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BAIRRO LIBERDADE: UM
SOFRIMENTO DIFÍCIL DE ACABAR
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DIVULGAÇÃO

O bairro não possui rede de esgoto, as ruas não têm calçamento, portanto, 
são esburacadas e quando não enfrentam a poeira, os moradores têm que 

encarar as consequências da chuva, com a lama que se forma.
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“Tudo que você pode fazer ou sonha que pode, comece. A ousa-
dia contém gênio, poder e magia” (Goethe).

REUNIÃO CONSELHO DE CULTURA

SHOW DO SKANK

O Conselho Municipal de Cultura de São Mateus voltou à ativa. 
Os conselheiros tem realizado encontros mensais para discutir 
projetos culturais para a cidade, principalmente no que tange ao 
Sistema Municipal de Cultura, Fundo de Cultura e editais. O 
próximo encontro será na quarta-feira, dia 30, às 18h na sede da 
Secretaria de Cultura. Força, colegas!

Mesas esgotadas pro show do Skank em São Mateus! Porém 
você ainda encontrará ingressos a 90,00 para a área VIP. O even-
to se dará na próxima sexta (01), no Ibis Styles a partir das 19h. 
Ingressos com Anthero pelo telefone (27) 99887-1027 ou no 
Planet Rock em Guriri.

ASSENOR REALIZA EVENTO

JANTAR BENEFICENTE

A Associação Empresarial do Litoral Norte do Espírito Santo, 
instituição de alta relevância neste Município, realizará um Fó-
rum com Deputados Federais que representam o nosso Estado. 
O evento se dará no dia 01/11 a partir das 17h30min no auditório 
da Faculdade Vale do Cricaré. As inscrições deverão ser realiza-
das pelo site www.assenor.org.br. Participe!

PREFEITO INAUGURA

Bom dia pra quem é de bom dia!

Nesta segunda-feira (28) às 14h, o prefeito Daniel Santana inau-
gura a Estação Cidadania, espaço habilitado para cultura e es-
portes no Bairro Ayrton Senna. Quem está feliz da vida é o Se-
cretário de Esportes, Jasson Barcellos.

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

PENSANDO AQUI

A ONG VIPA - Voluntários Independentes Pelo Amigo, realiza 
neste sábado um jantar benecente pra arrecadar fundos e ala-
vancar a instituição. O Jantar de Massas será no CEPE às 19h. 
Talharim, pene, lasanha, lasanha vegetariana e panqueca de fran-
go, além dos molhos bolonhesa, 4 queijos e milho. Reserve seu 
convite (35,00) através do contato (27) 99795-3029.

Na Casa de Carnes e Peixaria Costelão você encontra promo-
ções e novidades nunca vistas na cidade, além do atendimento 
VIP do proprietário Roberto Carlos e sua família. Todos os dias, 
ao cair da noite, o Costelão apresenta aos clientes caldos diversi-
cados, feijoada e espetinhos deliciosos. No Costelão você 
encontra as carnes tradicionais, além de modalidades exóticas 
como jacaré, pato, rã e cordeiro e outros. Passa lá.

COSTELÃO

“Os verdadeiros inimigos da sociedade não são os que ela explo-
ra ou tiraniza, são os que ela humilha. É por esta razão que os 
partidos revolucionários contam entre si um grande número de 
licenciados sem emprego. (Georges Bernanos).

FONTE: CLIMATEMPO

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

Chama a atenção do País o 
caso da cidade de São Mate-
us, cidade promissora do Nor-
te do Espírito Santo, onde em 
2016 um empresário dono da 
Empresa de Mineração Lito-
rânea S/A – Água mineral 
Açaí, usando a alcunha de 
Daniel da Açaí, aproveitan-
do-se de uma estiagem de 
mais de três anos, que levou 
o mar a adentrar o rio Crica-
ré, deixando a água salobra, 
de forma orquestrada e pre-
meditada distribuiu, por me-
io de caminhões-pipa aluga-
dos, milhões de litros de água 
às pessoas mais humildes da 
população, deixando-as cati-
vas para o pleito seguinte.

Resultado: ganhou a elei-
ção com agrante abuso de 
poder econômico, exercido 
sobre a tragédia humana, que 
se acentua ainda mais por se 
tratar de um bem vital como a 
água. E o mais curioso: ante-
riormente, em 2004, sem a 
ajuda da seca, esse mesmo 
cidadão havia feito uma in-
vestida numa eleição munici-
pal e teve módicos 1.670 vo-
tos. Certamente, não fosse 
pela carência da população e 
pelo cativeiro em que a en-
cerrou e Daniel da Açaí não 
teria chegado ao comando do 
município.

Mesmo sendo condenado 
pelo juízo eleitoral de primei-
ra instância, que vivenciou 
essa manobra do proprietário 
da Empresa Açaí, cassando-
lhe o mandato nos primeiros 
meses de 2017, o prefeito 
eleito irregularmente conti-
nua no Poder e debocha da 
moralidade – mesmo com a 
cassação mantida pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral do 
Espírito Santo, em dezembro 
de 2017, conseguiu uma limi-
nar do próprio presidente do 
TRE-ES de então, desembar-
gador Annibal Rezende de 
Lima.

No TSE, a relatora minis-
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São Mateus no TSE:
o Brasil presta atenção

tra Presidente, Rosa Webber, 
chegou a negar o recurso do 
Prefeito cassado, porém, Da-
niel da Açaí contratou, a peso 
de ouro, o escritório de advo-
cacia de Henrique Neves, 
que foi já foi ministro da Cor-
te Superior Eleitoral, e, a par-
tir daí, o processo tomou es-
tranhamente outro rumo, sen-
do provido o recurso de agra-
vo regimental para julga-
mento pelo plenário. Leva-
ram-se 10 meses para o pro-
cesso entrar em pauta em 
2019, em meio a rumores de 
manobras para, mesmo as-
sim, adiar seu julgamento 
atravessar o período de re-
cesso do Judiciário, o que se 
aproxima.

Chegou o grande dia e, em 
8 de outubro, a Ministra Rosa 
Weber, ao proferir voto, co-
mo relatora, manteve seu 
entendimento e negou os re-
cursos especiais apresenta-
dos pelo Prefeito Daniel do 
Açaí, deixando brechas, po-
rém, para que o ministro 
Edson Fachin pedisse vistas 
dos autos. Se seguir a lógica, 
porém, Daniel da Açaí não 
tem para onde fugir, a não ser 
pelas manobras protelatórias. 
Fachin nunca votou contra a 
ministra Rosa Weber, cujo 
voto foi pela execução da 
sentença de afastamento do 
prefeito, como deliberado 
pela justiça local.

