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DIVULGAÇÃO

O Saae está realizando o monitoramento periódico no ponto de captação 
no rio Cricaré, no Bairro Porto e confirmou que na última sexta-feira (25), 

os testes mostraram o maior índice de salinidade do ponto, de 777ppm. 
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No Brasil hoje é dia de visitar os cemitérios e acender velas para 
os defuntos. Os familiares costumam limpar os túmulos e encher 
o local de ores. Apesar de car bem bonito, às vezes rola uma 
certa tristeza. Noutros países costuma ser diferente. No México, 
por exemplo, o “Dia dos Mortos” é comemorado com festa e 
animação para homenagear os antepassados, e dura 4 dias. A 
tradição é muito antiga, tendo iniciado antes da chegada dos es-
panhóis na América. Considerada Patrimônio Histórico pela 
UNESCO, o evento é fonte de renda, atraindo turistas de todo o 
universo. Sensacional.

“A morte não é o m; é apenas uma espécie de vibração” (Anne 
Frank).

AMALETRAS E CORA CORALINA

MALÉVOLA E CORINGA 

O Belas Artes oferece ao seu público uma atividade muito espe-
cial. A partir deste mês ocorrerá naquele espaço um “Mergulho 
em Si”, onde será formado um grupo terapêutico (apenas ho-
mens) com a presença do psicólogo Hélio Júnior para uma roda 
de conversa, quando cada um poderá expor suas experiências. A 
participação é gratuita e as inscrições poderão ser feitas na hora. 
Anote ai: toda quarta-feira às 20h.

NOVIDADES NO BELAS ARTES

FINADOS

 

CÂMARA HOMENAGEIA

Na última Sessão Ordinária, a Câmara Municipal homenageou 
Sind Empresas pelos 25 anos de serviços prestados em nosso 
município. A proposição foi apresentada pelo vice-presidente da 
Casa, vereador Carlos Alberto, sendo aprovada por todos os pa-
res. A diretoria do Sind Empresas compareceu à Sessão, presti-
giando a Casa. Parabéns aos homenageados pelo empreendedo-
rismo!

COSTELÃO
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 espetinhos 
deliciosos, além de caldos por encomenda. No Costelão você 
encontra as carnes tradicionais, além de modalidades exóticas 
como jacaré, pato, rã e cordeiro e outros. Passa lá.

No nal deste mês, a Amaletras - Academia Mateense de Letras 
realizará um evento para encerrar o Ano Literário. A homenage-
ada deste ano é a poetisa Cora Coralina. Na programação haverá 
diversas manifestações para relembrar as obras da poetisa brasi-
leira. Mais informações em breve.

SIND EMPRESAS

CINE SÃO MATEUS:

Acompanhe a programação de hoje: Malévola (fantasia - classi-
cação 10 anos) às 16h30min; Coringa às 19h e 21h30min 
(drama – classicação 12 anos). Mais informações pelo telefone 
3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia 
entrada (exceto em feriados ou pré-estreias).

“Se a provação te aige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te 
pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te 
acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em 
paz. Sobre as trevas da noite, O Céu fulgura em paz. Ama, serve 
e cona. Deus te mantém em paz“ (Chico Xavier - Espírito 
Emmanuel).

Bom dia pra quem é de bom dia!

ORAÇÃO

FONTE: CLIMATEMPO

20° 29°
Sol com muitas nuvens. 
Períodos de céu nublado 
com chuva. À noite o tempo 
fica firme.

Leitor

n
o
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Quem paga a conta de
Daniel da Açaí no TSE?

São Mateus passa por um 
dos piores momentos de sua 
história política e adminis-
trativa, e se o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) não jul-
gar esse recurso relacionado 
à cassação de Daniel Santa-
na (PSDB) no início de no-
vembro, como se espera, a 
tendência é piorar ainda ma-
is a instabilidade gestada 
pela eleição do atual Prefei-
to.

A contratação dos ilustres 
advogados surtiu efeito e 
conseguiram reverter um 
quadro crítico, conseguindo 
manter o Prefeito de setem-
bro de 2018 até o momento 
no mandato, mesmo tendo 

Causou espécie em todos 
os mateenses no ano de 2018 
que o Prefeito Daniel do 
Açaí tenha contratado uma 
banca de advogados em Bra-
sília, de custo elevadíssimo, 
constando entre seus mem-
bros dois ex-ministros do 
TSE, Dr. Henrique Neves e 
seu irmão Dr. Fernando Ne-
ves, sabidamente causídicos 
com grande inuência den-
tro da Corte, e que cobram 
vultosos honorários nas cau-
sas que atuam.

Ocorre que, após o voto 
da relatora Ministra Rosa 
Weber negando provimento 
ao Recurso do Prefeito, e 
com o pedido de vistas do 
Ministro Facchin, surpreen-
dentemente no dia 17/10 o 
Prefeito Daniel da Açaí, ho-
mem que se diz da periferia, 
contratou a peso de ouro na-
da mais nada menos que o 
Ex-Vice-Procurador Eleito-
ral do TSE, Dr Eugênio Ara-
gão, Ex- Ministro da Justiça 
do Governo Dilma, com o 
objetivo de convencer um 
dos Ministros a pedir vistas, 
e, após, dar um voto favorá-
vel ao Prefeito.

