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PETROCITY: ASSINADO
CONTRATO PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO DO PORTO
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DIVULGAÇÃO

A administração da PetroCity Portos S.A. assinou esta semana contrato 
com a empresa Auditec, especializada em saneamento básico, para a 
construção das Estações de Tratamento de Água e de Tratamento de 

Efluentes no Centro Portuário de São Mateus. 
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“Os homens distinguem-se entre si também neste caso: alguns 
primeiro pensam, depois falam e, em seguida, agem; outros, ao 
contrário, primeiro falam, depois agem e, por m, pensam” (Leon 
Tolstói).

PENSANDO AQUI

Acompanhe a programação de hoje: Malévola 2D (fantasia - clas-
sicação 10 anos) às 16h30min (sessões extras sábado e domingo 
às 14h30min); Em Malévola 3D às 19h e 21h30min. Mais infor-
mações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-
feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias).

Bom dia pra quem é de bom dia!

“O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca” (Imma-
nuel Kant).

PEDAL OUTUBRO ROSA

CAMINHADA SOLIDÁRIA
O Centro de Treinamento Carreiro convida a todos para participa-
rem de uma caminhada solidária que será realizada neste domin-
go (20), com saída programada para 5 horas da manhã. A caravana 
sairá do Centro de Treinamento Carreiro (Bairro Santo Antônio) 
com direção à Guriri. Os participantes doarão 1Kg de alimento 
não-perecível, que será doado à famílias carentes.

I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS

Ciclistas mateenses realizarão hoje a Pedalada da Campanha Con-
tra o Câncer de Mama 2019. A concentração será na quadra da 
Faculdade Vale do Cricaré às 15:30, com saída programada para 
16:30. O percurso será de aproximadamente 12km pelas ruas da 
cidade. Na chegada haverá mesa de frutas, palestra, terapia manu-
al, alongamento, aferição de pressão, sorteio de brindes e lanches.

No dia 25 de outubro acontecerá o I Seminário de Práticas Peda-
gógicas e Exitosas das Escolas Municipais de São Mateus. O obje-
tivo do evento será compartilhar práticas pedagógicas signicati-
vas desenvolvidas pelos docentes da Rede Municipal de Educa-
ção de São Mateus, enfatizando a qualidade educacional e conse-
quentemente do processo ensino-aprendizagem. O evento se ini-
ciará às 07h30min e ndará às 17h30min na Escola João Pinto 
Bandeira. A realização é da Secretaria Municipal de Educação.

No próximo dia 22 (terça) às 14h, a Prefeitura de São Mateus rea-
lizará o 2º Café & Compliance, cujo tema será “Gestão e Fiscali-
zação de Contratos”. As palestrantes serão Bruna Nascimento 
Honório, Mayara Assis e Renata Zanette. Os servidores interessa-
dos deverão se inscrever através do email cafeecomplian-
ce@saomateus.es.gov.br. Os participantes receberão certica-
dos.

CAFÉ&COMPLIANCE

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

QUE FACADA!
O Presidente Bolsonaro assinou um decreto que inclui a Casa da 
Moeda do Brasil no programa de privatizações do Ministro Paulo 
Guedes. Isso signica que o Brasil pode entregar a emissão da 
própria moeda para uma empresa estrangeira. 

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.

CINE SÃO MATEUS: MALÉVOLA 

FONTE: CLIMATEMPO

21° 33°
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

"É importante que os estu-
dantes façam um cronogra-
ma de estudos para que te-
nham listado aquilo que é 
mais cobrado em cada com-
ponente curricular, assim o 
aluno consegue focar nos 
conteúdos que costumam 
ser frequentes dentro da ava-
liação", sugeriu a pedagoga 
e psicopedagoga do Colégio 
Objetivo, Keila Espíndola.

Dentre os conteúdos mais 
cobrados na área de Lingua-
gens e Códigos, o professor 
elencou alguns temas recor-
rentes: funções da lingua-
gem, tipologia textual, inter-
textualidade, guras de 

Dentre as várias matérias 
presentes no exame, portu-
guês, matemática e redação 
costumam ser as mais temi-
das entre os participantes, 
uma vez que possuem um 
peso importante na avalia-
ção, além de serem intensa-
mente cobradas.

"O candidato ao Enem em 
Língua Portuguesa deve ter o 
hábito de leitura e produção 
de textos (redação), caso con-
trário, sentirá um pouco de 
diculdade em interpretar os 
enunciados das questões", 
advertiu o professor de Por-
tuguês do Colégio Objetivo, 
Josevanio Messias.

VITÓRIA – Falta menos 
de um mês para a aplicação 
do Enem 2019 – Exame Na-
cional do Ensino Médio -, 
que ocorrerá nos dias 3 e 10 
de novembro. A avaliação é 
a principal porta de entrada 
para instituições de ensino 
superior em todo o país, por-
tanto, trata-se de uma prova 
que causa muita tensão entre 
os participantes. Para ajudar 
na preparação, professores 
do Colégio Objetivo Brasí-
lia dão algumas dicas aos 
candidatos.

Enem 2019: professores
dão dicas para se garantir
na realização do exame

Neste ano, 5,1 milhões de inscritos devem 
realizar as provas nos dias 3 e 10 de no-
vembro. Confira as disciplinas mais co-
muns e como se preparar.

linguagem, verbos, prono-
mes, coesão textual, classes 
gramaticais, gêneros literá-
rios, sintaxe e correção gra-
matical. Logo, vale a pena o 
participante dedicar um tem-
po a mais para estudá-los.

Para redação, Messias 
sugere a prática constante de 
escrita textual. "Vale tam-
bém solicitar a especialistas 
na área que corrijam as pro-
duções, de modo a darem 
dicas que ajudem o candida-
to a melhorar a escrita", opi-
nou. Em relação ao tema, 
estar atualizado acerca dos 
últimos acontecimentos po-
de ser um diferencial para o 
participante: "ler o que acon-
tece no país e no mundo, em 
artigos e em jornais coná-
veis, é crucial para que a dis-
sertação tenha mais argu-
m e n t a ç ã o " ,  s u s t e n t o u 
Espíndola.

Na área de Exatas, o profes-
sor de Matemática Gerson 
Henrique sugere alguns te-
mas prováveis para os exa-

- Matemática básica: razão, 
proporção, regra de três, por-
centagem;

mes. São eles:

- Funções: função de reta, 
função quadrática, função 
trigonométrica;
- Geometria plana: cálculo 
de áreas e propriedades das 
guras planas;

- Geometria espacial: cálcu-
lo de volume;
- Estatística: média, moda, 
mediana; análise combina-
tória e probabilidade.
Segundo Henrique, pode ser 
uma tendência nesta edição 
a cobrança de determinan-
tes, matrizes e sistemas line-
ares.

