
As obras foram iniciadas há dez anos com a garantia da imobiliária de que 
estaria pronto treze meses depois, mas já se passaram este prazo e o que 
se vê até agora é frustração de quem pensou que ficaria livre do aluguel.
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EVENTO REÚNE VEREADORES

ELE É O CARA!

“Corajoso é o que nada teme de si mesmo” (Espírito André 
Luiz).

QUE FACADA!

Acompanhe a programação de hoje: Abominável (animação - 
classicação livre) às 17h e 19h e sessões extras sábado e do-
mingo 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 feri-
ados ou pré-estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

DIA DAS CRIANÇAS NO CEPE

EM SÃO MATEUS
Próxima sexta (18) ocorrerá na Faculdade Vale do Cricaré, em 
São Mateus uma aula inaugural do curso da ESESP “Capacitar 
para Legislar”, direcionado aos vereadores e servidores de Câ-
maras Municipais de 10 municípios do Norte. A iniciativa é da 
ASCAMVES - Associação de Câmaras de Vereadores do Espíri-
to Santo, e tem apoio da Secretaria da Casa Civil do Espírito San-
to e Câmara Municipal de São Mateus.

Mais um golpe na vida de milhares de crianças e jovens brasilei-
ros: O presidente Bolsonaro vetou integralmente o Projeto de 
Lei nº 3.688/2000, que dispõe sobre a prestação de serviços de 
psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação 
básica. Lastimável!

O CEPE realizará hoje, a partir das 9h um grandioso evento para 
as crianças comemorarem o seu dia! Até 16h ocorrerão diversas 
atividades lúdicas: recreações, piscina, futebol, pula-pula, sorte-
io de brindes, distribuição de pipoca, picolé, cachorro-quente, 
algodão-doce, etc. É muita felicidade!

VIVA A PADROEIRA DO BRASIL! 

“As paixões sejam elas violentas ou não, nunca devem se ex-
pressar quando chegam a um ponto desagradável; a Música, 
mesmo nas piores situações, nunca deve agredir aos ouvidos, 
mas sim cativá-los e continuar sempre Música” (Wolfgang Ama-
deus Mozart).

Aplausos para a artista Shila Joaquim, que teve seu quadro “Ben-
zedeira” premiado na I Mostra Nacional de Art Naif, realizada 
recentemente em São Paulo. 90 brasileiros participaram do even-
to. Amei. 

PARABÉNS

LIVROS
A Livraria Sebo & Arte, localizada no Mercado Municipal de 
São Mateus, a cada dia aumenta a lista de visitantes que curtem a 
prática da leitura. Atualmente encontram-se à disposição do 
público títulos como: O Apanhador do Campo de Centeio; O 
Poder do Agora; Alhos & Bugalhos. Autores como: Dostoievs-
ki, Augusto Cury, George Orwell, dentre outros. Valores a partir 
de 10,00.

CINE SÃO MATEUS: MALÉVOLA NA 
SEMANA QUE VEM

A Comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro 
Cohab preparou uma homenagem à santa protagonista do feria-
do nacional comemorado hoje. Logo cedo serão iniciadas as 
comemorações: Ofício, café e festa das crianças; ao meio-dia, 
Reza do Terço Missionário; às 18h, Missa com Procissão (início 
no estacionamento do Fórum); às 21h, Ação entre Amigos. 

FONTE: CLIMATEMPO

20° 30°
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

E apesar das diculdades 
que enfrentam, os projetos 
sociais tem atingido seus 
principais objetivos que 
são: retirar crianças das ru-
as, oferecer ensino desde o 
infantil a partir dos três até 
os 10 anos de idade, como é 
o caso do Nova Esperança; 
até a faculdade, como no 
Araçá que ensina músicas, 
dança e educação ambien-
tal, conforme revela a dire-
tora Maria da Penha Rocha 
Santos, que não esquece de 
lembrar da necessidade de 
contar com as empresas e 
inciativa privada para aju-
dar desenvolver os projetos 
que desenvolve para aten-
der crianças carentes do mu-
nicípio.

A italiana Luigia Bordo-
ni, uma das fundadoras do 

SÃO MATEUS – Dois 
projetos sociais, o Nova 
Esperança e Araçá estão co-
memorando 49 e 25 anos 
respectivamente de funda-
ção em São Mateus com 
uma marca signicativa: a 
formação de crianças e ado-
lescentes para a Vida, atra-
vés do ensinamento que tem 
por objetivo atenderem famí-
lias com diculdades nan-
ceiras para encaminhar os 
lhos para uma escola seja 
ela municipal, estadual ou 
particular.

Projetos Sociais fazem
a diferença em São Mateus
com formação para a Vida

Projeto Nova Esperança não 
mede esforço no sentido de 
fortalecer a entidade e lem-
bra que teve a participação 
da Secretaria de Estado da 
Educação e o município de 
São Mateus ao longo dos 
anos para o desenvolvimen-
to das atividades, sem contar 
da ajuda através de recursos 
nanceiros provenientes da 
Itália.

“Temos muito a agrade-
cer também ás parcerias e 
aproveito para destacar que 
estamos desenvolvendo ou-
tros projetos que tem por 
objetivo atender famílias 

A coordenadora do Nova 
Esperança Gisele Terezinha 
de Souza lembra que apesar 

carentes”, destacou, lem-
brando que desde julho de 
2017 a entidade desenvolve 
o projeto Elos que tem for-
mado jovens para o mercado 
de trabalho.

das diculdades enfrentadas 
tem conseguido manter o 
padrão de qualidade no ensi-
namento das crianças do 
ensino infantil, bem como 
proporcionar o ingresso de 
jovens no mercado de traba-
lho através da capacitação 
prossional que oferece.