No entanto, a cereja do 
bolo estava guardada para o 
dia 25/10, em mais um movi-
mento milionário e que bus-

uma sentença de primeira 
instância desfavorável, um 
acórdão do Tribunal Regio-
nal Eleitoral mantendo a 
cassação de seu diploma, 
uma decisão monocrática da 
Ministra Rosa Weber negan-
do seguimento ao Recurso 
Especial, e um voto contrá-
rio da relatora no julgamen-
to dessa mesma peça no ple-
nário.

Qual o motivo de se con-
tratar caríssimas bancas de 
advogados em Brasília, se já 
contava com advogados do 
Espírito Santo e dois Ex- 
Ministros na defesa???

ca manter este projeto de 
poder em São Mateus, com 
a cidade à míngua, sem qual-
quer investimento da inici-
ativa privada nos últimos 
três anos: o prefeito Daniel 
da Açaí , para fechar o cerco 
em cima do TSE e não dei-
xar qualquer brecha para 
que o Tribunal faça justiça e 
venha a tirá-lo do cargo, 
contratou os caríssimos ad-
vogados Eugésio Pereira 
Maciel e Guilherme Bezer-
ra Kanffer, na certeza que 
os altíssimos investimentos 
feitos nos indicados advo-
gados seja a carta de alfor-
ria para a manutenção das 
mazelas que vem pratican-
do contra a população mate-
ense.

As cifras gastas com es-
ses advogados levam cente-
nas de eleitores a se questio-
narem de onde estão sendo 
tirados esses recursos!!!

Quem está pagando essa 
conta???

Agora, como nova cena 
dessa “batalha do Cricaré”, 
em que o maior prejudicado 
é o povo de São Mateus, um 
dos advogados, acompanha-
do pelo deputado federal 
Josias da Vitória (Cidada-
nia) e a senadora Rose de 
Freitas (Podemos) zeram 
uma  ao ministro Alexandre 
de Moraes, que ainda não 
proferiu seu voto. Ou seja, 
debaixo desse angu tem car-
ne.

Abaixo segue o espelho 
do processo do prefeito Dani-
el no site do TSE e seus res-
pectivos advogados:

Que o Tribunal Superior 
Eleitoral julgue esse proces-
so com a celeridade que se 
espera dele, e que faça a jus-
tiça triunfar. A cidade de 
SÃO MATEUS levará mui-
to tempo para se recuperar 
dessa desastrosa administra-
ção, que retrocedeu política 
e administrativamente, e 
que possamos voltar ao de-
senvolvimento que se espe-
ra de uma cidade do porte da 
Rainha do Cricaré.

Manoel Costa da Cruz é 
advogado

SÃO MATEUS – O vere-
ador Jerri Pereira agradeceu 
ao Diretor Geral do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER-ES), Luiz César 
Maretto Coura, por atender a 
solicitação do parlamentar 
para a volta do semáforo com 
temporizador, no trecho (com 
radar eletrônico) da Rodovia 
Othovarino Duarte Santos, 

Jerri agradece ao DER
por reinstalação de semáforo
temporizador na pedra d’água

a l tu ra  do  ba i r ro  Pedra 
D’água, sentido Guriri/São 
Mateus.

“No dia 22 de outubro envi-
amos ofício ao diretor do 
DER, solicitando a reinstala-
ção do sinal com o contador 
regressivo que foi retirado 
daquele ponto da estrada. É 
um trecho sinalizado com 
radar eletrônico. Instalaram 

A retirada do semáforo 
temporizador foi alvo de re-

um sinal luminoso simples lá, 
causando transtornos aos con-
dutores, aumentando a inci-
dência de multas e riscos de 
acidentes. Era comum ultra-
passar a faixa limite na dúvi-
da de quando o sinal mudaria 
de cor”, disse Jerri.

RECLAMAÇÕES

clamações de motoristas que 
circulam diariamente pela 
rodovia. “Muitas delas che-
garam ao meu conhecimento 
e, como representante da po-
pulação, decidi levar a reivin-
dicação ao conhecimento do 
DER. Agradecemos ao órgão 
pelas providências. Com cer-
teza vai dar mais segurança e 
tranquilidades aos conduto-
res e pedestres”,concluiu.

A retirada do semáforo temporizador foi alvo de recla-
mações de motoristas.
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SÃO MATEUS – O Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) de São Mate-
us, objetivando garantir o 
fornecimento de água em 
condições de uso para a po-
pulação, iniciou esta semana 
um remanejamento desde a 
captação da água do Rio Cri-
caré e os poços artesianos 
mantidos pela municipali-
dade. Trata-se de um rema-
nejamento na forma de cap-
tação da água.