Neste ano, foram 5,1 mi-
lhões de inscritos para reali-
zar a prova e tentar garantir 
uma vaga nas universidades 
brasileiras. Para conseguir 
se destacar, o candidato de-
ve ir preparado para realizar 
o exame - não só em relação 
ao conteúdo, mas também 
tendo conhecimento acerca 
da estrutura da avaliação -. A 
pedagoga do Colégio Obje-

tivo Brasília sugere que os 
inscritos refaçam avaliações 
de edições anteriores no intu-
ito de ter uma melhor com-
preensão da linguagem, do 
conteúdo e do tempo de rea-
lização. "Dicilmente um 
aluno que não se preparou 
para a prova conseguirá fa-
zê-la com tranquilidade den-
tro do horário de execução", 
armou Espíndola.

REPARAÇÃO
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Reativação de campos
de petróleo deve gerar
R$ 3 bilhões para
municípios do Norte

O programa do Governo 
Federal vai abrir para ex-
ploração de empresas pri-
vadas de campos atual-
mente desativados. Além 
do Norte do Espírito Santo, 
outros sete estados do Nor-
deste foram contemplados. 
A exploração dos campos 
desativados no Estado já 
está disponibilizada em 
uma espécie de leilão de 
oferta permanente.

SÃO MATEUS – Esta-
do foi contemplado por 
um programa nacional 
que pretende abrir a explo-
ração de campos parados 
por empresas privadas. 
Atualmente o Espírito San-
to tem quase dois mil po-
ços onshore, mas apenas 
280 estão ativos. Outra 
expectativa é com a gera-
ção de emprego.

Ufa!!! Uma boa notícia 
que pode mexer com a eco-
nomia estagnada de mui-
tos municípios do Norte 
Capixaba, especicamen-
te São Mateus, Jaguaré, 
Sooretama e Linhares. 
Trata-se da anunciada rea-
tivação de campos de pe-
tróleo em terra (onshore) 
no Estado, que deve gerar 
R$ 3 bilhões em investi-
mentos até 2030.

A informação é do ge-
rente do Fórum Capixaba 
de Petróleo e Gás, Durval 
Freitas. “O Espírito Santo 
tem quase dois mil poços 
onshore, mas apenas 280 
estão ativos. Nós já chega-
mos a produzir 25 mil bar-
ris de petróleo por dia, ho-
je estamos em 9 mil”, ar-
mou ele à reportagem du-
rante participação no Fó-
rum Capixaba de Energia, 
o Fenergia, que aconteceu 
nesta segunda-feira (14), 
em Vitória.

Durval explica que, 

O Programa de Revita-
lização da Atividade de 
Exploração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural em 
Áreas Terrestres (Reate 
2020) do governo federal 
pretende duplicar a produ-
ção em dez anos em todo o 
país, passando de 270 mil 
barris diários para 500 
mil.

A expectativa é de que, 
em dez anos, a produção 
dos campos em terra no 
Estado chegue a 50 mil 
barris por dia.
 

INTERIOR
Os campos em questão 

cam em cidades como 
São Mateus, Linhares, 
Jaguaré e Sooretama. Dur-
val explica que apesar de-
les serem bem menores 
em comparação com aque-
les operados pela Petro-
bras, a reativação desses 
campos pode gerar um 
grande impacto nessas 
cidades.

“Eles geram emprego e 
renda. Produzindo 10 bar-
ris por dia, o empresário 
pode faturar R$ 90 mil por 
mês. Temos que incentivar 
os empresários, incentivar 
a todos a participar”, ar-
mou.

com a ascensão da explo-
ração no mar (offshore), a 
Petrobras não teve mais 
tanto interesse em explo-
rar em terra. “Agora, atra-
vés da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), essas 
concessões vão passar pa-
ra a iniciativa privada”, 
disse. 

Também está no radar 
dos empresários da região 
a construção de uma mi-
nirrenaria para beneci-
ar o produto extraído des-
ses campos que serão rea-
tivados.

Também está no radar dos empresários da região a 
construção de uma minirrefinaria para beneficiar o 
produto extraído desses campos que serão reativa-
dos.

SÃO MATEUS – A admi-
nistração da Petrocity Por-
tos S.A. assinou esta sema-
na contrato com a empresa 
Auditec, especializada em 
saneamento básico, para a 
construção das Estações de 
Tratamento de Água e de 
Tratamento de Euentes no 
Centro Portuário de São Ma-
teus. A opção obedece à polí-
tica empreendida pela com-
panhia, segundo seu presi-
dente, José Roberto Barbo-
sa da Silva, de prestigiar 
empresas capixabas tanto na 
construção quanto na fase 
de operação do porto, “obe-
decidos critérios de compe-
tência técnica”.

De acordo com Barbosa, 
o CPSM será totalmente 
sustentável, tanto tratando a 
água que será utilizada pelo 
complexo quanto devolven-
do à natureza a água limpa 
depois de utilizada. “Quan-
do as obras do centro admi-
nistrativo começarem, no 
início de 2020, a Auditec 
oferecerá uma estrutura pro-
visória para atendimento à 
demanda, enquanto planeja 
e inicia a construção da ETA 
e da ETE para a fase de fun-
cionamento do complexo 
portuário”, disse José Ro-
berto.

A PetroCity viva a expec-
tativa de duas decisões im-
portantes para deslanchar o 
projeto: primeiro, a aprova-
ção do projeto junto Agên-
cia Nacional de Transporte 
Aquaviários (Antaq), que 
entrou na pauta da diretoria 
executiva nesta quarta-feira 
(17); em segundo lugar, a 
reunião técnica convocada 

PETROCITY: assinado
contrato para tratamento
de água e esgoto do Porto

SÃO MATEUS – Com o 
objetivo de discutir políticas 
públicas de diversões pa-
drões para a população do 
Norte Capixaba, a Associa-
ção de Empresários do Nor-
te Capixaba (Assenor) traz a 
São Mateus no próximo dia 
1º de novembro represen-
tantes da bancada capixaba 
em Brasília. Será a primeira 
vez que este evento será rea-
lizado com essa amplitude e 
a intenção é atrair gente de 
vários municípios, bem co-
mo a classe política empre-
sarial.

Com o tema: “Gestão Pú-
blica Eciente em Prol do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel da região Norte do Esta-
do”, o Fórum visa fortalecer 
e aproximar a região com a 
bancada federal, e reivindi-
car temas com o poder polí-

A expectativa positiva do 
mercado em relação ao pro-
jeto da Petrocity pôde ser 

“Estamos muito otimis-
tas. Reconhecemos a carên-
cia de pessoal do IEMA, 
mas também a boa vontade 
que o instituto está tendo 
para superar esses obstácu-
los e renar o projeto para 
que nada seja questionado lá 
na frente. Teremos 16 con-
sultores do mais alto gabari-
to nesse encontro com o 
IEMA para que nada que 
sem solução”, disse José 
Roberto.

