to-
talmente gratuito. E a ideia 
é formar 3 mil jovens e adul-
tos nos próximos dois anos 
em tecnologia da informa-
ção.

- Com as tecnologias de ho-
je, esse prossional não 
precisará sair da cidade de 
São Mateus para ser um ana-
lista de tecnologia. Eu pos-
so manter essa pessoa na 
cidade como um analista 
que vai trabalhar remota-
mente para qualquer empre-
sa do mundo. Não vamos 
criar um êxodo de pessoas 
da região. Não estamos cri-
ando um analista de sistema 
para sair de São Mateus. Ele 
poderá continuar trabalhan-
do em sua cidade, desenvol-
vendo tecnologia e sistemas 
para o mundo inteiro. O pro-
jeto contemplará, ao todo, 
28 municípios da região.

Barcellos ainda ressalta o projeto “Petrocity Social”, 
que tem por objetivo oferecer formação para 3 mil jo-
vens e adultos na área de tecnologia da informação, 
beneficiando São Mateus e a região ao redor do municí-
pio.

Viação Águia
Branca abre 200
vagas de emprego

A função de motorista 
exige que o prossional 

SÃO MATEUS – A 
Viação Águia Branca vai 
contratar mais de 200 pro-
ssionais para trabalhar 
no verão. As contratações 
deverão ocorrer até de-
zembro devido a alta tem-
porada. Os selecionados 
vão atuar em Campo 
Grande, São Mateus, Tei-
xeira de Freitas, Rio de 
Janeiro, Governador Vala-
dares, Colatina e Linha-
res.

De acordo com a em-
presa, a maior parte das 
vagas serão destinadas ao 
cargo de motorista. Have-
rá ainda oportunidades 
para cobrador e agente de 
vendas.

tenha o ensino fundamen-
tal completo, carteira de 
habilitação categoria D, 
curso de transporte de 
passageiros (resolução 
168) e experiência com 
viagens em rodovias.

Os candidatos podem 
enviar o currículo para o 
emai l  recru tamento-
es@aguiabranca.com.br. 
Para as vagas de motoris-
tas, também é possível se 
cadas t r a r  pe lo  s i t e : 
bit.ly/MotoristaVAB e 
preencher o cadastro. 

Após a contratação, os 
motoristas passam por 
intenso treinamento, sob 
acompanhamento de ins-
trutores, antes de assumi-
rem as rotas. Os contratos 
serão temporários.

Oportunidades de emprego são para atuar na alta 
temporada; maior parte das é para o cargo de mo-
torista.

Segundo a Defesa Civil 
Municipal, apesar da inten-
sidade da chuva e das vias 

Uma chuva bastante in-
tensa alagou diversas ruas 
do município, na manhã des-
ta sexta-feira (04). Choveu 
forte desde a madrugada, o 
que causou transtornos para 
quem mora e circula pelo 
Centro.

SÃO MATEUS – Aveni-
das do Centro da cidade e do 
balneário de Guriri estão 
tomadas pela água

Chuva intensa
alaga ruas 

alagadas, não aconteceu 
nada de grave na cidade. 
Ruas do Centro e também do 
balneário de Guriri estão 
tomadas pela água.

Na Avenida Jones dos 
Santos Neves, no Centro, a 
água transborda de um buei-
ro no meio da rua em frente 
ao prédio do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). 

Em Guriri, a Avenida Go-
vernador Eurico Vieira de 
Rezende, a principal do bal-
neário, está alagada.

Na Avenida Jones dos Santos Neves, no Centro, a água 
transborda de um bueiro no meio da rua em frente ao 
prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
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SÃO MATEUS – Há 
muito não se via tanta movi-
mentação em um julga-
mento no Fórum de São Ma-
teus, mas foi o que aconte-
ceu durante o dia desta quar-
ta-feira. Familiares da jo-
vem Taynara Alves Rocha, 
assassinada em junho de 
2015 no balneário de Guri-
ri, e muita gente da socieda-
de mateense acompanha-
ram de perto o decorrer da 
sessão e o veredicto. A con-
denação a 13 anos e seis 
meses de prisão em regime 
fechado para Thayná Bar-
bosa Carrilo, de 24 anos, 
como envolvida no crime 
só saiu às 20 horas. Outros 
dois envolvidos no crime já 
haviam sido condenados 
antes.