O conceituado jornalista 

Por coincidência, o prefei-
to Daniel da Açai voou para 
Brasília na semana do julga-
mento e, no dia 17 de outubro 
de 2019, o homem que se diz 
da periferia, mas é um dos 
mais ricos de São Mateus, 
apesar de já ter um dos escri-
tórios mais caros do Distrito 
Federal, o dos irmão Neves, 
contratou um novo escritó-
rio, o do ex-ministro da Justi-
ça do Governo Dilma, o ex-
vice Procurador Geral Elei-
toral do TSE, Dr Eugenio 
Aragão, que, surpreendente-
mente, é advogado do PT e 
irá advogar para um prefeito 
do PSDB.

Causa estranheza que, na 
semana do julgamento do 
prefeito Daniel do Açaí, um 
vereador de oposição fez de-
núncias que ele havia pago 
mais de 2 milhões de reais a 
empresas que eram adminis-
tradas por supostos ‘laranjas’ 
do Prefeito, citando o nome 
da Estrela Shows.

As dúvidas que pairam 
decorrem de por que se con-
tratar a peso de ouro um advo-
gado da envergadura do Dr 
Eugenio Aragão, se a susten-
tação oral já foi feita pelo Ex-
Ministro do TSE Henrique 
Neves. Qual o objetivo dessa 
contratação? Será que valeu 
a velha máxima? “Quando a 
lei estiver contra nós, deve-
mos argumentar os fatos. 
Quando os fatos estiverem 
contra nós, devemos argu-
mentar a lei. Quando a lei e 
os fatos estiverem contra nós, 

Claudio Humberto, que es-
creve para inúmeros jornais 
pelo Brasil afora, chegou a 
noticiar da inutilidade desse 
julgamento após três anos de 
manutenção no poder de um 
prefeito cassado por duas 
instâncias.

Certa vez, a jornalista Mo-
nica Velozo escreveu em seu 
livro “O Poder que seduz”, a 
seguinte frase:” No judiciá-
rio, os lobistas são advoga-
dos seletíssimos, que só es-
tendem suas garras para os 
processos quando estes apa-
recem nos tribunais superio-
res. Então, mesmo sem ter 
redigido uma petição sequer 
durante todo andamento do 
processo, esse especialista 
em ‘embargos auriculares’ 
entra em cena”. Será que a 
contratação desses escritóri-
os teve essa intenção diante 
das irrefutáveis provas que 
constam no processo, que 
cabalmente demonstram o 
abuso do poder econômico e 
a premeditação em todo o ato 
perpetrado?

devemos procurar outro advo-
gado”.

A verdade há de prevale-
cer nesse caso. É inquestio-
nável que o abuso do poder 
econômico foi sobejamente 
demonstrado e, apesar da 
eloquente defesa do Ex-
Ministro Henrique Neves, é 
bom se tomar o ensino de 
Thomas Macaulay, que já 
alertava: “O objetivo da ora-
tória não é a verdade, mas a 
persuasão”. E a defesa quase 
conseguiu esse feito, por-
quanto engendrou formas de 
confundir os ministros com 
alegações totalmente divor-
ciadas dos autos e da verda-
de. Pelo menos no voto da 
relatora, prevaleceu a verda-
de e a ministra acenou para 
que o município de São Mate-
us volte aos seus melhores 
dias, tirando a população hu-
milde do cativeiro.

Em breve, com a palavra o 
Tribunal Superior Eleitoral, 
que tem demonstrado uma 
rigidez incomum em fazer 
valer a Lei, e obstar abusos 
cometidos por políticos de 
diversos matizes, sem dar 
brecha para que interesses 
não republicanos prevale-
çam, como era comum no 
passado.

Que prevaleça a verdade, 
São Mateus não aguenta 

mais essa instabilidade polí-
tica.

(*Ronaldo Carvalho é pro-
fessor em São Mateus)
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José Roberto aproveitou 
a oportunidade para assegu-
rar a Romeu Zema que “a 
partir de agora, Minas terá 
não somente um porto, mas 
também a estrada de ferro”. 
Durante a exposição, Bar-
bosa falou dos outros proje-
tos capixabas, como os por-
tos da Inmetame, em Ara-
cruz, e do Porto Central, no 
Sul do Estado. “Estamos 
tratando do grande hub por-
tuário em que vai se trans-
formar o Espírito Santo”, 
disse José Roberto.

O governador de Minas, 
Robeu Zema (NOVO), rece-
beu em audiência o presi-
dente da Petrocity Portos 
S/A, José Roberto Barbosa 
da Silva, na última quarta-
feira (23), quando cou 
conhecendo os projetos do 
Centro Portuário São Mate-
us e da Estrada de Ferro Mi-
n a s - E s p í r i t o  S a n t o 
(EFMES), e demonstrou 
entusiasmo diante da expla-
nação, ressaltando a impor-
tância das duas obras para o 
desenvolvimento do Esta-
do.

"Minas tem produção, 
tem carga, mas não tem Por-
to para escoar a produção.  
Parabéns pelo excepcional 
projeto. Vou falar com o Ca-
sagrande (Renato Casa-
grande, governador do Espí-
rito Santo) para intensicar-
mos o apoio a esses proje-
tos, pois são muito bons pa-
ra o Espírito Santo e para 
Minas Gerais”, disse o go-
vernador mineiro durante a 
audiência.

A audiência foi agendada 
pelo deputado estadual Tito 
Torres (PSDB), que tam-

Com água salgada
no Rio Cricaré,
São Mateus volta
a usar água de poço

“A medição é feita de 
hora em hora, de dia e tam-
bém durante a noite, 24 
horas, sete dias por sema-
na. Quando a maré está 
alta a salinidade vai subin-
do e ca fora do permiti-
do. Nesse momento nós 
paramos a captação e en-
tramos com as águas dos 
poços para garantir o abas-
tecimento”, explica o dire-
tor do SAAE de São Mate-
us, Renê Kherlakian.

SÃO MATEUS – O 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de 
São Mateus, na região Nor-
te do Estado, voltou a uti-
lizar água de poços artesi-
anos no sistema de abaste-
cimento da população. A 
medida foi tomada após 
medições mostrarem que 
a salinidade da água do 
Rio Cricaré ultrapassou os 
limites permitidos pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Segundo Kherlakian, a 
captação no Rio Cricaré é 
feita até atingir 220ppm, 
ou seja, antes de chegar ao 
limite permitido pela 
OMS, garantindo assim 
que a água seja entregue a 
população dentro dos parâ-
metros de qualidade exigi-
dos por lei. O município 
possui atualmente 15 po-

De acordo com a prefei-
tura, no último nal de 
semana, testes realizados 
na água captada no rio, 
mostraram que a salinida-
de da água ultrapassou 
4400ppm na maré cheia. 
O limite permitido pela 
OMS para consumo huma-
no é de 250ppm.