E apesar das dificulda-
des que enfrentam, os 
projetos sociais tem atin-
gido seus principais obje-
tivos.

SÃO MATEUS – O pre-
feito Daniel Santana assi-
nou a Ordem de Serviço 
para a construção de uma 
academia popular no Bair-

Assinada ordem de serviço para
Academia Popular no Litorâneo

ro Litorâneo.
A cerimônia de assinatu-

ra ocorreu no Gabinete do 
Prefeito, no Centro Admi-
nistrativo da Prefeitura de 

A academia será cons-
truída no mesmo terreno 
onde funciona a Unidade 
Municipal de Saúde do Ba-
irro. Na ocasião, o prefeito 
Daniel Santana também 
anunciou que está prevista 
a construção de mais duas 

São Mateus, e contou com 
a presença do secretário 
municipal de Obras, Valter 
Pigati; dos vereadores Fran-
cisco Amaro, Paulo Chagas 
e Aquiles da Silva, além do 
presidente da Associação 
dos Moradores do Bairro 
Litorâneo, Geraldo Barba-
lho e de Gerli Ferraço, pro-
prietário da Largura Cons-
trutora, empresa vencedora 
do processo licitatório para 
a realização da obra.

academias populares pró-
ximas de unidades munici-
pais de saúde, sendo uma 
no Distrito de Nestor Go-
mes (Km 41) e a outra no 
Bairro Santo Antônio.

AGRADECIMENTO 
DA COMUNIDADE
O presidente Associa-

ção dos Moradores do Bair-
ro Litorâneo, Geraldo Bar-
balho, aprovou a iniciati-
va: “Quero agradecer ao 
prefeito que está sempre de 
portas abertas para atender 
a comunidade e nossa asso-
ciação de moradores. Cada 
morador só tem a ganhar 
com a obra e sei que será 
muito bem aceita pela co-
munidade”.
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VITÓRIA – O cidadão 
capixaba ganhou mais um 
canal de comunicação 
com as forças de seguran-
ça, aumentando a eciên-
cia nos acionamentos ao 
Centro Integrado Operaci-
onal de Defesa Social (Cio-
des). Foi apresentado nes-
ta quinta-feira (10), o no-
vo aplicativo para celular 
APP 190 ES, que vai fun-
cionais nos locais atendi-
dos pelo Ciodes nas re-
giões Sul e Metropolitana. 
A novidade já está dispo-
nível para usuários da pla-
taforma Android. Em bre-
ve, também será possível 
baixar em aparelhos com o 
sistema iOS.

“Muitas vezes as pesso-
as que sofrem ou presenci-
am uma violência estão 
muito nervosas e assusta-
das. E quando ligam para 
o 190, não sabem a rua ou 
o bairro em que estão. Qu-
em baixar o aplicativo e 
ligar, já vai aparecer o no-
me da pessoa e a localiza-
ção. Isso já vai ajudar no 
despacho do atendente. 
Esse aplicativo facilita a 
vida de quem necessita do 
atendimento da Polícia 
Militar. Estamos levando 
mais efetividade ao traba-
lho dos nossos militares. 
Ao saber com exatidão a 
localização, a PM chega 
com muito mais rapidez e 
consequentemente tem 
mais eciência a ação”, 
armou Casagrande.

Além da facilidade para 
chamar ajuda, com apenas 
dois toques na tela, o usuá-
rio não precisa informar a 
sua localização. Por meio 
da leitura do sistema de 
GPS, o endereço da solici-
tação já é repassado ao call 
center do Ciodes automa-
ticamente, o que melhora 
o tempo de resposta dos 
recursos de segurança.

O secretário de Estado 
da Segurança Pública e 
Defesa Social, Roberto 

O governador do Esta-
do, Renato Casagrande, 
foi quem apresentou o apli-
cativo, cuja ideia principal 
é aumentar a eciência no 
envio de viaturas para aten-
der ao cidadão. Ele ressal-
tou ainda que o Governo 
do Estado vai seguir reali-
zando investimentos na 
área tecnológica:

SÃO MATEUS – Há dez 
anos famílias que apostaram 
em um dia morar no que é 
seu vivem o drama protago-
nizado com a construção de 
prédios do Programa Minha 
Casa Minha Vida no condo-
mínio Morada do Vale, no 
Bairro Jaqueline, região on-
de está localizado o Fórum 
da Cidade e o Ministério 
Público Estadual.

Pensar em morar no que é 
seu, neste caso, acabou le-
vando famílias a perderem 
as esperanças, mas ainda 
lutam junto à Caixa Econô-
mica Federal que foi o agen-

As obras foram iniciadas 
há dez anos com a garantia 
da imobiliária de que estaria 
pronto treze meses depois, 
mas já se passaram este pra-
zo e o que se vê até agora é 
frustração de quem pensou 
que caria livre do aluguel, 
conforme relata Paulo Pai-
va, um dos que acreditaram 
que um dia sairia do aluguel 
e passaria a morar no aparta-
mento que adquiriu, mas 
que até hoje vive da expecta-
tiva de ver o problema resol-
vido.

Drama da Casa Própria:
donos de apartamentos
ficam a ver navios

te nanceiro, à seguradora 
que teria dado garantia do 
investimento, e até o Minis-
tério Público, mas nada de 
solução até agora, conforme 
revelou Kátia Frias.

Segundo ela, foi criada 
uma Associação para lutar 
junto às autoridades no sen-
tido de que a obra seja reto-
mada e os imóveis entre-
gues pronto para morar, 

mas até agora tudo está na 
esperança. “Nossa esperan-
ça é uma solução mais bre-
ve possível para que nossos 
imóveis sejam liberados”, 
armou. 

As obras foram iniciadas há dez anos com a garantia da imobiliária de que estaria 
pronto treze meses depois.