Deosdete revelou que o 
Saae está realizando o moni-
toramento periódico no pon-
to de captação no rio Cricaré, 
no Bairro Porto e conrmou 
que na última sexta-feira 
(25), os testes mostraram o 
maior índice de salinidade 
do ponto, de 777ppm. Disse 
ainda que, quando a salinida-

A manobra teve início 
segundo o técnico químico 
da Autarquia, Deosdete Luís 
Fabres, na última terça-feira 
com a captação da água no 
rio durante 12 horas por dia. 
Neste mesmo período, a 
água é captada em poços 
artesianos existentes na cida-
de.

Saae faz planejamento
para garantir
abastecimento de água

de começa a aproximar dos 
250ppm, a captação é inter-
rompida, passando o sistema 
a buscar água nos poços arte-
sianos. “Quando a maré esva-
zia retomamos a captação no 
rio assim que a salinidade 
abaixa dos 250ppm”, expli-

Informou ainda que desta 
terça-feira para quarta-feira 
(30) o Saae captou água no 
Rio Cricaré entre 22h20 e 
7h40, garantindo o abasteci-
mento da população. Ainda 
de acordo com Deosdete 

cou o técnico. todo o trabalho está sendo 
voltado a garantir o forneci-
mento de água saudável para 
a população. “Estamos fa-
zendo um trabalho para que 
não haja reclamação, como 
temos comprovado”, nali-
zou. 

O Saae está realizando o monitoramento periódico no ponto de captação no rio Cri-
caré, no Bairro Porto e confirmou que na última sexta-feira (25), os testes mostra-
ram o maior índice de salinidade do ponto, de 777ppm. 

Diocese de São Mateus
pede a fiéis que
não recebam os
Arautos do Evangelho

SÃO MATEUS – A 
Diocese de São Mateus 
alertou hoje (31) seus éis 
que não recebam em suas 
casas dois jovens que se 
dizem da entidade católica 
Arautos do Evangelho. 
Segundo a Rádio Kairós, 
emissora ocial da Dioce-
se do Norte do Estado, a 
dupla está circulando por 
São Mateus e região pedin-
do donativos e solicitando 
a entrada nas residências.

Segundo a Diocese, os 
membros dos Arautos não 
têm licença do bispo d. 
Paulo Bosi Dal´Bó  e dos 
padres para atuar no terri-
tório da circunscrição 

apostólica do Norte do ES. 
“Não aceite a visita de pes-
soas não autorizadas para 
a realização de missões ou 
outras atividades religio-
sas, bem como não faça 
doações que não sejam 
feitas através de nossas 
comunidades eclesiais de 
base, paróquias ou da cú-
ria”, alerta a emissora cató-
lica em nota ocial.

A Rádio Kairós encerra 
a nota armando que o 
grupo Arautos do Evange-
lho está sendo investigado 
pelo Ministério Público de 
São Paulo e sob interven-
ção da Santa Sé (Vatica-
no).

Diocese de São Mateus diz que dois jovens se dizen-
do da entidade católica, que está sob intervenção 
do Vaticano, estão pedindo doações no Norte do ES.

SÃO MATEUS – Dentro 
do projeto de urbanização 
do centro e revitalização da 
orla de Guriri, uma das novi-
dades será a instalação de 
passarelas com acessibilida-
de e menor impacto ambien-
tal. Nesta primeira etapa a 
Prefeitura de São Mateus 
construirá oito passarelas ao 
longo do trecho que compre-
ende o parque aquático até a 
altura do Sicoob. Cada uma 
delas terá dois chuveiros e 
um totem com indicador 
numérico, facilitando a refe-
rência de localização para os 
frequentadores da praia.

As passarelas também 
foram projetadas para ga-

O projeto das passarelas 
foi concebido pelo Setor da 
Engenharia da Prefeitura, 
seguindo as especicações 
da Norma de Acessibilidade 
nº 9050, da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas 
(ABNT), garantindo a livre 
circulação até a praia para 
pessoas com mobilidade 
reduzida, como idosos, ges-
tantes e cadeirantes.

ACESSIBILIDADE E 
CUIDADO COM O 
MEIO AMBIENTE

Oito passarelas serão
construídas na praia
de Guriri

rantir acesso à praia com 
menor impacto ambiental, 
otimizando a preservação da 
restinga. Elas evitarão o con-
tato dos usuários com a vege-
tação nativa da praia, pro-
porcionando sua regenera-
ção. O piso será de madeira e 
espaçado, facilitando o esco-
amento da água para a res-

tinga.
As novas construções já 

foram autorizadas pelos ór-
gãos ambientais competen-
tes como a Capitania dos 
Portos, Instituto Chico Men-
des de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBIO) e 
Secretaria de Patrimônio da 
União.

ORDEM DE SERVIÇO
As obras serão realizadas 
com recursos do Governo 
Federal, via convênio com 
Ministério do Turismo e con-
trapartida do Município, e 
aguardam autorização da 
Ordem de Serviço por parte 
da Caixa Econômica.