Em 2017, o município 
sofreu com uma grave cri-
se hídrica que deixou a 
cidade sem água. O abas-
tecimento até foi mantido 
pelo SAAE, mas a água 
que chegava nas torneiras 
só podia ser usada nas tare-
fas domésticas.

MUDANÇA NA 
CAPTAÇÃO

ços artesianos sendo utili-
zados de forma comple-
mentar no abastecimento.

PROBLEMA 
RECORRENTE

Os moradores de São 
Mateus sofrem com o pro-
blema de salinidade na 
água há vários anos. O pro-
blema ocorre sempre que 
o mar invade o Rio Crica-
ré, local onde é captada a 
água que abastece a cida-
de. Por conta disso, a esta-
ção precisa ser desligada 
por alguns períodos, sem-
pre que a salinidade ultra-
passa o permitido.

De acordo com a prefe-
itura de São Mateus, o 
prefeito Daniel Santana 
solicitou ao SAAE a ela-
boração de um projeto 
para mudar o ponto de 
captação de água no Rio 
Cricaré. O objetivo é le-
var a captação para as pro-
ximidades do bairro Jam-
beiro, onde a salinização 
demora mais tempo para 
chegar nesse ponto do 
rio. O prefeito disse que 
está buscando apoio jun-
to a deputados estaduais 
e federais para conseguir 
recursos para executar o 
projeto.

SÃO MATEUS – Refe-
rendando decisão da Reu-
nião Ordinária da Diretoria 
Executiva realizada em 17 
de outubro de 2019, a Agên-
cia Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (Antaq) 
publicou no Diário Ocial 
da União da Resolução 
7.312, de 21.10.2019, em 
que reconhece a possibili-
dade de celebração de con-
trato de adesão a ser rma-
do entre o Ministério da 
Infraestrutura e a Petrocity 
Portos S. A. para constru-
ção do terminal privativo 
do Centro Portuário de São 
Mateus. 

A publicação foi no Diá-
rio Ocial da União, página 
24, de 22 de outubro, e, por 
meio da adesão, o poder con-
cedente, no caso o Minfra, 
outorgará a autorização para 
construção e exploração do 
terminal para movimenta-
ção e/ou armazenagem de 
carga geral, carta conteineri-

Antaq aprova projeto
de Porto e abre caminho
para contrato de adesão

PETROCITY:

zada e granel líquido, aten-
didas as exigências da Lei 
1 2 . 8 1 5  e  o  D e c r e t o 
8.033/2013, bem como o 
disposto na convocação pú-
blica nº 04/2019 da Antaq.

Diante disso, o presidente 
da Petrocity, José Roberto 
Barbosa da Silva, anunciou 

que já pediu ao ministro Tar-
ciso Freitas, da Infraestrutu-
ra, a realização de audiência 
para tratar da assinatura do 
contrato de adesão. Até o 
início da próxima semana 
ele já terá a data da audiên-
cia marcada. “Este é mais 
um passo importante para o 

No mesmo dia em que era 
publicada a Resolução da 
Antaq, José Roberto e mais 
16 consultores que partici-
param da elaboração do pro-
cesso de licenciamento ambi-
ental estiveram em reunião 
com técnicos do IEMA – 
Instituto Estadual de Meio 
Ambiente para renamento 
do documento.

início das obras do porto”, 
disse José Roberto.

LICENÇA AMBIENTAL

 “O IEMA nos informou 
que 75% da análise já está 
concluída e que até meados 
de novembro deverá liberar 
o seu parecer. Eles nos pedi-
ram alguns pequenos ajus-
tes, que já estamos fazendo. 
Este é um processo normal 
diante de um processo tão 
complexo como o nosso, 
que tem mais de 5 mil fo-
lhas. São muitos detalhes 
para que nada que para 
trás”, disse José Roberto.

 “Minas tem produção, mas não tem porto”

Romeu Zema recebeu Jo-
sé Roberto, o deputado 
Tito e o chefe de gabinete 
da Secretaria de Infra-
Estrutura de Minas para 
conhecer os projetos da 
Petrocity.

MARCOS EVANGELISTA/DIVULGAÇÃO

Pela manhã,  o presidente 
da Petrocity, José Roberto 
Barbosa Silva, esteve em 
Pedro Leopoldo, a convite 
do Prefeito Cristiano Ma-
rião, onde se reuniu, além 
do prefeito, com o presiden-
te da Câmara, vereadores, 
dirigentes de Entidades e 
empresários, oportunidade 
em que apresentou o projeto 
da Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo.

bém estava presente e vem 
apoiando o projeto desde 
janeiro deste ano, quando 
foi assinado o Termo de coo-
peração entre a Petrocity e o 
Governo do Espírito Santo.

O representante do BH 
AIRPORT , que administra  
o Aeroporto de Conns,  se 
interessou em fazer uma 
parceria com a Petrocity, 
cando agendada uma reu-
nião para o mês de novem-

bro. A ideia do projeto da 
EFMES é que haja uma Uni-
dade de Transbordo e Arma-

zenagem de Cargas (UTAC) 
também no Aeroporto Inter-
nacional de Conns.

De acordo com a prefeitura, no último final de sema-
na, testes realizados na água captada no rio, mos-
traram que a salinidade da água ultrapassou 
4400ppm na maré cheia. O limite permitido pela 
OMS para consumo humano é de 250ppm.
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A falta de catacumbas 
(covas) para que o morador 
faça o enterro de um ente 
querido já acontece há anos 
e, segundo os moradores, o 
município não tem provi-
denciado a expansão do ce-
mitério. “Aqui tem sepultu-
ras com até quatro pessoas 
sepultadas”, relata o mora-
dor Adalgiso Batista de Sou-
za, lembrando que a família 
que possui uma catacumba 
ainda consegue enterrar, o 
que não ocorre com quem 
não tem. Disse ainda que o 

SÃO MATEUS – O cemi-
tério do Distrito de Nestor 
Gomes, na zona rural de São 
Mateus já não comporta mais 
o enterro de entes queridos. 
Pelo menos é o que denunci-
am moradores que não en-
xergam uma solução para o 
problema a curto prazo. Se-
gundo eles, a administração 
municipal faz pouco caso do 
problema diante do que cha-
mam de “desumanidade”.