Os pequenos negócios res-
ponderam pela abertura de 
1.224 postos de trabalho com 
carteira assinada no Estado. 
Esse foi o melhor saldo positi-
vo quando consideramos o 
mês de agosto dos últimos 
cinco anos.

“Os dados mostram que 
os pequenos negócios estão 
sendo os grandes responsá-
veis pelo saldo de empregos 
positivo no Estado nos últi-
mos oito meses. Foram gera-
dos 15.881 empregos no acu-
mulado de janeiro a agosto. 

SÃO MATEUS – Mais de 
1,2 mil novos postos de traba-
lho foram criados no Espírito 
Santo, em agosto, por micros e 
pequenas empresas que atuam 
no Estado, de acordo com uma 
análise feita pelo Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Espírito Santo 
(Sebrae ES) a partir dos dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia.

Mais de 1,2 mil empregos
foram criados no ES

Por setor, o levantamento 

Já as medias e grandes em-
presas estão com saldo nega-
tivo de 954 empregos no mes-
mo período”, completou a 
analista do Sebrae ES, Paul-
la Zuqui Ribeiro.

mostra que o segmento de 
serviços liderou com o me-
lhor desempenho, no mesmo 
período, contabilizando a 
abertura de 1.265 empregos. 
De acordo com a analista, as 
atividades que mais se desta-

caram nesse setor foram: car-
ga e descarga com saldo posi-
tivo de 124 empregos e trans-
porte rodoviário de cargas 
com a criação de 121 empre-
gos. Depois de serviços, vem 
a construção com a criação de 
524 vagas. Em terceiro lugar 
vem o comércio com 317 no-
vos postos.

No geral, os números con-
tribuíram para que, neste se-
gundo trimestre, a taxa de 
desemprego no Espírito San-
to apresentasse 1,2 pontos 
percentuais de queda (p.p) 
quando comparamos os da-
dos com o primeiro trimestre 
de 2019. O Estado segue, há 
sete trimestres, com índice de 
desemprego inferior à taxa 
geral do Brasil.

Em agosto, a cidade que 
gerou maior número de em-
pregos nos pequenos negóci-
os foi Serra, com 547 vagas; 
seguida por Cariacica, com 
281; Vila Velha, com 247 e 
Vitória, com 187 vagas.Os pequenos negócios responderam pela abertura de 

1.224 postos de trabalho com carteira assinada no 
Estado. Esse foi o melhor saldo positivo quando consi-
deramos o mês de agosto dos últimos cinco anos.

Aplicativo que
aciona socorro
em dois cliques
está disponível
em 19 cidades
do ES

Região Metropolitana
Cariacica, Guarapari, Ser-
ra, Vila Velha, Viana e Vitó-
ria.

Inicialmente, o aplicati-
vo se limita à realização de 
ligações, porém, deve con-
tar futuramente com ou-
tros serviços, como o aces-
so aos boletins de ocorrên-
cia registrados nas delega-
cias, por exemplo.

CONFIRA ABAIXO A 
LISTA DOS 

MUNICÍPIOS 
CONTEMPLADOS:

Sá, destacou que esse no-
vo dispositivo faz parte do 
investimento em tecnolo-
gia solicitado pelo gover-
nador, desde que assumiu 
a gestão em janeiro, e o 
objetivo é melhorar a e-
ciência policial dia a dia.

Região Sul
Cachoeiro de Itapemirim 
(distrito: Itaoca Pedra), 
Atílio Vivácqua, Castelo, 
Itapemirim (distritos: Itao-
ca Praia e Itaipava), Mara-
taízes (distrito: Barra), 
Presidente Kennedy, Rio 
Novo do Sul, Muqui, Var-
gem Alta, Mimoso do Sul, 
Anchieta, Piúma e Iconha.

“Nosso projeto de mo-
dernização tecnológica 
não vai parar aqui. É uma 
entrega importante, que 
sempre foi um desejo do 
nosso governador, e mes-
mo em um momento de 
diculdade nanceira, a 
gente está realizando in-
vestimentos. É um aplica-
tivo que busca melhorar e 
agilizar o atendimento ao 
cidadão”, armou Sá.

A novidade já está dis-
ponível para usuários 
da plataforma Andro-
id. Em breve, também 
será possível baixar em 
aparelhos com o siste-
ma iOS.



Whatsapp FA: (27) 99955-1548

www.fanoticias.com.br4 Cidade Sábado, 12 de outubro de 2019

Câmara autoriza abertura
de crédito para instalação
de passarelas em Guriri

Os recursos virão de um 
contrato de repasse rma-
do entre o Ministério do 
Turismo, prefeitura de São 
Mateus (através da Secre-
taria de Turismo) por inter-
médio da Caixa Econômica 

SÃO MATEUS – Passou 
no plenário da Câmara o Pro-
jeto de Lei 020/2019, do Po-
der Executivo, que solicitou 
ao parlamento abertura de 
crédito adicional especial ao 
orçamento desde ano, no 
valor de R$520 mil, para dar 
suporte à construção de pas-
sarelas na orla da praia de 
Guriri. A proposição foi 
aprovada por unanimidade, 
em turno único. O PL 020/2019, entrou na 

pauta de votação após pare-
cer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça, 
Direitos Humanos, Cidada-
nia e Redação e da Comis-
são de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização.

Federal. 
Em sua mensagem de jus-

ticativa, o Chefe do Poder 
Executivo explicou que, 
além de proteger a restinga 
nativa, a implantação das 
passarelas vai proporcionar 
conforto e comodidade aos 
moradores e turistas e garan-
tir acessibilidade às pessoas 
com deciência e mobilida-
de reduzida. 