As passarelas também foram projetadas para garantir acesso à praia com menor 
impacto ambiental, otimizando a preservação da restinga. 

Transexual
morta a facadas
em Guriri

Quando os policiais de 
uma radiopatrulha da Polí-
cia Militar chegaram ao 
local encontraram a tran-
sexual bastante ferida e 
constataram que havia 
perdido muito sangue.

SÃO MATEUS – Um 
mistério envolve o assas-
sinato de uma transexual 
na madrugada desta sex-
ta-feira no Balneário de 
Guriri, em São Mateus. A 
vítima, possivelmente 
uma andarilha, foi encon-
trada por volta das 4 horas 
perto do supermercado 
Real na Avenida Othova-
rino Duarte Santos.

Imediatamente a víti-
ma foi levada para o Hos-
pital Roberto Silvares e 
não resistiu quando rece-
bia os primeiros socorros, 
e morreu, sem ates dizer 

Apesar desta primeira 
hipótese, não está tam-
bém descartada a possibi-
lidade de algum desen-
tendimento com a realiza-
ção de um programa mal-
sucedido.

O corpo da transexual 
que não portava docu-
mentos, foi encaminhado 
para o Serviço Médico 
Legal de Linhares.

aos policiais e enfermei-
ros em que circunstância 
foi esfaqueada.

De acordo com a ocor-
rência a transexual apre-
sentava vários ferimentos 
pelo corpo e possivelmen-
te teria sido consequência 
de briga entre moradores 
de rua que voltaram a ocu-
par as calçadas de lojas e 
estabelecimentos comer-
ciais de Guriri.
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SÃO MATEUS – A dis-
puta pelo tráco de drogas é 
responsável pela maioria 
dos assassinatos. Quem ga-
rante é o secretário de Segu-
rança do Estado Roberto Sá. 
Pinheiros também está na 
rota do tráco, bem como 
Pedro Canário.   

A causa da maioria dos 
assassinatos que tem se re-
gistrado nos municípios do 
Norte Capixaba, principal-
mente São Mateus, Linha-
res, Conceição da Barra, 
Pedro Canário e Pinheiros 
está relacionada à disputa 
pelo domínio do tráco de 
drogas. São grupos que que-
rem comandar os pontos de 
venda e para tanto dão até a 
vida. A conrmação é do 
Secretário de Segurança 
Pública Roberto Sá.

Além de conrmar que a 
maioria dos assassinatos 
está relacionada ao tráco 
de drogas – a maioria das 
vítimas é formada de ado-
lescentes – o secretário reve-
lou que as polícias Civil e 
Militar estão trabalhando 

Linhares, Conceição da
Barra e São Mateus é onde
mais se mata no Norte do ES

Roberto Sá disse que o 
Governo tem procurado de-
senvolver políticas de pre-

para combater o crime e 
prender tracantes, objeti-
vando, com isso, evitar as 
mortes em confrontos. Mas 
reconheceu as limitações 
das polícias. “Em lugar al-
gum do Mundo a polícia 
pode estar em toda esquina 
para evitar o crime”, ilus-
trou.

venção à criminalidade atra-
vés de levantamentos do 
Serviço de Inteligências das 
polícias Civil e Militar. 
“Agora mesmo o governa-
dor Renato Casagrande 
anunciou a realização de 
concurso e até o ano de 2020 
estaremos colocando em 
atividade novos policiais 
como soldados e delegados, 
além de aumentar o efetivo 
do Corpo de Bombeiros”, 

disse.
O secretário deu essas 

informações durante entre-
vista na manhã desta quinta-
feira (31) quando esteve em 
Linhares para acompanhar o 
desfecho do caso do assassi-
nato de um empresário e 
uma caixa de supermercado 
que aconteceram este ano e 
que foram desvendados 
com a prisão dos autores. 
“Posso garantir que o Esta-
do está trabalhando para a 
redução da criminalidade 
em todo o seu território, 
com políticas como o Esta-
do Presente”.

Os assaltos a residências 
e sítios no município de Ja-
guaré, além da zona rural de 
São Mateus que estão fre-
quentes, e os assaltos a ôni-
bus em Sooretama também 
são motivo de preocupação 
e estão sendo tratados com 
carinho, concluiu Roberto 
Sá, adiantando que o chefe 
da quadrilha que age em Ja-
guaré já foi identicado e 
pode ser preso a qualquer 
momento.

A causa da maioria dos assassinatos que tem se regis-
trado nos municípios do Norte Capixaba, principal-
mente São Mateus, Linhares, Conceição da Barra, Pe-
dro Canário e Pinheiros está relacionada à disputa pe-
lo domínio do tráfico de drogas.