O julgamento no Fórum 
Desembargador Santos Ne-
ves, no Bairro Jaqueline, em 
São Mateus, começou por 
volta das 9 horas e desde o 
início foi grande a presença 

Júri da morte de jovem em
Guriri movimenta Fórum

de familiares, amigos e mem-
bros da sociedade atraídos 
pelo clima de expectativa 

Na época do assassinato Taynara tinha apenas 16 anos. O 
corpo dela foi encontrado em uma área de restinga a 100 
metros da estrada de acesso a Barra Nova.

pela condenação da ré. Na 
época do assassinato Tayna-
ra tinha apenas 16 anos. O 

De acordo com os fatos, 
Taynara teria sido morta por-
que estaria passando infor-
mações para tracantes 
rivais dos executores, con-
forme apurou à época, o dele-
gado José Eustáquio Men-
des Júnior. Desde então a 
acusada de envolvimento no 
crime estava foragida e foi 
presa em junho deste ano em 
São Paulo.

corpo dela foi encontrado 
em uma área de restinga a 
100 metros da estrada de 
acesso a Barra Nova, zona 
sul de São Mateus.

Mesmo com a condena-
ção familiares da vítima não 
estavam satisfeitos. “Espe-
rávamos uma condenação 
maior para esta mulher en-
volvida no assassinato de 
minha sobrinha, mas graças 
a Deus a Justiça foi feita, 
mas isso não ameniza o so-
frimento da família”, desa-
bafo a tia de Taynara, Ana 
Rosa Rocha.

SÃO MATEUS – Por 9 
votos a 2, o plenário da Câ-
mara de São Mateus bateu o 
martelo favorável à compo-
sição de onze vereadores na 
próxima legislatura, com 
inicio em 1° de janeiro de 
2021. 

A votação em segundo 
turno do Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica 002/2019, de 
autoria dos vereadores Car-
los Alberto Gomes, Jerri 
Pereira, Jorge Recla e Jozail 
do Bombeiro, ocorreu na 
última sessão.
 

Por se tratar de uma emen-
da à LOM, foi preciso contar 
com dois terços dos votos. 
Porém, sem diculdades, o 
parlamento acatou através 
do voto nominal, a proposi-
ção que altera o parágrafo 
único do artigo 21 da Lei 
Orgânica, o qual abria pre-
cedente para um quantitati-
vo de dezessete cadeiras nas 
eleições 2020.

Manifestaram-se a favor 
da “emenda dos onze”: Aqui-
les Moreira, Carlos Alberto 
Gomes, Doda Mendonça, 

VOTO NOMINAL

Plenário da Câmara decide
11 vereadores para 2021

Francisco Amaro, Jerri Pere-
ira, Jorge Recla, Jozail do 
Bombeiro, Jaciara Teixeira e 
Paulo Chagas 

Os vereadores Ajalírio 
Caldeira, relator do Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica 
002/2019, e Antônio Luiz 
Cardoso, que no primeiro 

Aprovado pela legislatu-
ra anterior, o texto da Lei 
Orgânica, a ser revogado 
elevava para 17 o número 

ENTENDA

turno optaram pelos 11, des-
ta vez votaram pelas17 va-
gas no parlamento.

de vereadores, já a partir do 
manda to a tua l  ( 2017 -
2020), como a publicação 
da Mesa Diretora em 2016, 
não obedeceu ao prazo elei-
toral, cou juridicamente 
prevista a permanência de 
onze vagas para a legislatu-
ra seguinte.

A votação em segundo turno do Projeto de Emenda à Lei Orgânica 002/2019, de auto-
ria dos vereadores Carlos Alberto Gomes, Jerri Pereira, Jorge Recla e Jozail do Bom-
beiro, ocorreu na última sessão.

ES recebe mais 37
mil doses de vacina
contra o Sarampo

Essa campanha é volta-
da para as crianças e tem o 
apoio das secretarias de 
saúde do Estado e dos mu-
nicípios. O objetivo cen-
tral é conseguir vacinar 
crianças de seis meses a 
menores de cinco anos.