Cemitério de Nestor Gomes
no Km 41 está superlotado

A moradora Maria das 
Graças, do Assentamento 
Vale da Vitória que ca no 
Distrito de Nestor Gomes 

problema traz constrangi-
mento para que precisa se-
pultar um parente.

com uma população de 200 
famílias lembra que teve 
diculdades em sepultar um 
neto que faleceu há sema-
nas. “Foi preciso uma famí-
lia que possui cova no cemi-
tério nos ceder o espaço, 

sem contar que na cova já 
havia sido enterrada uma 
senhora e um lho.

A reportagem tentou con-
tato com a prefeitura para se 
manifestar, mas não teve 
retorno. 

A falta de catacumbas (covas) para que o morador faça o enterro de um ente querido 
já acontece há anos. E segundo moradores, o município não tem providenciado a ex-
pansão do cemitério.

Não aproveite uma resis-
tência queimada, pois isso 
acarretará aumento no con-
sumo de energia elétrica, 
além de risco à segurança.

CHUVEIRO
Sempre que possível, use 

o chuveiro no modo "verão" 
– a economia de energia 
com o equipamento nesta 
conguração pode chegar a 
30%.

Limite seu tempo de ba-
nho. O ideal é que dure de 
cinco a oito minutos.

 

O equipamento deve ser 
protegido dos raios solares e 
mantido o mais afastado pos-
sível do calor do fogão.

REFRIGERADOR OU 
FREEZER

A borracha de vedação da 
porta deve estar sempre em 
bom estado, evitando a fuga 
de ar frio.

Não utilize a parte trasei-
ra do refrigerador para secar 
panos e roupas. Mantenha o 

Os alimentos, quando 
quentes, não devem ser guar-
dados no refrigerador ou no 
freezer. Isso faz com que o 
motor do equipamento te-
nha de trabalhar por mais 
horas.

EDP dá dicas de utilização
eficiente da energia com
o fim horário de verão

VITÓRIA – Neste ano foi 
anunciado a descontinuidade 
do horário de verão brasileiro 
e pela primeira vez em 34 
anos, teremos um período 
quente sem a mudança do 
relógio. Para se adaptar a este 
novo cenário, a EDP, distri-
buidora de energia elétrica do 

Espírito Santo, elencou algu-
mas dicas e orientações para 
o uso adequado da energia 
com a chegada do calor.

Com as temperaturas mais 
quentes, a utilização de equi-
p a m e n t o s  c o m o  a r -
condicionado, ventilador, 
alinhada à maior demanda 

energética dos refrigeradores 
e geladeiras pode acarretar 
em aumento de consumo de 
energia. Por isso, é importan-
te car atento ao uso correto 
de cada aparelho.  

“Vale ressaltar que, com ou 
sem horário de verão é muito 
importante a conscientização 

sobre a utilização segura e 
eciente da energia elétrica. 
Além da economia na conta 
de luz, os bons hábitos são 
benécos ao meio ambiente, 
preservando os recursos natu-
rais”, destaca, Evandro Sco-
pel, gestor executivo de rela-
cionamento da EDP.

DICAS DE USO CONSCIENTE DA ENERGIA

Mantenha sempre limpo 
o ltro do ar-condicionado 
para que não haja necessida-
de de esforço extra do apare-
lho.
 

Caso o equipamento te-
nha mais de dez anos, come-
ce a pensar na possibilidade 
de substituí-lo. Os refrigera-
dores novos são mais eci-
entes e econômicos.

AR-CONDICIONADO

ILUMINAÇÃO

A pintura das paredes e do 
teto dos cômodos inuencia 
a iluminação do ambiente. O 
ideal é utilizar cores claras 

Utilize o aparelho somen-
te em ambientes fechados. 
Janelas e portas devem estar 
bem vedadas sempre.

Aproveite a luz natural 
dos ambientes, evitando des-
ta forma, a utilização desne-
cessária das lâmpadas.

Na hora da compra, avalie 
a potência do equipamento 
de acordo com o tamanho do 
ambiente que será refrigera-
do.

 

equipamento distante da 
parede, conforme instruções 
do fabricante (em média, 20 
centímetros).

na pintura, aproveitando o 
reexo das lâmpadas.

 
FIM DO HORÁRIO DE 

VERÃO

Vale lembrar que as insta-
lações elétricas das residên-
cias devem sempre estar em 
bom estado e com as cargas 
energéticas instaladas de 
forma equilibrada, evitando 
sobreaquecimento da ação 
e possíveis fugas de corren-
te. Outra dica importante é, 
na hora da compra de um 
novo equipamento, vericar 
a existência do selo Procel, 
que garante economia e e-
ciência energética.

Em abril, o Ministério de 
Minas e Energia (MME) 
decretou a descontinuidade 
do horário de verão brasilei-
ro, a partir de estudos que 

Substitua lâmpadas in-
candescentes e uorescen-
tes por LED, que são mais 
econômicas e tem maior du-
rabilidade. Comece com a 
substituição nos cômodos 
de maior permanência.

N o  s i t e  d a  E D P ,  
https://www.edp.com.br/sel
iganoconsumo, é possível 
encontrar mais dicas de eco-
nomia de energia.

concluíram a perda de ecá-
cia da medida. O principal 
objetivo do horário de verão 
era a diminuição da deman-
da de energia no momento 
do pico de consumo do siste-
ma elétrico brasileiro, no 
início da noite.

No entanto, segundo as 
análises do órgão, nos últi-
mos anos houve mudanças 
no hábito de consumo de 
energia da população, deslo-
cando o período de maior 
consumo diário para o perío-
do da tarde, quando o horá-
rio de verão não tem inuên-
cia.

Considerando as mudan-
ças de hábitos de consumo e 
da conguração sistêmica 
do setor elétrico brasileiro, 
o Comitê de Monitoramen-
t o  d o  S e t o r  E l é t r i c o 
(CMSE) solicitou novos 
estudos sobre os impactos 
do horário de verão para o 
sistema elétrico. Segundo o 
MME, essas análises indi-
caram que a medida deixou 
de produzir os resultados 
para os quais essa política 
pública foi formulada, per-
dendo sua razão de ser apli-
cada sob o ponto de vista do 
setor elétrico.

Legislativo cria
lei de recuperação
de nascentes

SÃO MATEUS – Pro-
mover a recuperação das 
nascentes situadas em 
áreas públicas ou priva-
das degradadas e preser-
var as que se mantém in-
tactas no município de 
São Mateus. É o que dis-
põe o programa “Adote 
uma Nascente”, aprova-
do na Câmara nesta ter-
ça-feira (22). O Projeto 
de Lei nº 071/2019, de 
autoria do vereador Joza-
il do Bombeiro, destaca 
a realização de diversas 
iniciativas por intermé-
dio de colaboradores 
dispostos a apoiar ações 
de preservação das nas-
centes no âmbito do pro-
grama.