SÃO MATEUS – O car-
dápio é variado: inclui muito 
teatro, workshops de gastro-
nomia para os adultos e di-
vertidas ocinas para ensinar 
a criançada a fazer pratos 
deliciosos e saudáveis. O 
projeto Vitrine Cultural e 
Gastronômica – Oxford e 
Urbano chega ao Espírito 
Santo no próximo dia 5 de 
novembro e permanece no 
estado até o dia 8 do mesmo 
mês. A iniciativa passou an-
tes por Santa Catarina, no 
município de Nova Trento.

Os espetáculos são o carro 

Totalmente gratuito e aber-
to ao público, o projeto cul-
tural itinerante ocorre em 
uma estrutura especialmente 
montada para garantir o con-
forto dos artistas e da plateia. 
A arena coberta pode receber 
até 250 pessoas sentadas em 
cada apresentação.

Cidade recebe projeto que
usa o teatro para estimular
a alimentação saudável

chefe da Vitrine Cultural e 
Gastronômica. O projeto 
começou em 2014 e sempre 
atrai grande público, forma-
do principalmente por jo-
vens e crianças. “Projetos 
itinerantes como esse, com 
apresentações abertas ao pú-
blico, podem ter um papel 
importante para a formação 
de plateias. A programação 
precisa apresentar a magia 
do teatro e despertar em to-
dos o gosto por essa forma de 
cultura tão especial”, diz Je-
ferson Bevilacqua, da Mag-
ma Cultura.

Dois grupos teatrais vão 
ocupar o palco e representar 
textos que de forma lúdica 
transmitem ao público a men-
sagem de que é importante 
adotar hábitos de alimenta-
ção saudáveis. De Blume-
nau, a Companhia Primeiro 
Quarto encena o texto Um 

Pouco Disso Um Pouco Da-
quilo. A peça mostra o cho-
que cultural entre hábitos 
alimentares de duas crianças. 
Entre o lanche da manhã e o 
almoço, elas se divertem brin-
cando enquanto identicam 
características de alimenta-
ção saudável.

Já a Companhia Circo Fo-
ol aposta nos palhaços para 
alcançar o interesse das cri-
anças. O espetáculo do grupo 
inclui malabarismo, acroba-
cias e interação com a plate-
ia, os palhaços para abordar 
de forma lúdica e divertida a 
importância da alimentação 
saudável, da prática de ativi-
dades físicas e o valor da ami-

zade. O palco recebe ainda 
ocinas e workshops de 
gastronomia que cam à 
cargo da chef Bia Andrade.

Aprovado pela Lei Fede-
ral de Incentivo à Cultura, o 
Vitrine Cultural e Gastronô-
mica é realizado pelo Minis-
tério da Cidadania e Magma 
Cultura e tem patrocínio da 
Urbano e Oxford. As prefei-
turas municipais apoiam a 
iniciativa.

Local: Estação Cidadania-
Esporte (antiga Praça CEU) 
– Bairro Ayrton Senna

São Mateus (ES) – 05 a 08 de 
novembro

Roteiro:

Apresentações ocorrem de 5 a 8 de novembro na Esta-
ção Cidadania.

Sind Empresas
recebe voto de
congratulação
da Câmara

“Nós nos sentimos hon-
rados de estar aqui e rece-
ber de vocês essa honrosa 
moção. Que a Câmara con-
tinue sempre lutando para 
termos um São Mateus 
melhor”, disse José Mat-
hias em seu discurso de 
agradecimento.

O autor da homenagem 
ressaltou o compromisso 
social da empresa. “Eles 
sempre foram parceiros de 
entidades, ofertando gra-
tuitamente serviços de 
medicina e medicina do 
trabalho”, citando como 
exemplos o Projeto Araçá, 
APAE, Associação de Sur-
dos e Mudos, CRAS, Pro-
jeto Sentinela, Conselho 
Tutelar, Lar dos Velhi-
nhos, Funcionários do 
Hospital Roberto Silvares, 
Polícia Militar, Corpo de 

Compareceram à ses-
são ordinária para receber 
a homenagem, o presiden-
te da empresa, José Mathi-
as; o gerente administrati-
vo José Carlos Melone; o 
tesoureiro Venâncio Pere-
ira de Souza e o funcioná-
rio Edson Gomes Júnior.

A Moção nº 040/2019, 
apresentada pelo vereador 
Carlos Alberto Gomes, foi 
aprovada por unanimida-
de em plenário. “É com 
imensa satisfação que vi-
mos por meio desta Mo-
ção, congratular o Sind 
Empresas que presta ser-
viço de qualidade na área 
de medicina do trabalho, 
além de gerar emprego e 
renda há 25  anos em nos-
so município”, destacou 
Carlos Alberto.