Em sua mensagem de justificativa, o Chefe do Poder 
Executivo explicou que, além de proteger a restinga 
nativa, a implantação das passarelas vai proporcio-
nar conforto e comodidade aos moradores e turistas.

De acordo com a autora, 
ela estava retornando de 
uma viagem de férias quan-
do o acidente ocorreu. A re-
querente contou que embar-
cou no ônibus da requerida 
na cidade de João Pessoa 
(PB) e tinha como destino o 
município de São Mateus 
(ES). Ela narrou que eram 
cerca de 10h30, quando o 
ônibus colidiu com um veí-
culo que havia tentado fazer 
uma ultrapassagem. O fato 
se deu no município de Ita-
buna (BA).

Com o impacto da batida, 
o compartimento superior 
do ônibus abriu e diversas 
malas caíram. Segundo a 
requerente, uma dessas baga-
gens acabou acertando sua 
coluna e, consequentemen-
te, lesionando-a. Ela acres-
centa que precisou usar cole-
te lombar por três meses, 
além de medicamentos para 
controlar a dor, e que a re-
querida não lhe disponibili-
zou qualquer auxílio. Por 
sua vez, a ré armou que o 
acidente não ocorreu por 
culpa do motorista da sua 
empresa e que prestou toda 
assistência aos passageiros 
que se envolveram no inci-
dente.

SÃO MATEUS – Uma 
empresa de ônibus interesta-
dual foi condenada a pagar 
mais de R$10 mil em indeni-
zações a uma passageira que 
sofreu uma lesão na coluna 
durante um acidente de trân-
sito. Além dela, outros dois 
passageiros também foram 
indenizados. A decisão é da 
1ª Vara Cível de São Mateus.

Passageira que teve lesão
na coluna durante acidente
deve ser indenizada

Durante o acidente, o compartimento de bagagens superior do ônibus abriu e uma 
mala atingiu a coluna da autora.

Em análise do caso, o ma-
gistrado destacou que o caso 
deveria ser analisado tendo 
como referência o Código 
de Defesa do Consumidor. 
O juiz ainda ressaltou o en-
tendimento de que as empre-
sas de transporte devem ser 
responsáveis por deixar os 
passageiros em seu destino, 
sem danos e atrasos conside-
ráveis.

“Desta forma, ainda que 
restasse cabalmente de-
monstrada a inexistência de 
culpa do condutor do veícu-
lo pertencente a requerida, 
por se tratar de relação obri-
gacional em que é inviável o 
acolhimento de culpa de ter-
ceiro, recairia a responsabi-
lização dos danos sofridos 
pelos requerentes (usuário 

do serviço prestado) em face 
da requerida, sem prejuízo 
do ajuizamento de demanda 
regressiva autônoma”, ar-
mou.

Em continuação, o juiz 
ressaltou que a requerente 
apresentou os recibos de 
todos as suas despesas médi-
cas, tendo assim comprova-
do os gastos que teve em de-
corrência do acidente. Em 
consonância, o magistrado 
julgou procedente o pedido 
de indenização por danos 
morais. “As provas não dei-
xam dúvidas que os direitos 
da personalidade dos reque-
rentes foram violados, pois 
o ato praticado pela requeri-
da repercutiu na saúde dos 
requerentes, sendo agran-
te, portanto, que as integri-

Assim, o magistrado sen-
tenciou a requerida a pagar 
R$953,99 em indenização 
por danos materiais à autora, 
bem como R$10 mil por da-
nos morais. Os outros dois 
passageiros devem receber 
R$6 mil cada. “Fincado nes-
sas premissas e tendo por 
norte que a conduta da re-
querida repercutiu dano gra-
ve aos requerentes, princi-
palmente a primeira, pois 
sofreu “fratura de corpo ver-
tebral de L1” (. 53), acarre-
tando limitações por maior 
período de tempo”, conclu-
iu.

dades física e moral/ psíqui-
ca, aspectos fundamentais 
da pessoa humana, foram 
atingidas de forma conside-
rável”, justicou.

SÃO MATEUS – Um 
crime bárbaro assustou 
moradores do bairro Cam-
po Grande. Um corpo foi 
encontrado carbonizado e 
com as mãos amarradas 
para trás em uma estrada 
de chão.

De acordo com a Polí-
cia Militar, um morador 
viu o corpo e chamou a 
polícia. Ao chegar ao lo-
cal, os militares constata-
ram o fato e acionaram a 
perícia.

Em nota, a Polícia Civil 
explicou que o caso será 
investigado pela Delegacia 
Especializada de Homicídi-
os e Proteção  à Pessoa 
(DHPP) de São Mateus e 

Corpo carbonizado
e com as mãos
amarradas é
encontrado
na zona rural

A Polícia conta com a 
colaboração da população 
e qualquer contribuição 
para identicação de sus-
peitos pode ser feita por 
meio do Disque-Denúncia 
181 ou pelo disquedenun-
cia181.es.gov.br, onde é 
possível anexar imagens e 
vídeos de ações crimino-
sas. O anonimato é garan-
tido e todas as informa-
ções são investigadas.

até o momento nenhum 
suspeito foi detido. O corpo 
foi encaminhado para o Ser-
viço Médico Legal (SML) 
de Linhares, para ser identi-
cado e para ser feito o 
exame cadavérico que vai 
apontar a causa da morte.

De acordo com a Polícia Militar, um morador viu o 
corpo e chamou a polícia. Ao chegar ao local, os 
militares constataram o fato e acionaram a perí-
cia.

Enivaldo indica
obras que
beneficiam
população mateense

Para a comunidade de 
Vargem Grande – Rio Pre-
to, o deputado indicou a 
pavimentação asfáltica do 
trecho da Rodovia ES 315 
até a Rodovia Othovarino 
Duarte Santos. Para a Rodo-
via Othovarino Duarte, 
Enivaldo solicitou a insta-
lação de um redutor de velo-
cidade, no trecho de entra-
da para a Avenida Espera 
Feliz, em Guriri.