Podem ser colaborado-
res: órgãos e entidades 
públicas ou privadas e indi-
víduos, pessoas físicas ou 
jurídicas, que estejam dis-
postos a colaborar, de for-
ma voluntária, com recur-
sos nanceiros, serviço ou 
doação de materiais para 
manutenção de uma ou de 
um conjunto de nascentes 
e/ou para manutenção do 
programa.

ORIENTAÇÃO
O colaborador poderá 

mostrar interesse em pre-
servar uma ou mais nas-
centes, devendo apresen-
tar propostas que, caso 
aprovada, contará com 
orientação técnica da Se-
cretaria de Meio Ambien-
te do município de São 
Mateus,

A utilização das águas 
da nascente será permitida 
desde que devidamente 
autorizada pelo órgão com-
petente;

AÇÕES
Construção de aceiros, 

precedendo o período de 
secas, em áreas com riscos 
de incêndio, prevenção 
contra erosões, preceden-
do o período de chuvas, 
em áreas com solo suscetí-
vel a esse evento, limpeza 
periódica para retirada de 
resíduos sólidos, vigilân-
cia para prevenir as ações 
de degradação ambiental, 
encaminhando as denún-
cias aos órgãos competen-
tes.

É proibido, sem prejuí-
zo de outras vedações lega-
is, nas áreas relativas às 
nascentes adotadas por 
esse programa; o lança-
mento canalizado de gale-
rias de águas pluviais, lan-
çamento de auentes, 
edicações plantio de 
espécies exóticas, acesso a 
criação de animais.

“Devido ao desmata-
mento ao longo dos anos e 
ao longo tempo de estia-
gem, grande parte de nos-
sas nascentes está seca, 
causando grande prejuízo 
ao homem do campo e 
ameaçando também o 
abastecimento da cidade. 
Com esta Lei, estaremos 
contribuindo para ameni-
zar o problema da escas-
sez de água, envolvendo 
toda a comunidade”, disse 
o vereador Jozail.

O Programa “Adote 
uma Nascente” será coor-
denado pela Secretaria do 
Meio Ambiente do muni-
cípio, que cará responsá-
vel pela sua estruturação, 
administração e controle, 
bem como a denição das 
atribuições dos colabora-
dores.

O Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do verea-
dor Jozail do Bombeiro, destaca a realização de 
diversas iniciativas por intermédio de colabora-
dores dispostos a apoiar ações de preservação 
das nascentes no âmbito do programa.
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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

Acesse:
www.fanoticias.com.br

Abandonado pelo Poder 
Público, o bairro enfrenta 
todo o tipo de problema, a 
começar pela falta de infra-
estrutura. Não possui rede 
de esgoto, as ruas não têm 
calçamento, portanto, são 
esburacadas e quando não 
enfrentam a poeira, os mora-
dores têm que encarar as 
consequências da chuva, 
com a lama que se forma.

SÃO MATEUS – Antes 
os moradores que tiravam o 
sustento do que era jogado 
no lixão enfrentavam too o 
tipo de problema, mas con-
seguiam enfrentar as adver-
sidades. O lixão acabou há 
cinco anos, mas os proble-
mas continuaram; agora são 
outros. Estamos falando do 
Bairro Liberdade que nas-
ceu de um lixão a poucos 
quilômetros da sede de São 
Mateus, e menos do que dez 
do balneário de Guriri, o ma-
is famoso do norte capixaba.

E para piorar, não há área 
de lazer para as crianças brin-
car, o que fazem no meio da 

Bairro Liberdade: um
sofrimento difícil de acabar

 O bairro carece de pro-
gramas sociais e a sorte é 
que um grupo de voluntários 
sempre que pode levar man-
timentos e o que recolhe pa-
ra que o Centro de Apoio Tia 
Ana que acolhe crianças e 
adolescentes possa se man-

rua com risco de sofrer qual-
quer tipo de acidente, con-
forme revela o senhor Van-
der, presidente da Associa-
ção de Moradores que já can-
sou de ir à prefeitura tentar 
uma audiência com o prefei-
to Daniel Santana, para pe-
dir alguma ajuda. “O jeito 
agora é reunir os moradores 
e irmos para a porta da pre-
feitura ver se o prefeito nos 
atende”, avisou.

O Bairro Liberdade existe 
há 20 anos e quando os mora-
dores achavam que a situa-
ção fosse melhorar quando 
da retirada do lixão, outros 
surgiram. “Agora nosso 
grande problema é que onde 
era o lixão virou criadouro 
de cobras que invadem nos-
sas casas”, lembrou a mora-
dora Marilde dos Santos, 
lembrando que já cou doen-
te e suspeita que foi devido 
ao esgoto que jorra em fren-
te à sua casa. 

ter. “Estamos precisando do 
apoio das autoridades por-
que enfrentamos diculda-
des para manter essas crian-
ças”, revela a fundadora do 
Centro, Ana Rita Menezes.

Abandonado pelo Poder Público, o bairro enfrenta todo o tipo de problema, a come-
çar pela falta de infraestrutura. 

Não possui rede de esgoto, as ruas não têm calçamen-
to, portanto, são esburacadas e quando não enfren-
tam a poeira, os moradores têm que encarar as conse-
quências da chuva, com a lama que se forma.

VITÓRIA – Prefeituras e 
instituições federais de ensi-
no vão selecionar 157 profes-
sores efetivos ou temporários 
de diversas áreas do ensino 
no Estado.

As chances são para atuar 
no Instituto Federal do Espí-
rito Santo (Ifes), Universida-
de Federal do Espírito Santo 
(Ufes) e nas prefeituras de 
Venda Nova do Imigrante e 
Jaguaré, com salários que 
chegam a R$ 9.616.

As remunerações ofereci-
das variam entre R$ 2.236 e 
R$ 5.831, de acordo com o 
grau de titulação do candi-

O Ifes vai selecionar 41 
professores temporários, pa-
ra atuação em 13 unidades de 
ensino no Estado. Há vagas 
para diversas áreas do ensi-
no, entre elas Biologia, His-
tória, Informática, Química, 
Letras Português/Inglês, 
Administração, Matemática, 
Sociologia, Engenharia e 
Informática, entre outras.

Abertas 157 vagas para dar
aulas e ganhar até R$ 9,6 mil

Os períodos de inscrições 
variam de acordo com os cro-
nogramas estabelecidos por 
cada unidade, sendo dia 8 de 
novembro o prazo máximo 
estabelecido. Os editais com 
o cronograma detalhado e 
endereços para inscrições 
estão disponíveis no site 
www.ifes.edu.br/ processos-
seletivos.