REDE PETRUS

pelo IEMA – Instituto Esta-
dual de Meio Ambiente para 
a próxima semana para o 
renamento do projeto de 
licenciamento ambiental.

demonstrada na última ter-
ça-feira, quando o CEO da 
companhia foi convidado 
para uma exposição aos inte-
grantes da Rede Petrus, for-
mada por empresas e em-
presários da cadeia produti-
va de petróleo e gás no Esta-
do. 

Apesar da diculdade de 
local para o encontro – inici-
almente estava marcado 
para a sede da Findes, na 
Reta da Penha, mas na vés-
pera a presidência da Fede-
ração negou a cessão de es-
paço alegando não ter infra-
estrutura para receber tantos 
inscritos -, a reunião foi um 
sucesso. O Sebrae abriu as 
portas e mais de 200 líderes 
empresariais ouviram a ex-
posição feita por José Ro-
berto, que rmou compro-

Além do porto, outro as-
sunto que tem se mantido 
em evidência é a construção 
da Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo, apesar de a 
diretoria da Petrocity estar 
concentrada na nalização 
do processo de início das 
obras do CPSM no próximo 
ano. No próximo dia 11 de 
novembro, às 18 horas,  a 
Câmara de Vereadores de 
Pedro Leopoldo (MG) agen-
dou uma audiência pública 
com a participação da equi-
pe da Petrocity para discutir 
o projeto da ferrovia. O even-
to será no auditório do Labo-
ratório Federal de Defesa 
Agropecuária, na cidade.

misso de prestigiar empre-
sas capixabas, obedecidos 
critérios de capacidade téc-
nica.

De acordo com Barbosa, o CPSM será totalmente sustentável, tanto tratando a 
água que será utilizada pelo complexo quanto devolvendo à natureza a água limpa 
depois de utilizada.

Assenor promove encontro
para discutir políticas
públicas para a região Norte

tico de cada parlamentar.  
A ASSENOR  realizará 

mais um importante Fórum 
com os Parlamentares da 
Bancada Federal com a Te-
mática: "Gestão Pública E-
ciente em Prol do Desenvol-
vimento Sustentável da re-
gião Norte do Estado". Para 
tanto foram convidados os 
deputados Josias da Vitória, 
Evair de Melo, Felipe Rigo-
ni e Amaro Neto, além do 
senador Marcos Du Val.

De acordo com o presi-
dente da Assenor Natanagil-
do Beltrame, estarão em pau-
ta a Reforma da Previdência 
(política e tributação), Segu-
rança Pública, investimen-
tos federais em infraestrutu-
ra e saneamento básico, a 
Lei 10.097 que se refere a 
contratação de menor apren-
diz e Plano Nacional da Edu-

cação.
Também serão discutidas 

a reativação da Agência da 
Receita Federal em São Ma-
teus para atender a região 
Norte, atividades de exposi-
ção ao calor, destinação de 
recursos de emendas parla-
mentares para demandas do 
Norte e Agricultura no que 
se desburocratizacão na con-

O encontro será realizado 
no auditório da Faculdade 
Vale do Cricaré a partir das 
17h30. As vagas são limita-
das e os interessados devem 
a c e s s a r  o  l i n k 
https://forms.gle/Sad7mgu9
utqyf9to9 para fazer a ins-
crição.

tratação de safrista e questão 
Hídrica.

O encontro será realizado no auditório da Faculdade 
Vale do Cricaré a partir das 17h30. As vagas são limita-
das.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SÃO MATEUS – Por 6 
votos a 3, o plenário da Câ-
mara de São Mateus decidi-
ram pelo andamento do Pro-
jeto de Lei 024/2019 que 
estima a receita e xa a des-
pesa do Município para o 
exercício nanceiro do ano 
que vem em rito ordinário 
em vez de urgência urgentís-
sima, como solicitava o pedi-
do do Executivo.

A decisão da maioria pro-
piciou ao Parlamento ampliar 
de 45 para 60 dias o prazo 
máximo de análise do Orça-
mento 2020, estimado em R$ 
305 milhões, sendo a maior 
dotação destinada à Secreta-
ria Municipal de Educação: 
R$113 milhões. A pasta com 
a menor previsão é a Secreta-
ria de Governo, para a qual 
são previstos R$ 250 mil.

Apesar de defender a ur-
gência na votação, o líder do 
prefeito, Francisco Amaro 

Na opinião da maioria 
dos vereadores, o andamen-
to do PL 024/2019 em regi-
me ordinário dará mais tem-
po para apreciar a peça orça-
mentária e incluir as emen-
das dos parlamentares ao 
projeto. “É prudente que a 
gente vote em caráter ordi-
nário, até porque estamos 
falando do orçamento”, dis-
se Jozail do Bombeiro.

Vereadores decidem 
apreciar Orçamento 2020
com maior prazo

“Acho que não é necessá-
rio ser urgente, a gente sabe 
o prazo que a gente tem e dá 

não se opôs. “Se a gente vo-
tasse em regime de urgência 
até aceleraria também para 
que a gente pudesse ganhar 
tempo nas emendas. Mas 
não vejo tanta diferença no 
prazo de 15 dias, pois a Câ-
mara não sairá de recesso 
sem votar o Orçamento”, 
disse o vereador.

Carlos Alberto concordou 
com a sugestão e também 
defendeu o trâmite ordiná-
rio. “Com 45 dias não se vo-
ta um orçamento. Entendo 

um pouco mais de tranquili-
dade para fazer as emendas. 
Só que tem que ter consciên-
cia que precisa fazer essas 
emendas o mais rápido pos-
sível. De repente ter um pra-
zo para apresentá-las”, suge-
riu Jaciara Teixeira.

também que a gente tem que 
determinar um prazo e sen-
tar com os vereadores para 
denir as emendas, disse 
Carlos Alberto.

“Nós temos que fazer 
uma análise melhor deste 
projeto. Na próxima sessão 
já vamos estipular uma data 
para os vereadores apresen-
tarem suas emendas ao orça-
mento”, informou Jorge Re-
cla, presidente da Câmara.

A decisão da maioria propiciou ao Parlamento ampliar de 45 para 60 dias o prazo 
máximo de análise do Orçamento 2020, estimado em R$ 305 milhões, sendo a maior 
dotação destinada à Secretaria Municipal de Educação: R$113 milhões.