O líder do governou 
também solicitou a cons-
trução de uma ponte de 

SÃO MATEUS – Cinco 
indicações do deputado 
estadual Enivaldo dos 
Anjos (PSD), líder do Go-
verno na Assembléia Le-
gislativa, ao governador 
Renato Casagrande (PSB) 
foram encaminhadas e to-
das elas beneciando a 
população de São Mateus. 
A essas se somam outras já 
feitas anteriormente, vi-
sando à infraestrutura lo-
gística do Centro Portuário 
de São Mateus.

concreto na ES -315, na 
altura do km 29 no Distri-
to de Nativo de Barra No-
va, que dá acesso ás loca-
lidades de Barra Seca, 
Urus suqua ra ,  Campo 
Grande e Barra Nova Sul e 
demais localidades, bem 
como a pavimentação as-
fáltica do trecho que ante-
cede a Rodovia ES 315, 
Jorge Daher Filho, no mu-
nicípio de São Mateus.

Completando as indica-
ções de Enivaldo dos 
Anjos está a inclusão no 
programa de pavimentação 
de estradas rurais e munici-
pais Caminhos do Campo 
do trecho que liga a cidade 
de Alto Rio Novo a Pancas, 
na Região Noroeste.

Para beneciar a popu-
lação litorânea, Enivaldo 
pediu ao governador Rena-
to Casagrande que faça a 
pavimentação asfáltica da 
Rodovia ES 010, sentido à 
Comunidade São José, Dis-
trito de Nativo de Barra 
Nova.
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Moradores são expulsos
de ocupação em terreno da
prefeitura de Boa Esperança

BOA ESPERANÇA – 
Mais um caso de injustiça 
com a ocupação da terra. Cer-
ca de 18 famílias estão sendo 
expulsas de uma área na loca-
lidade de Santo Antônio do 
Pousalegre, distrito do muni-
cípio de Boa Esperança, no 
extremo norte capixaba. A 
área, que pertence à própria 
prefeitura da cidade, estava 
há anos sem utilização, toma-
da por lixo e mato.  

Maicon conta que as famí-
lias pagavam aluguel, porém, 
não tinham mais como arcar 
com os custos, por isso, deci-
diram ocupar a área que era 
utilizada pela prefeitura co-
mo espécie de lixão, incluin-
do despejo de animais em 
decomposição, o que atraía 
muitos urubus. Também ha-
via vegetação alta e animais 
como escorpiões. Depois que 
passaram a ocupar o terreno, 
os moradores retiraram todo 
o mato e o lixo, que passou a 
ser despejado pela prefeitura 
em área mais afastada das 
moradias. No local, construí-
ram barracões e começaram, 
inclusive, a cultivar hortas e 
outras plantações, como a de 
feijão e mandioca, tornando a 
terra produtiva. 

De acordo com o pescador 
Maicon Douglas Pinheiro, 
um dos integrantes da ocupa-
ção, sua família ainda perma-
nece no local simplesmente 
pelo fato de não ter para onde 
ir. Até então, além de ter en-
trado na Justiça pleiteando a 
reintegração de posse, a Pre-
feitura de Boa Esperança não 
providenciou novo local para 
abrigar os moradores que não 
têm outro local para se deslo-
car, incluindo crianças. 

Segundo ele, próximo à 
área, o caso de uma família 
de outro estado, que também 
promoveu ocupação, e hoje 
possui uma casa já estabele-
cida, fato que não foi motivo 
de intervenção judicial por 
parte da prefeitura. 

Jéssica Pinheiro, apoiado-
ra do movimento, arma que 

Nesta semana, depois da 
intimação realizada por oci-
al de justiça e por homens da 
Polícia Militar, 14 famílias, 
com medo, deixaram o local. 
Outras quatro, no entanto, 
permanecem na ocupação, 
que foi realizada há cerca de 
três meses, por não terem 
para onde ir. 

Com a ordem judicial e as 
ameaças de reintegração de 
posse à força, 14 famílias 
preferiram recolher seus per-
tences e se abrigar em casa de 
parentes. Outras quatro, no 
entanto, não têm outra opção 
a não ser car no local. “Não 
queremos desrespeitar a Jus-
tiça, só não temos para onde 
ir. Se a prefeitura vir aqui e 
falar para onde podemos ir, 
vamos sair. Mas não pode-
mos levar nossos lhos para a 
rua. Estamos numa situação 
muito difícil, de desespero”, 
disse Maicon, que mora com 
esposa e cinco lhos; sendo a 
menor de apenas dois anos. 

A Prefeitura de Boa Espe-
rança informou, por meio de 
nota, que, antes de ingressar 
com a ação de reintegração 
de posse, se reuniu com re-
presentantes das famílias, no 
gabinete do prefeito Lauro 
Vieira (PSDB). "Logo após, 
a Secretaria de Assistência 
Social cadastrou as famílias 
que necessitavam de cestas 
básicas, o que foi atendido. 
Na mesma semana, o prefeito 
esteve em Brasília solicitan-
do recursos para construção 

há cerca de cinco anos a pre-
feitura comprou este terreno 
para, segundo o então prefei-
to Romualdo Milanese, cons-
truir moradias para as pesso-
as carentes do distrito, sem-
teto, o que não se concretizou 
até então. “Os mesmos que 
usam a lei para tratorar os 
sonhos das dezenas de famí-
lias que ali estão, parecem ser 
cegos à mesma lei que estipu-
la o direito à moradia como 
um pilar que integra a digni-
dade da pessoa humana e está 
previsto desde 1948 na De-
claração Universal dos Direi-
tos Humanos, da qual o Bra-
sil é signatário, e que mais 
tarde, em 1988, a nossa Cons-
tituição Federal assegurou 
como direito fundamental no 
rol das necessidades mais 
básicas do ser humano".