No próximo dia 19, 
acontecerá o Dia D, que é 
uma mobilização do Bra-

VITÓRIA – Na próxi-
ma segunda-feira (07) co-
meça a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra o 
Sarampo. Para o Espírito 
Santo, 37.854 mil doses da 
tríplice viral serão envia-
das para que as pessoas 
sejam imunizadas. Essas 
doses estarão disponíveis 
em 493 unidades de saúde 
em todo o Estado.

O Espírito Santo regis-
trou, até a última quinta-
feira (03), 225 noticações 
de casos suspeitos da doen-
ça. De todos esses, 171 
foram descartados, dois 
conrmados e 52 seguem 
sendo investigados.

sil inteiro para a vacina-
ção. Além da proteção con-
tra o sarampo, o vacinado 
ainda consegue se preve-
nir de caxumba e rubéola.

A doença do sarampo é, 
geralmente, transmitida 
por meio de saliva, tosse, 
espirro e fala. Os principa-
is sintomas são tosse per-
sistente, irritação, coriza, 
congestão nasal e mal-
estar.

HISTÓRICO

Quase um quarto
das famílias vive
com menos de dois
salários mínimos

VITÓRIA – Quase um 
quarto das famílias brasile-
iras (23,9%) viviam entre 
2017 e 2018 com renda 
total de até R$ 1.908. O 
valor equivale a menos de 
dois salários mínimos (R$ 
998) e é mais de R$ 3.500 
inferior à média dos lares 
nacionais, de R$ 5.426,70.

O percentual das famíli-
as que faturam até R$ 
1.908 corresponde a cerca 
de 44,8 milhões de pessoas 
e 16,5 milhões de lares, 
segundo dados revelados 
nesta sexta-feira (4), pela 
POF (Pesquisa de Orça-
mentos Familiares), divul-
gada, do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística).

Apesar da elevada quan-
tidade de famílias que vi-
vem com a faixa mais bai-
xa de renda do relatório, o 
maior percentual do estu-
do é apresentado pelos 
lares com rendimentos 
médios entre R$ 2.862 e 
R$ 9.540 e corresponde a 
30,5% do total de famíli-
as. Para 18,6%, as remu-
nerações mensais da casa 
variam entre R$ 1.908 e 
R$ 2.862.

Com os dados, é possí-
vel armar que três de cada 
quatro famílias contam 
com até seis salários míni-
mos (R$ 5.724) para passar 
o mês — isso equivale a 
147,8 milhões de pessoas, 
de 50,4 milhões de famílias 
brasileiras.

Na ponta mais rica do 
levantamento, aparecem 
2,7% das residências do 
país com renda média aci-
ma de R$ 23.850. Há ainda 

REGIÕES
De acordo com o levan-

tamento, o rendimento mé-
dio mensal das famílias 
varia signicativamente 
conforme a localidade em 
que o grupo vive.

3,9% com remuneração 
entre R$ 14.310 e 23.850 e 
R$ 6,4% ganhando de R$ 
9.540 a R$ 14.310.

Para os lares da área ur-
banas, a renda média foi de 
R$ 5.806,24. Já os grupos 
que vivem em regiões rura-
is acumulam rendimento 
de cerca de R$ 3.050,49, o 
que representa pouco mais 
da metade (52,3%) dos ga-
nhos das famílias da zona 
urbana.

Quando o assunto são as 
regiões do país, a diferença 
também é considerável, 
com o salário médio das 
famílias moradoras do Cen-
tro-Oeste (R$ 6.772,86) 
mais de 90% superior em 
relação às do Nordeste (R$ 
3.557,98).

Em todas as regiões, o 
componente com a maior 
participação nos valores 
recebidos pelas famílias 
foi o rendimento do traba-
lho. As maiores participa-
ções do rendimento do tra-
balho foram registradas no 
Centro-Oeste (61,5%) e no 
Norte (61,0%).