SÃO MATEUS – O 
Poder Legislativo mateen-
se homenageou o SIND 
EMPRESAS com Certi-
cado de Congratulação 
pelos 25 anos de relevan-
tes serviços prestados na 
área de medicina do traba-
lho em São Mateus. Além de gerar emprego 

e renda há 25 no municí-
pio de São Mateus, a em-
presa também atua em Ara-
cruz e na Bahia, angarian-
do vasta experiência e 
know-how. Conta atual-
mente com uma equipe 
multiprossional e Médi-
cos do Trabalho devida-
mente qualicados com o 
Registro de Qualicação 
de Especialista, conforme 
determinação do Ministé-
rio do Trabalho e Empre-
go. Na equipe do Sind 
Empresas também atuam 
Técnicos de Enfermagem 
do Trabalho, Técnicos de 
Enfermagem e Fonoau-
diólogo, atendendo de for-
ma segura todas as exigên-
cias das NR – Norma Re-
gulamentadora.

Por meio de unidades 
próprias e uma extensa 
rede credenciada, o Sind 
Empresas conta com vári-
os prossionais da área de 
Saúde, Clínicas Médicas, 
odontólogos e laboratóri-
os, para proporcionar as-
sistência médica de quali-
dade aos associados.

Bombeiros, Mosteiro da 
Virgem de Guadalupe, 
diversas creches do muni-
cípio de São Mateus e de-
mais entidades e escolas 
atendidas.

EXPERIÊNCIA

Acompanhando as no-
vas tendências do merca-
do e tecnologias inovado-
ras, a empresa criou o 
SIND CARD, que além de 
oferecer maior comodida-
de aos usuários, propõe 
diversos descontos em 
produtos e serviços de qua-
lidade dos mais variados 
segmentos. Os benefícios 
têm abrangência regional 
e atendem as áreas de saú-
de, bem-estar, educação, 
entretenimento, esportes e 
alimentação.

Compareceram à sessão ordinária para receber a 
homenagem, o presidente da empresa, José Mathi-
as; o gerente administrativo José Carlos Melone; o 
tesoureiro Venâncio Pereira de Souza e o funcionário 
Edson Gomes Júnior.



SÃO MATEUS – O go-
vernador do Estado disse que 
além do reajuste anunciado 
nesta sexta-feira (01), existe 
previsão para outro aumento 
no próximo ano

"Estamos concedendo o 
reajuste de 2019 e, se tiver-
mos condições, nós zemos 
uma previsão orçamentária 
para a gente fazer isso em 
2020, mas aí no nal do ano 
de 2020. Em 2020, continua-
mos com a previsão, se a rece-
ita permitir", armou Casa-
grande.

O governador anunciou 
nesta sexta-feira que os servi-
dores de todos os Poderes do 
Estado terão seus salários 
reajustados a partir de dezem-

Além do reajuste de de-
zembro, anunciado nesta sex-
ta-feira (01), o servidor públi-
co estadual pode ter um outro 
aumento em 2020. O gover-
nador Renato Casagrande 
(PSB) disse, em entrevista 
que existe previsão para esse 
novo reajuste.

Ele, no entanto, ponderou 
que a decisão nal de conce-
der o aumento no próximo 
ano só será tomada no segun-
do semestre de 2020.
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Dia desses lia tocante re-
portagem sobre uma das cida-
des mais pobres do mundo - 
nada menos que 62,4% de 
seus habitantes vivem abaixo 
da linha de pobreza. Ou seja, 
vivem na miséria mesmo. Na 
mais profunda miséria.

Muitas vezes, no entanto, 
a frieza de uma estatística 
não reete o calor de uma 
realidade. Não traduz dramas 
humanos com a precisão e 
eloquência necessárias. Eis a 
lição que extraí das declara-
ções de alguns moradores 
daquela cidade.

Meditemos, por exemplo, 
sobre as palavras de Débora: 
“Às vezes não há o que co-
mer. Graças a Deus tenho 
uma família que me convida 
para ter uma refeição, mas 
depois co envergonhada. 
Tive sete lhos e seis deles 
morreram. Tenho Berenice, 
que felizmente foi salva por 
um médico”.

Perguntada sobre o que 
teria vitimado seus seis ou-
tros lhos, ela dá uma res-
posta tão simples quanto doí-
da: “Não sei. Nunca me dis-
seram do que eles morreram 
ou me deram algum tipo de 
documento”.

Alguns moradores bus-
cam a sobrevivência empre-
gando-se fora da cidade, em 
obras sazonais. “O problema 
é que você tem que deixar a 
família abandonada por um, 
dois ou três meses. Mas é o 
que deve ser feito”, lamenta 
Homero, pai de quatro lhos.

Como seria de se esperar, 

Coluna
do Pedro

Nossa miséria

Escobares nos choca a 
todos, em verdade, não em 
função do drama social que 
exibe - mas por ser repositó-
rio da brutal e cruel indife-
rença de muitos. Por realçar, 
de forma ímpar, a hipocrisia 
dos vistosos mundos das leis 
e das estatísticas econômicas 
diante da realidade crua. Eis 
aí, retratada de forma límpi-
da, nossa miséria.