E prossegue: “No contras-
te do nosso povo tão sofrido e 
que está 'jogado às traças' 
pela classe política da nossa 
cidade, está uma política que 
sempre esteve voltada para 
os interesses individuais e de 
grupos da elite, deixando de 
lado os menos favorecidos, 
burlando, assim, todos os 
tratados internacionais e os 
direitos sociais garantidos na 
Constituição. É isso mesmo, 
burlando a lei que tanto usam 
para massacrar os direitos de 
nós, pobres. Exigimos que o 
direito do pobre a moradia 
seja respeitado. Exigimos o 
tão prometido 'diálogo'.  Exi-
gimos respeito com nós po-
bres, negros, da periferia do 
município”.

NOTA

De acordo com a presiden-
te da associação de morado-
res da ocupação, Greice 
Kelly Neves Carolino, a or-
dem judicial para reintegra-
ção emitida pelo juiz da 1ª 
Vara Cível de São Mateus, 
Lucas Modenesi Vicente, 
deixava claro que não deve-
ria haver destruição das ca-
sas, mas representantes da 
empresa Soma Celovani 
Empreendimentos Imobiliá-
rios, titulares da ação judici-
al, derrubaram completa-
mente 10 residências de alve-
naria com apoio da Polícia 
Militar do Estado. 

Na área, moram 160 famí-
lias com perl de necessida-
de extrema de habitação. Os 
moradores, que contam com 
assessoria jurídica da Defen-
soria Pública, vão recorrer da 
decisão, com um agravo de 
instrumento no Tribunal de 

Destruição de casas em 
São Mateus

No ano passado, uma dis-
puta por terras no balneário 
de Guriri, em São Mateus, 
norte do Estado, resultou na 
destruição de 10 casas de mo-
radores da ocupação Nossa 
Senhora da Penha, que pos-
sui seis anos e tem, inclusive, 
associação de moradores 
com Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) cons-
tituído e projeto habitacional 
coletivo para construção de 
residências e áreas de lazer. 

de 20 casas populares em 
atendimento às famílias do 
distrito", apontou. A gestão 
municipal informou ainda 
que "em nenhum momento 
solicitou força policial e tam-
pouco disse que passaria o 
trator sobre as famílias, mes-
mo porque o respeito e o diá-
logo são primícias da admi-
nistração". 

O prefeito esclareceu, ain-
da, que está em Brasília "justa-
mente fortalecendo o projeto 
de construção de casas popula-
res para o Distrito de Santo 
Antônio do Pousalegre e que 
já recebeu orientação positiva 
do deputado federal Felipe 
Rigoni (PSB). Agora é aguar-
dar os trâmites legais para que 
o recurso seja viabilizado”. 

SEM-TETO EXPULSOS 
NA SERRA

REINTEGRAÇÃO EM 
VILA VELHA 

Justiça do Estado (TJES), e 
pedir indenização pelo preju-
ízo. 

No mesmo  mês, cerca de 
60 famílias também foram 
retiradas de uma área de pre-
servação ambiental que ocu-
pavam no bairro Novo Hori-
zonte, na Serra. Os sem-teto, 
entre eles mulheres, idosos e 
crianças, caram sem ter 
para onde ir e sem apoio da 
prefeitura, que sequer provi-
denciou um local para guarda 
dos pertences pessoais. A 
desocupação ocorreu de for-
ma administrativa por agen-
tes municipais da Vigilância 
Ambiental e da Secretaria de 
Serviços Urbanos, acompa-
nhados da Polícia Militar, 
sem, de acordo com a Defen-
soria Pública do Estado 
(DPES), uma ordem judicial 
para tanto. 

No último dia 25 de setem-
bro, uma reintegração de pos-
se, respaldada pela Justiça, 
retirou 150 famílias de uma 
fazenda na região da Barra do 
Jucu, em Vila Velha.  A deci-
são judicial para reintegração 
de posse foi deferida no dia 2 
de setembro pelo juízo da 6ª 
Vara Cível de Vila Velha, assi-
nada pela magistrada Rose-
nea Martins de Oliveira.

Logo cedo, ociais de 
justiça estiveram no local 
acompanhados de uma tropa 
de policiais militares com cer-
ca de 80 homens, incluindo 
militares da Companhia Inde-
pendente de Missões Especia-
is (Cimesp). Segundo decisão 
da Justiça, a proprietária do 
terreno, uma senhora de 73 
anos, se responsabilizou em 
disponibilizar caminhões para 
que as famílias pudessem 
transportar seus pertences, e 
máquinas para limpeza da 
área. Também deram apoio à 
operação a Secretaria de Esta-
do da Saúde com ambulânci-
as, a EDP, para retirada de 
possíveis redes elétricas, e 
Corpo de Bombeiros.

Nesta semana, depois da intimação realizada por oficial de justiça e por homens da 
Polícia Militar, 14 famílias, com medo, deixaram o local.

Sergio Moro
vem ao Estado
acompanhar
trabalho da
Força Nacional

Segundo o órgão minis-
terial Moro tem visitado as 
cidades que fazem parte do 
programa “Em Frente, Bra-
sil”. Cariacica é uma das 
cidades que desenvolvem 

VITÓRIA – O ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, 
vem ao Estado para acom-
panhar o trabalho da Força 
Nacional, em Cariacica. A 
previsão do Ministério da 
Justiça e Segurança Públi-
ca (MJ-SP) é que o ex-juiz 
federal visite o Espírito 
Santo no próximo dia 29.

o açao de forma piloto.