Além do Centro-Oeste, 
a s  r e g i õ e s  S u l  ( R $ 
5.995,55) e Sudeste (R$ 
6.391,29) têm remunera-
ção média familiar acima 
da média nacional. Na Nor-
te, os grupos de moradores 
somam renda na casa de R$ 
3.647,70.
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Se Daniel tiver seu recur-

A expectativa é grande e 
os aliados do prefeito se mo-
bilizam para contrapor a 
grande pressão social exis-
tente no município, princi-
palmente através das redes 
sociais, para que a sentença 
de cassação de Daniel e de 
seu vice, Dr José Carlos (já 
falecido), seja executada. 
Corre na cidade um abaixo 
assinado de aliados do pre-
feito, mobilizados por ele 
mesmo, para tentar sensibi-
lizar algum ministro a pedir 
vistas dos autos e adiar o m 
de Daniel como prefeito mu-
nicipal.

Nas últimas eleições, po-
rém, a propalada populari-
dade de Daniel, que governa 
fazendo festas para a perife-
ria, como ele mesmo gosta 
de dizer, não se manifestou 
em votos. Todos os seus can-
didatos perderam e o depu-
tado federal César Colnago, 
presidente do seu partido, 
teve uma votação ínma no 
município. 

PROCESSO

A movimentação é acom-
panhada com especial inte-
resse também na política 
estadual, pois, conforme o 
próprio Daniel da Açaí apre-
gou em vídeo que circula 
nas redes sociais, quem ga-
rantia sua permanência no 
cargo, com tráco de in-
 u ê n c i a ,  e r a  o  e x -
governador Paulo Hartung. 

SÃO MATEUS – Agora 
é ocial: conforme anteci-
pou com exclusividade o FA 
NOTÍCIAS, saiu a pauta de 
julgamento da 106ª sessão 
ordinária do pleno do Tribu-
nal Superior Eleitoral, a ser 
realizada na próxima terça-
feira (8), e o oitavo item é o 
recurso especial eleitoral 
25857, do prefeito Daniel 
Santana (PSDB), o Daniel 
da Açaí, contra a cassação de 
seu mandato tanto pelo juiz 
eleitoral da 21ª Zona Eleito-
ral de São Mateus quanto 
pelo Tribunal Regional Elei-
toral do Espírito Santo 
(TJES).

TSE pauta julgamento
da cassação de Daniel
para terça-feira

Daniel da Açaí foi denun-
ciado pelo Ministério Públi-
co Eleitoral do Município 
por abuso de poder econô-
mico ao distribuir água de 
sua fonte durante o período 
de estiagem, que impactou 
sobre o resultado das elei-
ções. O juiz eleitoral Tiago 
Fávaro Camata acolheu a 
denúncia e sentenciou a cas-
sação tanto do prefeito Dani-
el quanto de seu vice, Dr Jo-
sé Carlos. 

so rejeitado e sua cassação 
executada, quem assume a 
Prefeitura é o presidente da 
Câmara, Jorge Recla, en-
quanto aguardar o TRE con-
vocar, em 90 dias, nova elei-
ção para um prefeito que vai 
governar menos de um ano, 
pois em 2020 haverá elei-
ções gerais em todos os mu-
nicípios brasileiros – para 
prefeitos e vereadores.

Daniel recorreu ao Tribu-
nal Regional Eleitoral, que 
conrmou a decisão no dia 
30 de outubro de 2017. Po-
rém, cou no cargo graças a 
uma liminar concedida pelo 
desembargador Annibal Re-
zende, então presidente da 
Corte Regional, até o julga-
mento de recurso ao TSE. 

Sorteada como relatora 
quando a peça chegou à Cor-

te Superior, a ministra Rosa 
Webber não conheceu do 
recurso. Porém, após a con-
tratação do escritório de ad-
vocacia de Henrique Neves, 
ex-ministro do próprio TSE, 
a relatora resolveu encami-
nhar o processo ao plenário. 

“Depois disso, o processo 
cou parado durante nove 
meses no TSE”, denunciou o 
deputado estadual Eustá-
quio Freitas (PSB) na sema-
na passada na Assembleia, 
em aparte a pronunciamento 
duro do deputado Enivaldo 
dos Anjos cobrando do TSE 
que pautasse o julgamento.