Internas participam
de projeto que
ensina a produzir
docinhos de festa

A orientadora da prime-
ira turma é Gisele Fernan-
des, doceira que atua no 
município de São Mateus 
com encomendas e vendas 
diretas ao consumidor, e 
também com cursos de 
capacitação. Para ela, o 
projeto envolve mais que a 
doação do seu tempo e o 
conhecimento, “na verda-
de, estamos cultivando a 
esperança”, ressaltou.

Enquanto isso, dentro 
do sistema, ela e outras 
internas tem a oportunida-
de de participar de um pro-
jeto que fomenta o empre-
endedorismo no ramo da 
alimentação. Trata-se do 
projeto “Doce Esperan-
ça”, que teve início esta 
semana e tem a proposta 
de capacitar as detentas da 
unidade para a produção 
de docinhos de festa.

No primeiro encontro, 
11 internas participaram 
da capacitação. Elas tive-
ram a oportunidade de co-
nhecer de uma forma mais 
prossional o passo a 

SÃO MATEUS – Tra-
balhar por conta própria, 
oferecendo produtos gos-
tosos, de qualidade e com 
preço competitivo. Esse é 
o plano que Ramone Ma-
chado, interna da Peniten-
ciária Regional de São 
Mateus (PRSM), pretende 
realizar ao sair da unidade 
prisional.

A diretora adjunta da 
unidade, Aline Ozório, 
agradeceu a parceria com 
a doceira e com a Pastoral 
Carcerária do município, 
que realizou a doação do 
material a ser utilizado.

“Com o apoio da socie-
dade, temos como trazer 
novas oportunidades de 
formação e qualicação 
para essas internas. Esse 
é um aprendizado que 
elas podem colocar em 
prática ao sair do siste-
ma. A nossa expectativa é 
promover uma nova tur-
ma desse projeto ainda 
este ano e, no ano que 
vem, atender todas as cus-
todiadas desta unidade. 
Além disso, vamos bus-
car novas parcerias para 
diversicar o ramo de 
atuação. O conhecimento 
adquirido neste projeto 
certamente poderá auxi-
liá-las em sua reintegra-
ção social após o cumpri-
mento da pena”, explicou 
Aline.

passo para produção e co-
mercialização dos doci-
nhos de festa: ingredien-
tes, medidas, precicação 
e apresentação foram al-
guns dos itens trabalha-
dos. As internas puderam 
colocar na prática o apren-
dizado, elaborando recei-
tas e recebendo instruções 
sobre as estratégias de ven-
das.

No primeiro encontro, 11 internas participaram da 
capacitação. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SÃO MATEUS – A Prefe-
itura de São Mateus está le-
vando a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra o Sa-
rampo para todas as regiões 
do Município. A ação vai até 
o dia 25 deste mês, e o Dia D é 
neste sábado (19). Os grupos 
prioritários para vacinação 
desta campanha são crianças 
de 6 meses a menores de 5 
anos (até 4 anos, 11 meses e 

Município promove ‘Dia D’
contra Sarampo neste sábado

29 dias).
No Dia D haverá vacina-

ção das 8h às 16h nas Unida-
des de Saúde US 3, Santo 
Antônio, Bonsucesso, Aroe-
ira, Seac (Planalto), Cohab 
(Forno Velho), Ponte (Santa 
Tereza), Porto, Pedra D’ 
água, Vila Nova, Sernamby, 
Guriri Norte, Guriri Sul, Ide-
al, Aviação, KM 23, KM 29, 
KM 35 (Nova Aymorés), 

KM 41 (Nestor Gomes), Li-
torâneo, Morada do Ribei-
rão, Santa Maria, Nova Li-
ma, Paulista e Residencial 
Village.

Também neste mesmo pe-
ríodo acontece vacinação 
contra HPV e Meningite C. 
As idades para vacinação 

VACINAÇÃO CONTRA 
HPV E MENINGITE C

Cedro - 09h às 10h

Córrego do Macaco - 14h30

são: meninas, de 9 até 14 anos 
11 meses e 29 dias; meninos 
de 11 até 14 anos 11 meses e 
29 dias.

23/10/2019 - QUARTA-
FEIRA
EQUIPE I – PAULISTA

Palmitinho – 10h30
Piqui – 13h
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ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

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

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração
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SÃO MATEUS – Se de-
parar com fezes de cachorro 
em calçadas, praças, ruas, 
parques ou em qualquer ou-
tra área pública de São Mate-
us não é novidade para nin-
guém. Mas, isso pode render 
uma multa inicial de 05 
UFSM (Unidade Fiscal de 
São Mateus). 

A Câmara de São Mateus 
aprovou nesta terça-feira 
(15),  o Projeto de Lei 
073/2019 de autoria do vere-
ador Jerri Pereira, que obri-
ga os donos ou qualquer pes-
soa que estiver conduzindo 
o cão a recolher os dejetos 
depositados pelo animal em 
logradouro público, mesmo 
que ele esteja sem guia ou 
coleira. “A Lei incentiva a 
consciência ambiental que 
os tutores devem ter ao pas-
sear com os bichos, até por-

Donos de cães deverão
recolher fezes do animal
que circular em área pública

que, mais do que sujar a cida-
de, é questão de saúde públi-
ca. O risco de contaminação 
por inúmeras zoonoses que a 
pessoa pode contrair é alto 
só de pisar, distraidamente, 
numa dessas "armadilhas". 
O problema pode ser ainda 
maior ao atingir crianças 

O recolhimento das fezes 
será feito em sacola plástica 
e ou saco de lixo, que deverá 
ser fechado e depositado em 
lixeira, pelo responsável 
pelo cão.

pequenas, que têm o sistema 
imunológico mais frágil ”, 
disse o vereador Jerri. 

PENALIDADE

Embora seja um assunto 
polêmico, a legislação é rea-
lidade em outros lugares. 
“Belo Horizonte, São Paulo, 
Fortaleza e Rio de Janeiro já 
adotaram Lei neste sentido, 
servindo de bom exemplo ao 
nosso município”, lembra 
Jerri Pereira.

EXEMPLOS

Após aprovação por una-
nimidade o PL 073/2019 
segue para sanção do Execu-
tivo.

Em caso de desobediência 
à Lei, o infrator será adverti-
do verbalmente por agente 
público municipal. Não fun-
cionando, a noticação ocor-
rerá por escrito, com multa de 
05 UFSM na primeira autua-
ção e de 10 UFSM em caso 
de reincidência.

“A Lei incentiva a consciência ambiental que os tutores 
devem ter ao passear com os bichos”, ressaltou Jerri.