As inscrições serão rece-
bidas entre os dias 4 e 8 de 
novembro, presencialmente 
em cada departamento de 
ensino.

dato.

Já a Ufes conta com duas 
seleções programadas. Para 
professores temporários, são 
oferecidas dez vagas em di-
versas áreas, para atuação em 
Vitória, Alegre e São Mateus, 
e salários de até R$ 4.304.

Já para professores efeti-
vos, a Ufes oferta cinco opor-
tunidades para departamen-
tos de ensino em Vitória. Nes-
te caso, as remunerações che-

A Prefeitura de Jaguaré 
publicou edital para selecio-
nar 95 professores de diver-

gam a R$ 9.616, de acordo 
com as titulações acadêmi-
cas.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 13 de novem-
bro, diretamente nos departa-
mentos de ensino. Os editais 
com endereços e horários de 
atendimento estão disponí-
veis no site www.progep.u-
fes.br.

Em Venda Nova do Imi-
grante, a prefeitura vai sele-
cionar seis professores de 
Educação Física, com remu-
neração de R$ 17,85 a ho-
ra/aula. As inscrições serão 
recebidas até 7 de novembro, 
na Secretaria de Esporte e 
Lazer.

sas áreas do ensino básico, 
com salários de até R$ 1.774. 
As inscrições serão recebidas 
entre 1º e 8 de novembro, no 
site www.jaguare.es.gov.br.

Já a Ufes conta com duas seleções programadas. Para 
professores temporários, são oferecidas dez vagas em 
diversas áreas.

Skank se
apresenta com
turnê “Os Três
Primeiros”

O repertório reúne os 
sucessos dos três primeiros 
álbuns e algumas das músi-
cas mais representativas do 
Skank nesse período. Entre 
as canções que farão parte 
do repertório do show, es-
tão "Tanto", "Jackie Tequi-
la", "Partida de Futebol", 
"Garota Nacional", "Tão 
Seu", "Pacato Cidadão" 
"Let Me Try Again", "Bai-
xada News", "Sem Terra", 
"Eu Disse a Ela" e "Te Ver", 
entre outras.

O single inédito do pro-
jeto “Algo Parecido” estre-
ou no Top200 do Spotify e 
alavancou 28% o número 
de ouvintes mensais da ban-
da na plataforma. Nas rádi-
os de todo país, a faixa foi 
#1 no segmento pop/rock.

A ideia do projeto surgiu 
durante os shows comemo-
rativos aos 20 anos do Sam-
ba Poconé, a partir dos pedi-
dos de canções do repertó-

SÃO MATEUS – O 
Skank sobe ao palco do 
SAMA Rock Festival, em 
São Mateus, no dia 01 de 
novembro, com sua turnê 
de "Os Três Primeiros – Ao 
Vivo". O projeto, lançado 
em 2018, é fruto da grava-
ção do show realizado em 
novembro de 2017, no Rio 
de Janeiro.

Skank “Os Três Primeiros”:

Horário: 23h50

rio também dos dois prime-
iros discos (Skank/1993 e 
Calango/1994). Além dis-
so, nos anos 90, a banda não 
teve nenhum álbum ao vivo 
e sempre sentiu falta de um 
registro dessa sonoridade. 

O primeiro disco foi lan-
çado em 1992, de forma 
independente. Em feverei-
ro de 1993, depois de con-
tratada pela Sony, a banda 
remixou o álbum, que ven-
deu 250 mil cópias. “Calan-
go”, lançado em 1994, é o 
álbum em que o Skank mais 
se mostrou inuenciado 
pelo dancehall jamaicano. 
Vendeu ao todo 1,2 milhões 
de cópias. Já “Samba Poco-
né” é o álbum mais vendido 
da banda e o primeiro da 
carreira do grupo a receber 
um cuidadoso lançamento 
no exterior. Ele foi lançado 
em 1996 e, ao todo, foram 
vendidas 1,8 milhões de 
cópias.

SERVIÇO

Local: SAMA Rock Festi-
val | Hotel Ibis Style - Rod. 
Governador Mário Covas
Data: dia 01 de novembro | 
sexta-feira

Preço:  R$92 (meia)  e 
R$184 (inteira)

O repertório reúne os sucessos dos três primeiros ál-
buns e algumas das músicas mais representativas do 
Skank.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Fala-se, por exemplo, 
que a atividade econômica 
informal é de pequena im-
portância dentro do cená-
rio macroeconômico. Na-
da mais falso! Pelo mundo 
afora até 50% do PIB dos 
países vem deste setor - 
que, não por acaso, come-
ça a receber estímulos o-
ciais em lugares tão distin-
tos como Holanda e Viet-
nam.

Dia desses meditava 
sobre a “economia infor-
mal”. Há, em torno dela, 
uma série de preconceitos 
- principalmente por parte 
do denominado “mundo 
das leis”, nele incluída a 
administração pública. 
Mas teriam eles algum 
fundamento?

Vejamos o caso do nos-
so país: nos idos de 2016, 
segundo levantamento 
realizado pela FGV, o mer-
cado informal atingiu a 
espantosa marca de 16,3% 
do PIB - mais, portanto, do 
que a participação das re-
giões Norte (5,8%), Nor-
deste (12,3%) e Centro-
Oeste (9,5%).

Uma segunda forma de 
preconceito vem da ar-
mação de que os trabalha-
dores informais seriam 
pobres e teriam formação 
educacional deciente. 
Que inverdade! No Brasil, 
por exemplo, 7% da deno-
minada “classe média” 
trabalham na informalida-
de. No Vietnam, 30%. Na 
Costa do Marm, 40%. 
São trabalhadores já bas-
tante distantes da linha da 
pobreza, cujo poder aqui-

Coluna
do Pedro

Querem trabalho

Como explicar-se este 
quadro? De acordo com 
dados colhidos pelo Ban-
co Mundial, sobre a reali-
dade brasileira, em sua 
origem estariam princi-
palmente a estabilidade 
das regras jurídicas e os 
elevados índices de crimi-
nalidade - além, é claro, 
dos óbvios e tradicionais 
problemas de excesso de 
burocracia e carga tributá-
ria insuportável.

Pois é. Talvez seja o 
momento de, ultrapassan-
do as barreiras da arrogân-
cia e da insensibilidade, 
olharmos com mais cari-
nho para estes nossos ir-
mãos, amparando-os e 
legalizando-os— anal, 
eles só querem o direito de 
trabalhar em paz!