“A ministra Rosa Weber 
saberá atender a esse grito 
da população de São Mateus 
e restabelecer a moralidade 
no município, afastando es-
se prefeito. Não pode deixar 
car, senão vão tirar tudo o 
que puderem fazendo festa. 
Eles querem postergar o afas-
tamento para fazerem a festa 
da cidade e o Carnaval. Aí, a 
terra já estará arrasada”, dis-
se Enivaldo.

EXPLOSÃO DE 
VIOLÊNCIA

Ao mesmo tempo em que 
está na iminência de se tor-
nar uma potência econômica 
e logística, São Mateus en-

Sob a gestão de Daniel da 
Açaí, porém, esse “cresci-
mento” se manifesta com 
sua face mais perversa: São 
Mateus é o município mais 
violento do interior do Esta-
do, segundo o último Atlas 
da Violência elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) em 
parceria com o Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
(FBSP).

frenta graves problemas 
com explosão da violência. 
Com 130 mil habitantes, o 
município já é a terceira mai-
or cidade em população do 
interior do Estado, atrás ape-
nas de Cachoeiro e Linha-
res.

Com um índice de 54,9 
homicídios por 100 mil habi-
tantes, São Mateus ocupa o 
terceiro lugar nesse triste 
ranking estadia, superado 
apenas por Serra e Cariaci-
ca, municípios da Grande 
Vitória. Avaliação de espe-
cialistas apontam para o ris-
co de São Mateus, inclusive, 
começar a perder investi-
mentos econômicos progra-
mados por grandes grupos 
em busca de sua localização 
geográca estratégica e 
condições topográcas 
favoráveis.

A expectativa é grande e os aliados do prefeito se mobilizam para contrapor a grande 
pressão social existente no município, principalmente através das redes sociais, para 
que a sentença de cassação de Daniel e de seu vice, Dr José Carlos (já falecido), seja exe-
cutada. 

O levantamento de-
monstra que essa média 
foi produzida com base na 
análise de dois regimes 
distintos que regem ques-
tões trabalhistas: a Conso-
lidação das Leis do Traba-
lho (CLT) e o estatutário 
(que regula a relação de 
trabalho e os direitos de 
servidores públicos, tanto 
municipais, estaduais ou 
federais). Tratando-se da 
CLT, a diferença assusta: 
as mulheres em cargos 
ma i s  a l to s ,  r ecebem 
49,01% a menos (R$ 10,2 
mil contra R$ 5,2 mil). Já 
no regime estatutário, a 
d i f e r e n ç a  c a i  p a r a 
18,75%.

VITÓRIA – Dados 
colhidos pelo Observató-
rio da Diversidade e da 
Igualdade de Oportunida-
des no Trabalho do Minis-
tério Público do Trabalho 
(MPT) revelam a dispari-
dade salarial entre homens 
e mulheres no estado do 
Espírito Santo. A desi-
gualdade é ainda maior em 
relação aos ocupantes de 
cargos de direção: pessoas 
do sexo masculino rece-
bem, em média, R$ 5,7 
mil, enquanto que o sexo 
feminino ganha R$ 4,1 
mil, o que representa 
28,07% a menos.

Somadas às questões 
raciais, a situação é ainda 
mais preocupante: dados 
de 2010 do Instituto Brasi-
leiro de Geograa e Esta-
tística (IBGE), analisados 
pelo Observatório, infor-
mam que nos setores for-
mal e informal do Espírito 
Santo, homens brancos 
recebem 3,6 salários míni-
mos; seguido das mulhe-

Mulheres em cargos
de chefia recebem,
em média, 28,07%
a menos que
homens no ES

A representante nacio-
nal da Coordenadoria de 
Promoção de Igualdade de 
Oportunidades e Elimina-
ção da Discriminação no 
Trabalho (Coordiguldade) 
e procuradora do Ministé-
rio Público do Trabalho no 
Espírito Santo (MPT-ES), 
Keley Kristiane Vago Cris-
to, arma que estudos 
sobre a divisão sexual do 
trabalho apontam que há 
uma hierarquização, no 
qual é dado valor superior 
ao trabalho do homem em 
comparação ao trabalho 
da mulher.

res brancas, com 2,4 salá-
rios mínimos. Homens 
negros aparecem na terce-
ira posição, com 2,2 salá-
rios mínimos; e, por últi-
mo, as mulheres negras, 
com apenas 1,6 salários 
mínimos – o equivalente a 
R$ 795 reais na época.