Esta cidade, ao contrário 
do que as aparências indi-
cam, não ca em nenhum 
país assolado por guerras 
fratricidas ou secas. Não ca 
na África distante. Nem na 
América Latina. Trata-se de 
Escobares, situada em pleno 
Texas - um dos mais abasta-
dos e inuentes membros dos 
Estados Unidos da América, 
o mais rico e poderoso país 
do mundo.

nesta cidade não há transpor-
tes públicos, hospital ou ser-
viços de emergência. Só re-
centemente algumas de suas 
ruas foram pavimentadas, 
graças a um empréstimo do 
governo federal.

Pedro Valls Feu Rosa é 
desembargador do 

TJES

Não sucumba à tentação 
de, apontando um dedo acu-
sador para os EUA, buscar 
consolo com o pensamento 
de que “eles estão iguais a 
nós”. Não. Não é este o espí-
rito destas linhas. Anal, 
lembre-se de que, enquanto 
direciona um dedo para lá, 
três outros apontam para si.

VITÓRIA – A informali-
dade continua batendo re-
cordes no mercado de traba-
lho brasileiro, informou nes-
ta quinta-feira (31) o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística). De 
acordo com o instituto, 11,8 
milhões de pessoas estão 
sem carteira de trabalho assi-
nada no setor privado, um 
crescimento de 2,9% (338 
mil pessoas) com relação ao 
trimestre encerrado em ju-
nho, enquanto os trabalha-
dores por conta própria atin-
giram 24,4 milhões de pes-
soas, alta de 1,2% (293 mil 
pessoas).

Por conta da informalida-
de, a população ocupada 
registrou um recorde na sé-
rie histórica que teve início 
em 2012: 93,8 milhões de 
pessoas. Desse total, 33,1 
milhões têm carteira assina-
da, apresentando estabilida-
de, segundo o IBGE.

Ambas as marcas são no-
vos recordes na série históri-
ca, segundo o IBGE. “Te-
mos mais pessoas trabalhan-
do nesse trimestre, mas a 
questão é a qualidade dessa 
forma de inserção infor-
mal� , disse a analista da 
pesquisa, Adriana Beringuy.

Os aumentos também são 
vistos na comparação com o 
mesmo período de 2018. A 
alta foi de 3,4% (384 mil) 
entre os trabalhadores sem 
carteira assinada, e 4,3% (1 
milhão) com os que estão 
por conta própria. No tri-
mestre encerrado em setem-
bro, 38,8 milhões dos traba-
lhadores são informais, ou 
41,4% do total.

A taxa de desocupação 

Informalidade no trabalho
volta a bater recorde, diz IBGE

“O ano geralmente come-
ça com mais pessoas procu-
rando trabalho. No terceiro 
trimestre, há tendência de 

caiu de 12% para 11,8% na 
passagem do trimestre que 
teve m em junho para aque-
le terminado em setembro. 
Também houve estabilidade 
na comparação com o mes-
mo trimestre de 2018, que 
registrou 11,9% de desocu-
pação.

Segundo a analista do 
IBGE, a queda na taxa é co-
mum nos meses de setem-
bro. “É uma sazonalidade 
típica do mercado de traba-
lho”, apontou Beringuy.

Em comparação com o 
trimestre encerrado em mar-
ço, a queda foi de 0,9 pontos 
percentuais. O IBGE expli-
cou que é comum essa dife-
rença entre o início e o m 
do ano.

reversão”, disse a analista.

“São obras e reformas em 
pequenos prédios, com pro-
ssionais que trabalham por 
conta própria� , disse a ana-
lista Adriana Beringuy.

O aumento na população 
ocupada foi de 459 mil pes-
soas (0,5%) na comparação 
com o trimestre encerrado 
em junho, e 1,5 milhão de 
pessoas (1,6%) na análise 
com o mesmo período de 
2018.

A categoria construção 
foi a que mais cresceu: 254 
mil pessoas (3,8%) com rela-
ção ao trimestre encerrado 
em junho. Mas também por 
conta da informalidade.

Já na comparação com 
igual período do ano passa-
do, a categoria transporte, 
armazenagem e correio re-
gistrou aumento de 279 mil 
pessoas (6,1%).

Empregadores e trabalha-
dores domésticos caram 
estáveis, com 4,4 milhões de 
pessoas e 6,3 milhões de pes-
soas, respectivamente.

Outro ramo com alta foi 
informação, comunicação e 
atividades nanceiras, imo-
biliárias, prossionais e 
administrativas, com mais 
404 mil pessoas (4%).

Já o número de subocupa-
dos por insuciência de 
horas trabalhadas caiu 311 
mil pessoas (-4,2%) na com-
paração com o trimestre mó-
vel anterior, atingindo 7 mi-
lhões de brasileiros.

De acordo com o IBGE, 
12,5 milhões de pessoas ain-
da estão desempregadas no 
Brasil.

93,8 MILHÕES – foi o 
total de brasileiros emprega-
dos no trimestre encerrado 
em setembro

Por conta da informalidade, a população ocupada registrou um recorde na série his-
tórica que teve início em 2012: 93,8 milhões de pessoas.