10% da população
concentra 40,7%
da massa de
rendimentos no
Espírito Santo

VITÓRIA – Do total 
de 4 milhões de pessoas 
residentes no Espírito San-
to em 2018, cerca de 2,5 
milhões (61,9%) possu-
íam algum tipo de rendi-
mento, segundo a Pesqui-
sa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua 
(2012-2018) do IBGE, 
divulgada nesta quarta-
feira (16). As pessoas que 
tinham rendimento de tra-
balho correspondiam a 
45,7% da população resi-
dente (1,8 milhão), en-
quanto 22,5% (891 mil) 
apresentavam algum ren-
dimento proveniente de 
outras fontes. Dentre os 
componentes dos rendi-
mentos de outras fontes, 
destaca-se a categoria de 
aposentadoria ou pensão, 
recebida por 13,7% da 
população residente no 
Espírito Santo em 2018.

Em 2018, o rendimento 
médio de todas as fontes 
registrou crescimento de 
2,2% em relação ao ano 
anterior, atingindo o valor 
de R$ 2.073. O rendimen-
to médio mensal real de 
todos os trabalhos (calcu-
lado para as pessoas de 14 
anos ou mais de idade, ocu-
padas na semana de refe-
rência) apresentou o valor 
de R$ 2.070 e o rendimen-
to médio proveniente de 
outras fontes foi de R$ 
1.497,00. Dentre todas as 
categorias que compõem 

o rendimento proveniente 
de outras fontes, o item 
aposentadoria ou pensão 
foi o que apresentou o mai-
or valor médio (R$1.840).

O índice de Gini do ren-
dimento médio mensal 
real domiciliar per capita 
foi estimado em 0,509 pa-
ra o Espírito Santo, nono 
menor do país. O Índice de 
Gini do rendimento médio 
mensal real habitualmente 
recebido de todos os traba-
lhos foi de 0,477 em 2018, 
também nono menor do 
país.

No Espírito Santo, a 
massa de rendimento mé-
dio mensal real domiciliar 
per capita alcançou R$ 5,1 
bilhões em 2018. Os 10% 
da população com os me-
nores rendimentos deti-
nham 1,2% da massa, en-
quanto os 10% com os mai-
ores rendimentos deti-
nham 40,7% da massa.

Em 2018, o rendimento 
médio mensal real domici-
liar per capita foi de R$ 
1.282 no estado. Cerca de 
73,8% desse valor era com-
posto pelo rendimento do 
trabalho. Os 26,2% prove-
nientes de outras fontes se 
dividiam em rendimentos 
de aposentadoria ou pen-
são (19,7%), aluguel e ar-
rendamento (2,6%), pen-
são alimentícia, doação ou 
mesada de não morador 
(1,1%) e outros rendimen-
tos (2,8%).

Dentre todas as categorias que compõem o rendi-
mento proveniente de outras fontes, o item aposen-
tadoria ou pensão foi o que apresentou o maior va-
lor médio (R$1.840).

O caso foi comunicado à 
Polícia Militar pelo proprie-
tário da fazenda informando 
que seu empregado se pen-

JAGUARÉ – Por moti-
vos ainda desconhecidos, o 
empregado de uma fazenda 
no Córrego do Caximbau, 
em Jaguaré, Caio Conceição 
Alves, conhecido por Da-
mião, de 25 anos cometeu 
suicídio.. A mãe, no deses-
pero ainda tentou socorrer o 
lho, mas foi em vão.

SÃO MATEUS – “Pelas 
provas carreadas ao bojo dos 
autos, verica-se, às escân-
caras, que a requerente não 
se desincumbiu de seu ônus 
processual, (ou seja, de com-
provar a responsabilidade 
do réu no acidente), para que 
pudesse lograr êxito em seu 
intento”, concluiu a juíza, 
que negou a pretensão auto-
ral de indenização.

Uma mulher ajuizou uma 
ação requerendo indeniza-
ção a título de danos materi-
ais e morais no 2° Juizado 
Especial Cível, Criminal e 
da Fazenda Pública de São 
Mateus sob o argumento de 
que sofreu uma queda em 
via pública devido à existên-
cia de areia no asfalto.

Na análise do processo, a 
juíza observou que “cabe ao 
ente público municipal zelar 
pela conservação das vias de 
circulação da cidade, medi-
ante adoção de meios eca-

Negada indenização a mulher
que teria caído de motocicleta
em razão de areia em pista

“Analisando as provas 
produzidas, não verico a 
comprovação do aludido 
nexo de causalidade entre o 
acidente sofrido pela autora 
em razão da existência de 
areia em via pública. Ade-
mais, mesmo que assim hou-
vesse, presume-se que a pes-
soa habilitada para a con-
dução de motocicleta deve 

Contudo, a partir do con-
junto probatório apresenta-
do, a magistrada concluiu 
que não houve conrmação 
de que o acidente de trânsito 
teria ocorrido em função da 
irregularidade na pista.

zes para evitar a ocorrência 
de acidentes, razão pela qual 
a responsabilidade da parte 
requerida é objetiva, nos ter-
mos do artigo 37, parágrafo 
6º, da Constituição Federal, 
bastando que a parte autora 
demonstre o dano e o nexo 
causal, dispensando a com-
provação de culpa ou dolo”.

Por se tratar de responsa-
bilidade objetiva, caberia à 
requerente comprovar o ônus 
da prova, ou seja, apresentar 
provas que conrmassem a 
responsabilidade do réu no 
ocorrido, o que não foi de-

estar apta a conduzi-la tam-
bém em terreno arenoso”, 
ressaltou.

monstrado no andamento 
processual. “Pelas provas 
carreadas ao bojo dos autos, 
verica-se, às escâncaras, 
que a requerente não se de-
sincumbiu desse seu ônus 
processual para que pudesse 
lograr êxito em seu intento”, 
concluiu a juíza, que negou a 
pretensão autoral.

Na análise do processo, a juíza observou que “cabe ao 
ente público municipal zelar pela conservação das vi-
as de circulação da cidade.

Rapaz comete suicídio em
secador de café em Jaguaré

Imediatamente o fato foi 
levado ao conhecimento da 
Unidade de Saúde de Jagua-
ré, mas quando uma enfer-
meira chegou ao local já 
constatou a morte do rapaz.

durou em uma corda no seca-
dor de café. Ao ouvir o baru-
lho provocado pelo movi-
mento que Damião fez ao se 
pendurar pelo pescoço, a 
mãe correu e ainda tentou 
salvá-lo cortando a corda 
com um facão.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Eis o título da matéria, 
em tradução livre: “Repa-
rar as vias sem corrigir os 
problemas de drenagem é 
perda de tempo”. Regis-
trou-se, ainda, que “a qua-
lidade dos serviços é ex-
tremamente ruim”. Obser-
vou-se, então, que por con-
ta da ação das águas “al-
guns dos reparos já estão 
se desmanchando, expon-
do o solo abaixo”.