“Nesse sentido, as mu-
lheres têm seu acesso a 
cargos de comando e dire-
ção dicultados, não obs-
tante apresentem nível de 
escolaridade igual ou supe-
rior a homens, na mesma 
condição. De outro lado, 
pela construção social, os 
cuidados com os lhos e 
familiares vulneráveis, 
bem como toda gama de 
atividades domésticas são 
consideradas funções fe-
mininas, conferindo à mu-
lher uma responsabilidade 
muito maior na esfera pri-
vada (lar), dicultando 
sua atuação mais ostensi-
va na esfera pública (mer-
cado de trabalho, socieda-
de).  Por consequência, o 
ingresso e crescimento na 
carreira é dicultado”, 
explica a procuradora.

Tratando-se da CLT, a diferença assusta: as mulhe-
res em cargos mais altos, recebem 49,01% a menos 
(R$ 10,2 mil contra R$ 5,2 mil). Já no regime estatu-
tário, a diferença cai para 18,75%.
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Até onde apurou-se, 
hoje existem apenas duas 
cópias deste à época popu-
lar brinquedo - estima-se 
que mais de um milhão 
deles foram comerciali-
zados naqueles sombrios 
tempos. Os demais tive-
ram como destino a lata 
de lixo da História.

Fiquei a meditar sobre 
o que aconteceria se algu-
ma empresa decidisse 
relançar este brinquedo 
nos dias de hoje. Na mais 
amena das hipóteses seu 
proprietário seria imedia-
tamente preso e processa-
do. Notável, isso. Eis aí 
um bom sinal de evolução 
da humanidade. Que o 
mal nunca mais seja ensi-
nado às nossas crianças.

Pedro Valls Feu Rosa

Dia desses li uma inte-
ressante matéria sobre 
dados brinquedos conce-
bidos sob inspiração da 
máquina de propaganda 
nazista para doutrinar as 
crianças alemãs. O pri-
meiro deles, sob a classi-
cação de “diversão para 
a família”, tinha o nome 
de “Juden raus!” - “fora, 
judeus!”.

Os brinquedos

O jogo desenrolava-se 
da seguinte maneira: os 
jogadores encarnavam o 
papel de agentes do regi-
me nazista patrulhando as 
ruas. Conforme tinham 
sucesso no lançar de da-
dos poderiam invadir pro-
priedades, conscar bens 
e prender judeus - o pri-
meiro jogador a prender 
seis deles seria o vence-
dor do jogo.

Coluna
do Pedro

Mesa redonda
Daí meu espanto: há 

poucos dias, visitando 
um centro comercial, vi 
anunciado um jogo ele-
trônico - o popular “vide-
ogame” - cujo objetivo 
era matar policiais. Fi-
quei horrorizado. Anal, 
o que se está a ensinar às 
crianças? Angustiou-me 
imaginar como se sentiri-
am os órfãos de policiais 
que tombaram no cumpri-
mento do dever diante de 
um brinquedo daqueles, 
abertamente comerciali-
zado.

Minha reexão seguin-
te dirigiu-se ao tão orgu-
lhoso e c i rcunspect o 
“mundo das leis”: como 
explicar-se sua omissão? 
Como ele permite que 
produtos assim sejam ofe-
recidos às nossas crianças 
pelo planeta afora? Eis aí 
uma bela pergunta para 
estes portais do Terceiro 
Milênio.

Acabrunhado, decidi 
realizar uma pequena pes-
quisa acerca do tema. Des-
cobri, em poucos minu-
tos, brinquedos cujo obje-
tivo consiste no estupro 
de mulheres, no massacre 
de crianças, cristãos, mu-
çulmanos, negros e lati-
nos, no roubo de veícu-
los, no atropelamento de 
pedestres e por tal cami-
nho seguimos - até um 
que premiava o assassi-
nato de judeus encontrei, 
em uma surpreendente 
volta ao passado! Aliás, lá 
ganhava o jogo quem os 
prendia e aqui quem os 
mata - estamos, assim, 
superando os mais empe-
dernidos ideólogos nazis-
tas.