Dois dados simples mas 
bastante sérios: no Brasil o 
esforço para garantir-se o 
cumprimento de um con-
trato consome, em média, 
620 dias - na China, ape-
nas 300. Na Austrália 
abre-se uma empresa em 
dois dias - no Brasil em até 
152, três vezes a média 
mundial. Só superamos, 
neste quesito, o Suriname, 
a Guiné-Bissau, o Haiti, o 
Laos e o Congo.

sitivo não deve ser des-
considerado.

Aliás, por falar em “des-
considerar”, como igno-
rarmos o fato de que 43% 
dos brasileiros no merca-
do de trabalho estão em 
situação informal? Este 
dado, apurado pelo IBGE 
em 2018, deveria nos ser-
vir de sério alerta.

O PL 6407/2013 institui 
um novo marco legal para o 

VITÓRIA – O Projeto de 
Lei (PL) 6407/2013, conhe-
cido como a Nova Lei do 
Gás, foi aprovado pela Co-
missão de Minas e Energia 
da Câmara dos Deputados. 
Na avaliação do gerente do 
Fórum Capixaba de Petróleo 
e Gás, Durval Vieira de Frei-
tas, a aplicação da nova lei 
vai causar uma reindustriali-
zação do Estado. “É extre-
mamente importante para 
Espírito Santo que esse pro-
jeto seja aprovado. Somos 
superavitários na produção 
de gás, produzimos mais de 9 
milhões de metros cúbicos 
por dia, mas consumimos em 
torno de 3 milhões. Esse pro-
jeto de lei vai permitir a livre 
concorrência, vão haver no-
vos fornecedores, e desta 
forma, entendo que vamos 
baratear os preços”.

A Prefeitura de Concei-
ção da Barra, criou um Gabi-
nete de Crise Emergencial, a 
m de agir preventivamente 
quanto à possibilidade da 
chegada de vestígios do óleo 
que vem afetando o litoral 
nordestino.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Órgão tem atri-
buição de elaborar o Plano 
de Ação e Monitoramento 
dos efeitos dessa substância 
nas praias, caso o óleo venha 
a atingir o balneário

O órgão, criado por meio 
da Portaria nº 319/2019, de 
22 de outubro de 2019, tem a 
atribuição de elaborar o Pla-
no de Ação e Monitoramen-
to dos efeitos dessa substân-
cia nas praias do município, 
caso o produto venha a che-
gar ao balneário. O Plano de 
Ação e Monitoramento pre-
vê o desenvolvimento de 
atividades preventivas e cor-
retivas voltadas a diminuir 
os impactos nas praias de 
Conceição da Barra.

ENTRE AS AÇÕES 
PREVISTAS, ESTÃO:

– Aquisição de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual para equipe própria, de 
voluntários ou terceirizados 
que eventualmente tenham 
que ter contato com a sus-
tância;

– Realização de Campa-
nha Educativa e Orientativa 
com a Sociedade Civil Orga-
nizada, incluindo o comér-
cio local, no intuito de evitar 
difusão de informações na 
imprensa ou em redes socia-
is que venham causar im-
pacto negativo na imagem 
de município como destino 
turístico;

– Criação do Cadastro 

Com risco de óleo do nordeste
chegar ao ES, Conceição da
Barra cria gabinete de crise

– Integração com as ações 
dos Governos Federal e Esta-
dual no sentido de unir for-
ças para redução de eventua-
is impactos ambientais, soci-
ais e econômicos.

De acordo com a Prefei-
tura de Conceição da Barra, 
diversas outras ações estão 
sendo planejadas e serão 

– Treinamento da equipe 
da Secretaria de Saúde para 
eventuais casos de contami-
nação pela substância;

– Treinamento de equipe 
própria, voluntária e tercei-
rizada para agir de forma 
organizada, sob a coordena-
ção da Gestão Municipal de 
Segurança e Defesa Civil;

Municipal de Voluntários 
(Pessoa Física ou Jurídica), 
que queiram apoiar as ações 
que serão desenvolvidas;

– Aquisição de estruturas 
para armazenamento tem-
porário da substância, até 
que as autoridades compe-
tentes prestem orientação 
quanto à destinação adequa-
da aos resíduos;

Na ocasião, foi criado um 

executadas diante da even-
tual chegada de vestígios da 
mancha de óleo no litoral do 
município.

COMITÊ DE 
PREPARAÇÃO DA 

CRISE
Foi realizada uma reunião 

de alinhamento entre a Sea-
ma, Iema, Agerh, Defesa 
Civil, Ibama, ICMBio e Ca-
pitania dos Portos sobre a 
condução do Plano de Emer-
gência, criado para construir 
ações preventivas sobre o 
óleo que avança na costa do 
nordeste brasileiro.

Quem quiser se cadastrar 
como voluntário ou registrar 
alguma anormalidade nas 
praias locais, pode acionar a 
Administração Municipal 
mantendo contato com a 
Gestão de Segurança e Defe-
sa Civil, pelo telefone (27) 
98878-9775, ou com a Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
através do telefone (27) 
98885-5774.

Especialistas não conr-
mam a possibilidade do Espí-
rito Santo ser atingido pela 
mancha de óleo, mas especu-
la-se que o litoral capixaba 
possa ser afetado. De acordo 
com a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Seama), ainda não 
é possível precisar a chegada 
do óleo ao estado, mas garan-
te que o monitoramento é con-
tínuo. A secretaria informou 
que está em contato perma-
nente com os gestores costei-
ros da Bahia e que recebe, a 
todo momento, informações 
atualizadas dos órgãos fede-
rais de meio ambiente.

Comitê de Preparação da 
Crise, formado por repre-
sentante da Marinha, do Iba-
ma, do ICMBio e da Seama, 
que fará a coordenação dos 
trabalhos. Além disso, fo-
ram criados grupos de traba-
lho com diferentes temática 
c o m o :  I n s t i t u c i o-
nal/Municípios, Técnico, 
Comunicação, Seguran-
ça/EPI´s, Fauna, Unidades 
de Conservação e Logística.

A Seama informou que já 
está sendo articulada uma 
reunião com gestores muni-
cipais de Conceição da Bar-
ra, São Mateus e Linhares 
para unicação de informa-
ções e de ações preventivas. 
Além disso, segundo a se-
cretaria, será agendada uma 
visita, de representantes da 
Seama e do Iema, à Bahia 
para vericação in loco dos 
procedimentos de gover-
nança e das atividades práti-
cas de recuperação e limpe-
za das praias e do manuseio 
da fauna oleada, entre ou-
tras. 

MANCHAS DE ÓLEO

Especialistas não confirmam a possibilidade do Espíri-
to Santo ser atingido pela mancha de óleo, mas espe-
cula-se que o litoral capixaba possa ser afetado.