Esta matéria deixou-
me curioso. Será que al-
guém, ao m do cabo, já 
se preocupou em reduzir a 
números os prejuízos de-
correntes da péssima qua-
lidade de algumas obras 
públicas? Decidi realizar 
uma pequena pesquisa a 

Dia desses, lendo o jor-
nal “Monitor”, lá de Ugan-
da, deparei-me com uma 
matéria singular. Tratava 
da inteligência - escassa, 
diga-se de passagem - que 
norteia algumas obras pú-
blicas daquele país.

Mais à frente o autor do 
texto, um certo John Kaka, 
lança uma série de questi-
onamentos: “Por que não 
reparar as vias à noite ou 
durante os nais de sema-
na? É de senso comum que 
nossas vias já são estreitas 
e insucientes para o trân-
sito que suportam. No en-
tanto, são bloqueadas em 
dias úteis. O resultado: 
dolorosos engarrafamen-
tos”. Para piorar, “o asfal-
to sequer tem tempo de 
consolidar-se, pois imedi-
atamente é aberto ao tráfe-
go”.

Coluna
do Pedro

Obras de areia

Alertou-se, a propósito, 
para o fato de que estes 
números não virão apenas 
da redução dos reparos a 
serem feitos - virão, prin-
cipalmente, do melhor 
desempenho da economia, 
menos sujeita aos entraves 
e limitações que uma in-
fraestrutura ruim acarreta.

respeito.

Agora levante-se. Vá à 
janela. Contemple o cená-
rio que se descortina. E, 
silenciosamente, que a 
meditar sobre nossos ir-
mãos lá de Uganda.

Chamou-me a atenção 
no estudo, de forma espe-
cial, uma frase do presi-
dente daquela instituição: 
“Infraestrutura de boa qua-
lidade não é algo relativo 
apenas a vias, pontes ou 
energia. É algo afeto a pes-
soas. Investir na qualidade 
da infraestrutura signica 
destravar oportunidades 
econômicas para as pesso-
as, proporcionando um 
futuro mais seguro, inclu-
sivo e próspero para to-
dos”.

O que encontrei foi es-
candaloso: segundo o res-
peitado Banco Mundial 
nada menos que “US$ 4,2 
trilhões poderiam ser eco-
nomizados nos países de 
baixa e média renda se as 
obras de infraestrutura 
fossem mais resistentes”. 
De forma mais especíca, 
calculou-se que a cada 
US$ 1 investido na quali-
dade das obras de infraes-
trutura outros US$ 4 serão 
economizados.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo terá mais 28 escolas 
em tempo integral até 
2020. Com as 36 que exis-
tem atualmente, serão 64. 
O anúncio foi feito pelo 
Governo do Estado.

Além de integral, algu-
mas escolas também pos-
suirão curso técnico, no 

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Marcos 
Kneip, destacou a importân-
cia do empreendimento para 
o fortalecimento da cadeia 
produtiva local. “Trata-se de 
uma empresa que já adquire 
parte da produção de café 
capixaba e que agora busca 
novos fornecedores no Esta-
do. Isso fortalece a cadeia 
produtiva local, gerando 
mais renda e oportunidades 
para os capixabas”, disse.

Expandindo suas opera-
ções no País, a Companhia 
Cacique Café Solúvel inau-
gura, no próximo dia 25 de 
outubro, a pedra fundamen-
tal de sua segunda fábrica, 
que será implantada no muni-
cípio de Linhares. A Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento participou das articu-
lações para a implantação da 
empresa no Estado, cujo in-
vestimento programado é da 
ordem de US$ 60 milhões.

VITÓRIA – Sedes parti-
cipou de articulação para 
vinda da empresa, que lança 
sua pedra fundamental no 
próximo dia 25, em Linha-
res

De acordo com o diretor 
comercial da Cacique, Pe-
dro Guimarães, a previsão é 
que a primeira etapa seja 

Empresa de café
solúvel vai investir US$
60 milhões no Estado

concluída no primeiro tri-
mestre de 2021. “O acordo 
entre Mercosul e União Eu-
ropeia – redução da taxa de 
importação dos 9% para ze-
ro a ser realizada, gradativa-
mente, em quatro anos – nos 
fez acelerar os investimen-
tos. A União Europeia é um 
mercado extremamente im-
portante e o segundo princi-
pal destino das exportações 
de nossa empresa. A previ-
são é que o mercado brasile-
iro de café solúvel aumente 
em 35% suas exportações 
para o continente europeu 
nos próximos cinco anos”, 

ressaltou.
Gimarães também desta-

cou o potencial de geração 
de empregos da nova planta. 
“Vamos construir em um 
estado que é considerado o 
maior produtor de café coni-
lon do País, principal maté-
ria-prima para a produção 
do café solúvel. Além da 
geração de 300 novos em-
pregos durante a fase de 
construção, geraremos 800 
novos empregos, diretos e 
indiretos, quando estiver-
mos operando em 2021 com 
capacidade de 12 mil tonela-
das de café solúvel ao ano”, 

Lançamento da pedra funda-
mental da nova fábrica da 
Cacique Café Solúvel

 

sinalizou
A nova unidade será cons-

truída na Rodovia Governa-
dor Mário Covas, km 160 da 
BR 101, bairro Bebedouro, 
numa área de 500 mil metros 
quadrados.

SERVIÇO:

Horário: 9h30
Local: Rodovia Governador 
Mário Covas – BR 101 – km 
160, bairro Bebedouro – 
Linhares (ES)

Data: 25/10 (sexta-feira)

Expandindo suas operações no País, a Companhia Cacique Café Solúvel inaugura, 
no próximo dia 25 de outubro.

VITÓRIA – Permitir a 
entidades sem ns lucrati-
vos a realização de sorteio 
de prêmios com vistas a 
angariar recursos para o 
fomento de atividades no 
Espírito Santo. A proposta 
consta do Projeto de Lei 
(PL) 710/2019, de autoria 
do deputado Enivaldo dos 
Anjos (PSD). 

Segundo a proposta, no 

A matéria tramita em 
urgência e estabelece que 
o valor das premiações, 
por sorteio ou operação 
assemelhada, não poderá 
ser superior a 10 salários 
mínimos. Antes da vota-
ção, o projeto receberá 
parecer das comissões de 
Justiça, Assistência Soci-
al e Finanças. 

Projeto de Lei vai permitir entidades
realizar sorteios para angariar fundos

As informações deve-
rão ser encaminhadas tam-
bém para a Comissão de 
Finanças da Assembleia 
Legislativa no prazo de até 
cinco dias a contar da data 
da realização do sorteio.