VITÓRIA – A Stone, 
ntech de tecnologia de 
pagamentos, tem novas opor-
tunidades de emprego aber-
tas nas cidades de Vitória, 
Guarapari, Serra e Linhares 
(ES). As novas contratações 
visam acompanhar o ritmo 
acelerado de crescimento da 
companhia, que em 2018 
duplicou sua carteira de cli-
entes.

As vagas - para o time 
comercial - contam com um 
salário xo e variável, rela-
cionado ao cumprimento de 
metas. Além disso, a empre-
sa oferece vale alimentação 

O presidente do Sicoob 
Sul-Serrano, Cleto Ventu-
rim, detalha que o trabalho 
será conectado às secretari-
as de saúde locais.

Os exames feitos na uni-
dade móvel serão enviados 

“Vamos usar um modelo 
que já temos adotado com 
parceiros locais. O melhor é 
buscar a secretaria de saúde 
local, que possue suas equi-
pes de médicos da família. 
Os agentes sabem identi-
car onde estão as mulheres 
que precisam fazer a mamo-
graa. Vamos fazer a divul-
gação e instalar a carreta na 
cidade. A princípio estare-
mos em Afonso Claudio, 
Iúna, Ibatiba, Brejetuba, e 
toda essa região do entorno 
de Venda Nova e Caparaó. 
Depois que testarmos esse 
modelo seguiremos para 
outras cidades”.

Esse é o objetivo da par-
ceria rmada entre o Servi-
ço Social da Indústria (Sesi) 
e o Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil (Sico-
ob) Sul-Serrano.

VITÓRIA – Cerca de 3 
mil atendimentos de mamo-
graa devem ser feitos até o 
Outubro Rosa de 2020, em 
uma unidade móvel que irá 
circular inicialmente na re-
gião do entorno de Venda 
Nova e Caparaó, no Espírito 
Santo.

Unidade móvel ofertará
3 mil exames de mamografia
até Outubro Rosa 2020

para os hospitais de referên-
cia para que seja expedido 
um laudo, que será devolvi-
do à secretaria municipal e 
repassado às mulheres.

Daí em diante, a paciente 
conduz o processo, caso seja 
necessário acompanhamen-
to. “Passado o momento de 
testes, podemos ver deman-
das de outras regiões do esta-
do. Queremos rodar com 
essa carreta o ano inteiro”, 
diz o presidente do Sicoob.

Segundo o Sistema de 
Informação de Mortalidade 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), de 2015 a 
agosto de 2019, foram 
1.449 óbitos por câncer de 
mama.

A parceria quer oferecer 
o acesso à mamograa para 
municípios que não possu-
em o mamógrafo, ou que 
têm muita demanda.

O diretor de Saúde e Segu-
rança do Sesi, Júlio Zorzal, 
aponta que a parceria com a 
Associação Feminina de 

Ainda com dados preli-
minares, em 2018 foram 
registrados 338 óbitos. Em 
2019, de janeiro a agosto, 
217 mulheres morreram em 
decorrência da doença. O 
relatório do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca) aponta 
que o Espírito Santo terá, 
para o biênio de 2018-2019, 
1.130 novos casos de câncer 
de mama feminino.

“Temos a oportunidade 
de capilarizar o atendimen-
to com a operação do Sico-
ob. Foi proposto um como-
dato no qual Sesi entra com 
o investimento unidade mó-
vel e o Sicoob com a dispo-
nibilização de recursos para 
a realização de forma gratu-
ita desses exames para essas 
mulheres”.

Zorzal explica que caberá 
ao Sesi o papel da mobiliza-
ção junto à indústria. “Te-
mos uma agenda comparti-
lhada. O objetivo do Sicoob 
é atender à sociedade em 
geral e nela está contida a 
indústria. Vamos mobilizar 
as indústrias para esse aten-
dimento”, diz. A ideia é che-
gar àquelas mulheres que 
não podem fazer a mamo-
graa em seus municípios e 
precisam se deslocar para 
cidades vizinhas ou mesmo 
para Vitória. “Muitas vezes 
quando essas pacientes con-
seguem o atendimento já 
apresentam o câncer num 
estado avançado. Queremos 
colaborar para minimizar 
esses impactos e levar uma 
prevenção e diagnóstico pre-
coce”.