A previsão é que Moro 
venha ao Estado no dia 29 
de outubro, uma terça-
feira, mas essa data pode 
sofrer alterações por ques-
tões de agenda, informou 
o MJ-SP.

Ainda de acordo com a 
assessoria do MJ-SP, nas 
visitas, o ministro tem reu-
nião com prefeito da cida-
de onde o programa é de-
senvolvido, com o gover-
nador do estado e também 
com os integrantes da for-
ça-tarefa.

Ministro da Justiça e Segurança Pública visitará 
Cariacica no fim do mês.
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Pela expressão “qual 
pena” entenda-se não aque-
la xada pelo juiz, mas a 
que será efetivamente obje-
to de cumprimento míni-
mo em uma prisão. Pede-
se total transparência no 
que toca às progressões de 
regime etc.

Você já ouviu falar da 
Baronesa Newlove? Tra-
ta-se da Comissária das 
Vítimas do Reino Unido. 
Dia desses li sobre uma 
interessante sugestão por 
ela apresentada ao sistema 
legal daquele país: que as 
vítimas saibam, ao m do 
cabo, qual pena seus algo-
zes cumprirão.

Segundo a Baronesa, as 
vítimas acabam confusas 
ou desapontadas quando 
condenados voltam às ru-
as após cumprirem pouco 
mais da metade de suas 
penas - isto lá no Reino 
Unido, que claro.

Daí a necessidade de o 
sistema legal deixar perfe-
itamente claro para as víti-
mas como se desenvolverá 
o que aqui denominamos 
“procedimento de execu-
ção penal”. Inclusive, a 
partir desta medida, elas 
poderão exercer direito de 
manifestação quanto à 
pena aplicada.

Citou-se o exemplo de 
Paula Bairstow, estuprada 
repetidamente por seu pai 
- que foi condenado a 12 
anos de prisão. Ao sabê-lo 
pelas ruas após seis anos 
de segregação passou a 
sofrer ataques de pânico.

Transcrevo as palavras 

Coluna
do Pedro

A pena real
da Baronesa, comentando 
este episódio: “As vítimas 
podem cogitar de ter exis-
tido um conluio entre o 
sistema de justiça criminal 
e o condenado. Não houve 
conluio algum, mas é co-
mo elas se sentem. Se elas 
tivessem sido claramente 
informadas isto não acon-
teceria e elas estariam pre-
paradas para algum even-
tual reencontro fortuito 
com seus algozes”.

A progressão de regime 
de cumprimento de pena é 
saudável. Pode ajudar na 
reinserção do condenado na 
sociedade, reduzindo índi-
ces de reincidência. Porém, 
não menos importante é 
torná-la absolutamente 
transparente - principal-
mente para a população.

Permito-me ir além das 
observações da Baronesa. 
Quão bom seria se a socie-
dade soubesse a realidade 
acerca das penas a serem 
cumpridas pelos condena-
dos! Seria feita mais justi-
ça aos próprios juízes, mui-
tas vezes reféns de cir-
cunstâncias para as quais 
não contribuíram.

A própria xação da 
pena seria, digamos, mais 
“realista”. Talvez até mais 
justa. Eventuais discus-
sões sobre “penas mais 
altas”, comuns após al-
gum crime especialmente 
bárbaro, seriam mais bem 
norteadas.

Pois é. Será que, víti-
mas do processualismo, 
estejamos ignorando a 
transparência e a justiça?

VITÓRIA – O número de 
bicicletas roubadas no Espí-
rito Santo cresceu 15% em 
2019. Muitas vezes, os furtos 
acontecem em plena luz do 
dia, em locais com bastante 
movimento, sem levantar 
qualquer suspeita. Apenas 
em 2019, 1.045 bikes já fo-
ram roubadas, de acordo com 
dados da Segurança Pública.

O pesadelo ca pior quan-
do o roubo da bicicleta acon-
tece à mão armada. O cientis-
ta social Luiz Gustavo Ga-
bler foi abordado por dois 
criminosos, que o ameaça-
ram com uma arma antes de 

Um, dos tantos casos de 
bicicletas subtraídas de seus 
donos, é o da pedagoga Luci-
ene Gozzer, que teve seu me-
io de locomoção levado por 
um criminoso há cerca de 
cinco meses, no bairro Sote-
co, em Vila Velha. "Minha 
bicicleta era dos anos 70, 
uma bicicleta retrô. Ela foi 
customizada por uma estilis-
ta de bicicleta. E em cerca de 
um ano eu investi nela mais 
de dois mil reais", contou 
Luciene. 

VITÓRIA – Na sexta-
feira (11) é o Dia Nacional 
de Prevenção da Obesidade. 
Os números não deixam dú-
vidas que a obesidade é um 
problema de saúde pública 
no Brasil. Segundo dados do 
Ministério da Saúde, 155 
milhões de adultos estão 
acima do peso. No Espírito 
Santo os números também 
são preocupantes, 720 mil 
capixabas sofrem com o pro-
blema, o que representa 
18% da população.

A obesidade não é provo-
cada apenas pela alimenta-
ção inadequada. De acordo 
com a nutricionista funcio-
nal Letícia Matrak, o sobre-
peso também pode ser de-
sencadeado por questões 
hormonais, comportamen-
tais e emocionais.

“Quando se fala em obe-
sidade, não podemos pensar 
apenas no peso em si, mas 
entender as causas que ze-
ram esse paciente estar com 
sobrepeso. É claro que se a 
pessoa consumir uma quan-
tidade de calorias acimado 
do que ele precisa no dia vai 
ter problemas com obesida-
de, mas existem outras cau-
sas”, explicou.