Enivaldo diz que a ini-
ciativa é mais uma forma 
de parceria entre o Poder 
Público e o terceiro setor, 
pois as entidades sem ns 
lucrativos podem ajudar 
as populações mais caren-
tes da sociedade capixaba. 

início de eventos em que 
houver os sorteios, a enti-
dade promotora será obri-
gada a prestar conta deta-
lhada dos recursos já arre-
cadados e a comprovar a 
sua utilização em as ações 
de caráter social. 

Enivaldo diz que a iniciativa é mais uma forma de par-
ceria entre o Poder Público e o terceiro setor, pois as 
entidades sem fins lucrativos podem ajudar as popula-
ções mais carentes da sociedade capixaba. 

Espírito Santo
terá mais 28
escolas de tempo
integral em 2020

O governador Renato 
Casagrande falou da im-
portância de alcançar to-
dos os públicos. “Nós não 
podemos desconsiderar as 
particularidades do ensino 
do campo”, disse.

horário de aula. Outras 
atenderão ao modelo Tem-
po Integral Rural.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - Poder Legislativo

O Presidente da Câmara Municipal 
de São Mateus – ES, Jorge Luiz Recla 
de Jesus, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o que dispõe o 
Inciso IV do Artigo 31 da Lei nº 
001/90, de 05 de abril de 1990 – 
Lei Orgânica do Município de São 
Mateus FAZ SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu promulgo o 
seguinte:

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
030/2019

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
029/2019
PODER LEGISLATIVO
“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
MATEENSE”.

DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora 
BERNADETE DE PAULA CARLOTT.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora 
MARIA APARECIDA DA SILVA 
BRITTO.
D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
031/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
GILBERTO ROELA DE OLIVEIRA.

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
032/2019

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
033/2019

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
034/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora 
MARTA CARDOSO ROSA SIQUEIRA.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
ALTAMIR NETO.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 038/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
MARISMAR DA SILVA DIAS.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor JOSÉ 
VANDERLUCIO DOS SANTOS.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 037/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
EDUARDO PEREIRA ASSUNÇÃO.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor FABIO 
JOSÉ SOPRANI.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 040/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 041/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
HENRIQUE LUIS FOLLADOR.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 042/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 043/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor JOÃO 
DE ANDRADE MATOS.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 044/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora LEILA 
BRÍGIDA PONATH LUCINDO.

ANDERSON GEYSON ALVES DE 
ARAUJO.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 035/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
WA S H I N G TO N  A L AVA R E N G A 
CAMPOS.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 036/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor KAIO 
BATISTA DANTAS MORAIS.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 049/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 050/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora LEILANE 
MARIA VASCONCELOS RIBEIRO 
VIVAS.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor EDER 
DE JESUS SEGANTINE.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 051/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
ELCARY BERGAMASCHI.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 053/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora GLEYCE 
MOTTA FONSECA.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
ROBERTO DE CARLI FAVALESSA.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 052/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 045/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 046/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora JOCÉLIA 
DE OLIVEIRA MACIEL.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora MÁRCIA 
SILVA DE OLIVEIRA SOUZA.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
C IDADÃ MATEENSE à  Senhora 
E L I S Â N G E L A  C R I S T I N A  D O 
NASCIMENTO.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 047/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor. 
GERMINO CALDEIRA VARGES.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 048/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
MANOEL CARLOS LIMA MIRANDA.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 060/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor IZAIAS 
DA SILVA BARBOSA.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
FRANCISCO MENDES DE ALENCAR.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 061/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
FLÁVIO MESSIAS SOARES.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE ao Senhor EDSON 
SALES.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
FRANCISCO DANUZIO ARAUJO 
CHAVES.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 058/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor JADIR 
ALVES DOS SANTOS.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor JOSÉ 
ROBERTO BARBOSA DA SILVA.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
ANDRÉ COSTA LEBARCH.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 059/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 055/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 057/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 056/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 054/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE à Senhora. 
ARLINDA MARIA GONÇALVES CARAN.

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor JOSÉ 
MARCELO NASCIMENTO LIMA.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 063/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 062/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 070/2019

Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO “JOÃO MIGUEL 
JOGAIB” a Pessoa Jurídica de Direito 
Privado denominada MULTI CURSOS E 
TREINAMENTOS, pelos relevantes 
serviços prestados no âmbito do Muni-
cípio de São Mateus na área de Negó-
cios Financeiros.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 069/2019

Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO “MARILANDI 
SOUZA MATHIAS” a instituição educa-
cional denominada INSTITUTO VALE 
DO CRICARÉ LTDA, pelos relevantes 
serviços prestados no âmbito do Muni-
cípio de São Mateus na área da Educa-
ção. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 068/2019
Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO “ZOROASTRO 
VALERIANO” a instituição denominada 
SOCIEDADE MUSICAL LIRA MATEENSE, 
pelos relevantes serviços prestados no 
âmbito do Município de São Mateus, na 
área do Folclore e Cultura Popular.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 064/2019

DECRETO LEGISLATIVO Nº 065/2019
Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃ MATEENSE AUSENTE Nº 1 à 
Senhora RITA DE CASSIA PIROLA 
MALVERDI.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 066/2019

Art. 1°. Fica concedido o TÍTULO DE 
CIDADÃO MATEENSE ao Senhor 
GIOVANE JOSÉ DAMASCENO.

Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO “ADOLPHO 
CASSOLI FILHO” a Senhora ENEIDA DE 
CAMPOS CARLOS, pelos relevantes 
serviços prestados no âmbito do Muni-
cípio de São Mateus na área do Servi-
ço Público. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 067/2019

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
071/2019
Art. 1°. Fica concedida a “MEDALHA 
AMIGOS DE SÃO MATEUS” a Pessoa 
Jurídica de Direito Privado denomi-
nada PETROCITY PORTOS S/A, por 
ter desenvolvido grandes afetivida-
des por São Mateus. 

D E C R E T O  L E G I S L AT I VO  N º 
072/2019

Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA 
D E  H O N R A  A O  M É R I T O 
“ E R M E L I N D O  C A R N E I R O 
SOBRINHO” a Pessoa Jurídica de 
Di re i to  Pr ivado denominada 
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO 
SANTO LTDA, pelos relevantes servi-
ços prestados no âmbito do Municí-
pio de São Mateus na área da  
Exportação.

Sala das Sessões da Câmara Munici-
pal de São Mateus, Estado do Espíri-
to Santo, aos 14 (quatorze) dias do 
mês de agosto (08) de 2019 (dois 
mil e dezenove).

Art. 2º. A entrega da comenda será 
em Sessão Solene da Câmara Muni-
cipal de São Mateus, Estado do 
Espírito Santo, que se realizará às 
19:00 horas do dia 14 (quatorze) de 
novembro de 2019 (dois mil e deze-
nove), no Centro de Convenções 
GRANDAY, localizado à Rua Platina, 
224, Loteamento Jardim Bom Gosto, 
Bairro Carapina, nesta cidade de 
São Mateus/ES.