Educação e Combate ao 
Câncer (Afecc) e com o Si-
coob vai facilitar a operação 
desse serviço e permitir que 
mais pacientes sejam aten-
didas.

Os exames feitos na unidade móvel serão enviados pa-
ra os hospitais de referência para que seja expedido um 
laudo, que será devolvido à secretaria municipal e re-
passado às mulheres.

A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa aprovou o Projeto de 
Lei 3552/19, que concede 
aos maiores de 60 anos de 
idade a isenção da taxa de 
renovação da Carteira Na-
cional de Habilitação 
(CNH).

A proposta foi aprovada 
na forma do substitutivo 
apresentado pela relatora, 
deputada Norma Ayub 
(DEM-ES), ao projeto 
original do deputado Coro-
nel Chrisóstomo (PSL-
RO) e um apensado, que 
tramitam na Câmara dos 
Deputados. 

"É fundamental a mu-

Stone abre vagas de
emprego no Espírito Santo

“Espírito Santo é um polo 
estratégico para a compa-
nhia. Por isso estamos in-
vestindo em oportunidades 
de emprego na região que 
nos permita continuar cres-
cendo e atendo bem aos nos-
sos clientes”, explica Au-
gusto Lins, Presidente da 
Stone. “Nosso modelo de 
atuação da Stone é diferen-
ciado, pois sabemos que o 
Brasil vai muito além das 
capitais. Somos movidos 

e refeição, vale transporte, 
seguro saúde e odontológi-
co, seguro de vida, auxílio 
creche e auxílio academia.

por empreendedores espa-
lhados por todo o País. Pre-
cisamos reforçar ainda mais 
nossos times locais para aten-
der com excelência nossos 
clientes capixabas”, com-
pleta.

Para se candidatar e des-
cobrir as vagas com as quais 
mais se identica e a cidade 
mais próxima de você, é só 
a c e s s a r  j o b s . k e n o b y-
.com/stone. Não há pré-
requisitos para a candidatu-
ra. No entanto, já ter atuado 
na área desejada é um dife-
rencial. A Stone está em bus-
ca de pessoas alinhadas à 

sua cultura e que queiram 
transformar o setor de meios 
de pagamentos no Brasil.

Um dos primeiros uni-
córnios brasileiros, a Stone 
abriu capital na bolsa ele-
trônica Nasdaq, em Nova 
York, em outubro de 2018. 
A companhia tem como pro-
pósito facilitar a vida do 
empreendedor brasileiro, 
permitindo-o vender mais, 
gerir melhor seu negócio e 
crescer sempre, com uma 
oferta diferenciada de solu-
ções de pagamento e gestão, 
além de atendimento perso-
nalizado.

Maiores de 60
anos podem ficar
isentos de taxa para
renovar CNH

TRAMITAÇÃO
A proposta tramita em 

caráter conclusivo e ainda 
será analisada pelas co-
missões  de Viação e 
Transportes; de Finanças e 
Tributação; e de Constitu-
ição e Justiça e de Cidada-
nia.

dança, uma vez que os 
idosos merecem trata-
mento digno e total ampa-
ro, seja pela sociedade 
em geral, seja pelo esta-
do", disse a deputado que 
fez ajuste no texto, que 
insere disposit ivo no 
Estatuto do Idoso (Lei 
10.741/03).



ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 metros 

quadrados. Tratar: 
99900-2100

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

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

VENDO uma casa no Ba-
irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 

do Zezé. Comntato: 
99529-1118

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

lizado. Tratar: 99900-
2100

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

1005.

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

3138.

VENDE-SE CASA E 
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

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

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

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

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

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

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

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.

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

Fonte: alexa.com
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NOTCIAS

4º SITE MAIS
ACESSADO DO ES fo

nt
e:
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le
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om
QUAL MÚSICA

DO SKANK
NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?

QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?