Nova Lei do Gás vai permitir
reindustrialização do ES

mercado de gás natural no 
país. Trata-se do primeiro 
passo para que a lei seja alte-
rada e reita o movimento de 
abertura do setor, iniciado 
pelo lançamento do Novo 
Mercado de Gás pelo Gover-
no Federal. O texto consoli-
da e dá segurança jurídica à 
agenda de mudanças no setor 
e será capaz de: estimular a 
entrada de novos fornecedo-
res de gás natural; promover 
a competitividade na comer-
cialização de gás natural, 
especialmente para o consu-
midor industrial, barateando 
o preço desse importante 
insumo; desenvolver a in-
dústria do gás e de outros 
setores produtivos, contribu-
indo para recuperação da 
economia brasileira e do em-
prego.

O projeto pode seguir dois 
diferentes caminhos: se for 
pelo rito normal, irá para a 

A questão que ainda atra-
palha a comercialização pelo 
Estado é que o preço pratica-
do não é competitivo. “Esti-
mamos alcançar um preço 
que possa competir em nível 
internacional, algo em torno 
de US$ 7 por milhão de BTU 
(British Thermal Unit). Atu-
almente é o dobro disso”, 
pontua Freitas. Também es-
peramos atrair novas empre-
sas para produzir na área de 
mineração, instalar siderúr-
gica a gás, indústrias de cerâ-
micas, termelétricas, fertili-
zantes, petroquímicas. Há 
ainda a possiblidade de subs-

Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, Co-
mércio e Serviços (CDEICS) 
da Câmara; caso seja aprova-
da urgência, seguirá para vota-
ção no Plenário.

ES MAIS 
COMPETITIVO

tituir carvão e óleo nas indús-
trias de hoje, assim como nas 
duas termelétricas que temos 
aqui no estado”.

O texto sugere, ainda, esti-
mular a entrada de novos 

De acordo com dados da 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), há grande 
concentração das atividades 
do setor em uma única em-
presa (Petrobras), que dispõe 
de 92% de toda produção no 
país, além de administrar a 
maioria dos campos de gás, 
gasodutos, termelétricas, 
transportadoras, distribuido-
ras e revendedoras do com-
bustível. O PL 6407/2013 
propõe abrir o mercado bra-
sileiro de gás natural, redu-
zindo a participação da Pe-
trobras por meio de uma 
agenda de mudanças, e fazer 
com que o gás natural chegue 
mais barato ao consumidor.

fornecedores de gás natural 
no país, tornar o setor de 
transporte mais transparente, 
promover a competitividade, 
além de regulamentar, em 
nível federal, a atividade de 
comercialização de gás.

“Precisamos mostrar a 
importância de ter o gás com 
preços competitivos. Hoje 
temos um gás variando de 
US$ 12 a 14 por milhão de 
BTU, enquanto na Europa 
varia de US$ 6 a 8 e nos Esta-
dos Unidos de US$ 3 a 4. É 
um desperdício ter essa ri-
queza debaixo da terra, te-
mos que transformá-la em 

desenvolvimento em susten-
tabilidade. Temos que trans-
formar riqueza em emprego 
e negócio, mas com qualida-
de”, defende Freitas.

Tanto o Brasil quanto o 
Espírito Santo, e este último 
pela disponibilidade mais 
imediata do gás e localização 
geográca estratégica, po-
dem ser beneciados com o 
Novo Mercado de Gás pro-
posto pelo Governo Federal. 
A perspectiva de abertura do 
mercado de gás natural pro-
porcionará um novo leque de 
oportunidades para investi-
mentos.

A perspectiva de abertura do mercado de gás natural 
proporcionará um novo leque de oportunidades para 
investimentos.

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

1005.

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

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

VENDO uma casa no Ba-

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

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

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

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

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

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

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

3138.

ALUGO Apartamentos 
com 2 quartos, copa, cozi-
nha, sala, área de serviço, 
varanda e bem localiza-

irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 

do Zezé. Comntato: 
99529-1118

do. Tratar: 99900-2100

ALUGO uma quitinete 
mobiliada com 70 metros 

quadrados. Tratar: 
99900-2100

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

Petrobrás. Casa com 3 quar-
tos, sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
garagem para 3 carros.

Acesse:
www.fanoticias.com.br

VI – DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

V – ORDEM DO DIA: 

I – DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta dias 
do mês de abril de dois mil e dezenove, às 
09 horas, na sede da empresa, localizada 
na Avenida José Tozzi, nº 3201, Boa Vista, 
São Mateus/ES, CEP 29931-345.

III – CONVOCAÇÃO: Carta-convite enca-
minhada pela Diretoria.
IV – MESA: NATANAGILDO BELTRAME na 
Presidência e EDIANE MARIA NORBERTO 
BELTRAME na Secretaria.

a) Aprovação da Conta da Diretoria relati-
va ao Exercício Social encerrado em 
31/12/2018.

II – PRESENÇAS: Acionistas representan-
do 100% (cem por cento) do capital soci-
al, conforme assinaturas apostas no livro 
de presença de Acionistas, justificada a 
ausência do Conselho de Fiscal, em virtu-
de da sociedade não possuir tal órgão em 
funcionamento.

b) Assuntos Gerais.

a) APROVAÇÃO DA CONTA DA DIRETORIA 
RELATIVA AO EXERCÍCIO SOCIAIL 
ENCERRADO EM 31/12/2018 – Foi apro-

BELTRAME ADMINISTRAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES S/A

RESUMO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019 - CNPJ: 
12.931.068/0001-73 - NIRE: 32300031820

NADA MAIS havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou os trabalhos, dos qua-
is foi lavrada a presente ATA, que após 
lida, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes, sem qualquer restrição. 
NATANAGILDO BELTRAME – Presidente, 
EDIANE MARIA NORBERTO BELTRAME - 
Secretaria. Acionistas: NATHIANE 
NORBERTO BELTRAME,  JESSICA 
NORBERTO BELTRAME, HENRIQUE 
N O R B E R T O  B E L T R A M E , 
SUPERMERCADOS CELEIRO LTDA, 
NATANAGILDO BELTRAME E EDIANE 
MARIA NORBERTO BELTRAME.
São Mateus - ES, 30 de Abril de 2019.

b) ASSUNTOS GERAIS – Não houve pro-
nunciamento.

A Ata teve seu registro na JUCEES nº 
20192528181 em 18/10/2019 com pro-
tocolo 192528181. Paulo Cezar Juffo-
Secretário Geral.

vado por unanimidade a conta da Direto-
ria relativa ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018.
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