Art. 3°. Este Decreto Legislativo 
entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 1°. Fica concedida a MEDALHA 
D E  H O N R A  A O  M É R I T O 
“DR.LOBATO” ao Senhor, JOSÉ 
ANTONIO PESSALI, por ter prestado 
relevantes serviços na área da Medi-
cina. 

Presidente
JORGE LUIZ RECLA DE JESUS

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

3138.

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

1005.

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

lizado. 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

VENDE-SE CASA E 

ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 metros 

quadrados. Tratar: 
99900-2100

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

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

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

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
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

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

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

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2019
A Câmara Municipal de São Mateus, torna público aos interessados 
que fará realizar a Licitação, pelo tipo “MENOR PREÇO GLOBAL” 
tendo como objeto  a Contratação de empresa para a realização e 
organização da Sessão Solene para  entrega de Títulos Honorícos 
desta Câmara Municipal, com critério de julgamento de menor preço 
global.
Processo Nº: 001501/2019
Data da Abertura: 31/10/2019
Hora da Abertura: 14:00h

LUIZ CARLOS MARTINS JUNIOR
Presidente da CPL

Exceto feriados e ponto facultativo, na Sede da Câmara, no endere-
ço citado acima ou no site www.camarasaomateus.es.gov.br

Local de Abertura: Plenário Lizete Conde Rios Cavalcanti, Localizado 
na Câmara Municipal de São Mateus, situada na Av. Dom José Dalvit, 
nº 100, Bloco 12 - Santo António – São Mateus – ES CEP 29.941-900. 
A íntegra do Edital poderá ser consultado e/ou obtido no horário das 
13:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

Acesse:
www.fanoticias.com.br



www.fanoticias.com.br8 Sábado, 19 de outubro de 2019

SÃO MATEUS – A his-
tória de Breno dos Santos 
Zanette, de 18 anos, se igual 
a de tantos outros atletas 
que, mesmo com diculda-
des, conseguiu superar bar-
reiras e hoje sonha alto: ves-
tir a camisa da Seleção Bra-
sileira. A vida nada fácil de 
Breno começou cedo e teve 
a inuência da família, con-
forme ele mesmo conta.

Mas nesta história um 
nome importante não pode 
ser deixado de lado, o do 
treinador de futebol e dono 
do Centro de Treinamento 
que leva seu nome: Cosme 

Atleta mateense a um
passo de Portugal, quer
brilhar na Copinha SP

Eduardo que fez época co-
mo prossional da Desporti-
va Ferroviária. Foi com Cos-
minho, como ele é carinho-
samente conhecido, que Bre-
no foi projetado para fora do 
Estado.

Atualmente no Noroeste 
de Bauru, Breno se prepara 
para disputar a Copinha de 
2020 em São Paulo, mas an-
tes mesmo de mostrar seu 
futebol, já tem garantida sua 
transferência para Portugal, 
pelas mãos do seu empresá-
rio paulista Artur que já pro-
videnciou o passaporte do 
atleta, revela o pai Nadilson, 

   

do jogador que atua de vo-
lante, orgulho da família 
residente em Morada do Ri-
beirão, em São Mateus.

Antes de seguir viagem 
para o interior paulista Bre-
no falou para a reportagem 
do FA Notícias o caminho 
que precisou percorrer para 
chegar onde está e realizar 
seus sonhos de brilhar no 
futebol e encher de orgulho 
seus conterrâneos de São 
Mateus.      

“Minha trajetória come-
çou com meu tio Paulo, que 

TRAJETÓRIA

desde novo viu um potencial  
em mim, me treinava sepa-
rado com meu primo Rafael, 
depois fui para escolinha do 
Cepe bem novo, mas era le-
vado como diversão. Aos 12 
anos comecei a levar um 
pouco mais a sério, e com 13 
anos começaram a surgir aos 
poucos, oportunidades.

Fui campeão da Copa Ga-
zetinha, depois conheci o 
Cosme Eduardo, que me 
levou para o CTCE (Centro 
de Treinamento Cosme Edu-
ardo), onde tive o prazer de 
disputar outra Copa já no 
Rio de Janeiro e fomos cam-

Breno conta que teve 
oportunidade de disputar 
uma Copa Guri Nacional 
pelo Rio Branco e, em se-
guida retornou ao CEPE de 
São Mateus disputando com-
petição Sub 14 e logo in-
gressou no Sub 15 do São 
Mateus sendo campeão da 
Copa Espírito Santo, se 
transferindo em seguida pa-
ra Minas Gerais, para dispu-
tar o Módulo 2 do Campeo-
nato Mineiro Sub 17.

peões sobre o Volta Redon-
da por 4x0.

Devido a problemas na 
sua transferência para o fute-
bol mineiro, Breno, atual-
mente com 18 anos, retor-
nou a São Mateus, mas em 
seguida foi para o América 
Mineiro, mas acabou sendo 
dispensado depois de um 
pequeno período no time.

Mesmo assim Breno não 
desistiu, sua vida voltou a 
ganhar para o futebol depois 
que conheceu o hoje empre-
sário Artur quando estava 
disputando o Capixaba Sub 
20 ainda com 17 anos. “O 
Artur me encaminhou para o 
CRA de Alagoas que é um 

clube de empresários, mas 
no nal da competição aca-
bei rescindindo o contrato 
depois de um acordo de for-
ma amigável”.

E conclui: “Agora no iní-
cio deste ano o empresário 
me trouxe para o Noroeste 
de Bauru onde estou me pre-
parando para a disputa da 
Taça São Paulo de Juniores, 
mas com o pensamento na 
minha transferência para 
Portugal e manter as espe-
ranças de um dia disputar 
pela Seleção Brasileira prin-
cipal”.

Antes de encerrar a entre-
vista Breno aproveitou para 
alguns agradecimentos: 
“Não poderia deixar de agra-
decer a toda minha família, 
em especial ao meu pai Na-
dilson por todo o suporte 
desde o início, a minha mãe 
por ter me formado como 
homem, e ao meu tio Paulo 
pelos primeiros passos, ao 
Iglo Bolinha pela minha for-
mação como atleta, ao meu 
representante Artur, que está 
comigo em todos os mo-
mentos e a Deus por todas as 
bênçãos”.

Atualmente no Noroeste de Bauru, Breno se prepara 
para disputar a Copinha de 2020 em São Paulo.

Antes mesmo de mostrar seu futebol, já tem garantida 
sua transferência para Portugal, pelas mãos do seu 
empresário paulista Artur que já providenciou o pas-
saporte do atleta, revela o pai Nadilson.

Cidade
FOTOS: DIVULGAÇÃO