De acordo com Letícia 
Matrak, uma das causas da 

Mais de 700 mil
capixabas estão acima
do peso; veja as causas

Problemas com alimentação, o emocional e alteração 
hormonal estão entre as causas.

obesidade no adulto é a de-
pressão. “Muitas pessoas 
substituem a questão afetiva 
pela alimentação. Elas enca-
ram o ato de comer como 
uma forma de carinho. Por 
isso, é preciso trabalhar a 
obesidade com uma equipe 
multidisciplinar, até com 
psiquiatra se for preciso”.

Alterações hormonais 
HORMÔNIOS A nutricionista alerta tam-

bém que a obesidade interfe-

também podem causar so-
brepeso. E o sobrepeso tam-
bém pode provocar proble-
mas hormonais. “O paciente 
com sobrepeso ca com os 
hormônios alterados. Isso 
interfere até na libido. Paci-
entes obesos, com os hor-
mônios desregulados, cam 
sem disposição para o se-
xo”, destacou.

Letícia destaca que não 
adianta fazer dietas mirabo-
lantes. “O paciente precisa 
fazer uma reeducação ali-
mentar. Se a dieta for muito 
restritiva, ele vai emagrecer, 
mas depois vai voltar ao so-
brepeso. É preciso um acom-
panhamento prossional 
para que a dieta seja monta-
da conforme a resposta meta-
bólica do paciente”. De acor-
do com a nutricionista, fa-
zendo um acompanhamento 
correto, em um mês já é pos-
sível ver os resultados.

re em todo o sistema metabó-
lico, podendo causar proble-
mas no fígado, coração, rins, 
pulmão, além do diabetes.

TRATAMENTO
Para que a perda de peso 

ocorra, é preciso que haja 
uma mudança no estilo de 
vida. A atividade física pre-
cisa ser incorporada na roti-
na diária, assim como a ree-
ducação alimentar.

“A obesidade, geralmen-
te, vem acompanhada de 
uma síndrome metabólica, 
que pode ser aumento da 
glicose, do triglicerídeo, 
colesterol e circunferência 
abdominal, causando pro-
blemas cardíacos, respirató-
rios e hormonais”, disse.

Quatro bicicletas são
roubadas por dia no
Espírito Santo em 2019

O levantamento feito pegou o período de janeiro a se-
tembro deste ano, que representa um aumento de 15% 
comparado ao mesmo período do ano passado.

levar a bicicleta. "Eu fui abor-
dado. Um deles estava arma-
do e levaram minha bicicleta, 
celular, mochila", relatou 
Luiz.

A média de bicicletas rou-
badas no estado é alta. Por 
dia, quatro bikes são rouba-
das. De janeiro a setembro 
deste ano, 1.045 ocorrências 
envolvendo esse tipo de cri-
me já foram registrados. 
Esses números representam 
um aumento de 15%, se com-
parado com o mesmo perío-
do do ano passado. 

Para a polícia, o aumento 
desse tipo de crime está liga-
do com grupos que fazem a 
recepção de bikes roubadas. 
"Se a sociedade não compra 
produtos roubados e furta-
dos, não vão haver roubos e 
furtos com essa quantidade. 
Isso é uma experiência pró-
pria. Todas as vezes que nós 
capturamos alguém, 99% das 
vezes esses produtos não -
cam com essas pessoas. 
Essas pessoas vendem. O que 
importa pra ela é o valor agre-
gado", explica Leandro Pi-
quet, delegado. 

VITÓRIA – Deputados 
aprovam projeto de lei para 
proibir uso do copo de plásti-
co no comércio, no Espírito 
Santo

Depois da proibição dos 
canudos de plástico, agora 
pode ser a vez dos copos de 
plástico para servir bebidas 
em estabelecimentos no Espí-
rito Santo. Um projeto de lei 
foi aprovado pelos deputados 
na Assembleia Legislativa. 
Agora, o PL segue para san-
ção, ou não, do governador.

Ficou decidido que os esta-
belecimentos terão 180 dias 
para se adequar à nova lei, 
que prevê multa de cerca de 

O PL 26/2019, de autoria 
do deputado estadual Dr. 
Emílio Mameri (PSDB), 
proíbe restaurantes, bares, 
ambulantes e similares de 
utilizarem copos plásticos 
descartáveis. Esses produtos 
deverão ser substituídos por 
outros biodegradáveis, oxi-
biodegradáveis ou de uso 
permanente.

Lei proíbe uso de copo
plástico no Comércio 

R$ 3,5 mil para quem des-
cumpri-la, dobrada em caso 
de reincidência.

“Estamos em conversa 
com o Sindiplast e o Sindba-
res. Existe alguma resistên-
cia? Existe, a gente entende. 
Mas nós entendemos que os 
benefícios são muito maiores 
e entendemos também que 
no projeto se colocam 180 
dias para uma readaptação, 
achamos que isso é sucien-
te. A cultura do povo também 
tá mudando, hoje o povo cla-
ma pela preservação, vemos 
problemas que desequili-
bram o meio ambiente e que 
vão trazer consequências 
para a população de maneira 
geral“, disse o deputado.

De acordo com Mameri, 
diariamente cerca de 720 
milhões destes copos são 
consumidos no Brasil, o equi-
valente a 1,5 mil toneladas. 
Ele salientou que somente na 
Assembleia foram consumi-
dos 770 mil copos no ano 
passado.



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

3138.

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

lizado. Tratar: 99900-
2100

VENDE-SE CASA E 

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.

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

1005.

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

do Zezé. Comntato: 
99529-1118
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IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

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

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

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

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 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.
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MOSTRAMOS A NOTÍCIA E LIDERAMOS A AUDIÊNCIA

NOTCIAS

4º SITE MAIS
ACESSADO DO ES fo
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QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?

QUAL MÚSICA
DO SKANK

NÃO PODE FALTAR
NO SAMA ROCK?