Em 2020, a Aneel aprovou 
um orçamento para a CDE de 
R$ 22,453 bilhões, um au-
mento de 11% em relação ao 
orçamento deste ano, de R$ 
20,208 bilhões. Desse mon-
tante, a parte paga pelos con-
sumidores teve um aumento 
de 27% e deve passar de R$ 
16,238 bilhões para R$ 
20,645 bilhões.

A CDE é formada por um 
conjunto de despesas que in-
clui subsídios ao consumidor 
de fonte de energia incentiva-
da (eólica e solar); irrigação 
na agricultura; subsídios ao 
carvão mineral nacional; os 
subsídios para produção de 
energia termelétrica nos siste-
mas isolados, por meio da 

VITÓRIA – As contas de 
luz dos consumidores de todo 
o país poderão ter um aumento 
médio de 2,42% em 2020. O 
aumento consta de uma con-
sulta pública aberta na última 
quarta-feira(30) pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) sobre o orçamento 
para a Conta de Desenvolvi-
mento Energético (CDE), um 
dos subsídios pagos pelos con-
sumidores de energia.

Conta de luz em 2020 pode
ter aumento de 2,42%

Em 2020, a Aneel aprovou um orçamento para a CDE 
de R$ 22,453 bilhões, um aumento de 11% em relação 
ao orçamento deste ano, de R$ 20,208 bilhões.

CUSTOS DA CCC

Conta de Consumo de Com-
bustíveis (CCC); subsídios 
para a universalização do 
acesso à energia por meio do 
programa Luz para Todos; os 
descontos da tarifa social de 
baixa renda; entre outros.

A agência disse que esse 
incremento para 2020 foi oca-
sionado pelo acréscimo nos 
custos da CCC, que teve um 
aumento de 20% e cou em 

“O aumento da CCC é ex-
plicado, entre outros, pela 

R$ 7,586 bilhões. O valor tem 
relação com o aumento do 
diesel usado nas termelétricas 
que atendem pontos isolados, 
e que não estão no Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 
Também há a previsão de res-
tos a pagar referente a um pos-
sível décit da conta em 
2019, e pela constituição de 
um fundo de reserva técnica, 
de R$ 500 milhões.

Os interessados em partici-
par da consulta pública po-
dem enviar contribuições até 
o dia 29 de novembro.

O valor nal do orçamento 
da CDE depende ainda de 
uma decisão do Tribunal de 
Contas da União (TCU), que 
determinou a retirada da CDE 
de custos de subsídios que 
não estejam diretamente rela-
cionados as políticas públicas 
do setor elétrico, como bene-
fícios concedidos a atividades 
de irrigação na agricultura, 
por exemplo.

TCU

impossibilidade da importa-
ção de energia da Venezuela 
para atendimento à carga de 
Boa Vista (RR), e pela desver-
ticalização da Amazonas 
Energia S.A., com a transfe-
rência dos ativos de geração e 
do contrato de gás natural pa-
ra a Amazonas GT”, disse a 
Aneel.

Caso o tribunal conrme a 
determinação, a redução de 
20% na quota paga pelos usuá-
rios representará uma redu-
ção de R$ 4,4 bilhões no orça-
mento da CDE.

Casagrande prevê
outro reajuste para
servidores em 2020

bro. O índice do reajuste será 
denido com base na inação 
ocial no nal de novembro, 
quando será fechada a folha 
de pagamento dos servidores

Em agosto, o governador 
já tinha antecipado que o ser-
vidor público teria um reajus-
te, mas em 2020. Casagrande 
negou que tenha decidido 
reajustar o salário do funcio-
nalismo público também em 
2019 por causa da pressão de 
servidores, que ameaçaram 
entrar em greve. "Não tem 
nenhum sinal de paralisação 
de servidores. O que inuen-
ciou é o compromisso que eu 
tinha de, tendo condições, 
fazer (o reajuste). Não podia 
anunciar (o reajuste de 2019) 
antes porque não sabia se eu 
poderia conceder", argumen-
tou o governador.

O último reajuste no salá-
rio dos servidores estaduais 
ocorreu em abril de 2018, de 
5%, o único aumento dado 
durante o último mandato de 
Paulo Hartung. O impacto, 
anunciado na época pelo en-
tão secretário da Fazenda, 
Bruno Funchal, foi de R$ 269 
milhões por ano aos cofres do 
Estado.
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VENDO uma casa no Ba-
irro Pedra D´água, pró-
ximo ao Supermercado 

do Zezé. Comntato: 
99529-1118

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-

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.

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

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 2018/19 
BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 2013/13 
VERMELHA

PUNTO TURBO T-JET 2013/13 
BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 2012/13 
BRANCA

STRADA TREK CE 2009/09 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 2015/16 
BRANCA

TORO VOLCANO AT 2018/19 

SIENA ESSENCE 1.6 2013/14 
BRANCA

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

STRADA ADV. DUAL 2016/17 
PRATA

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

GOL 1.0 2008/08 CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 2012/13 
PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA

NOVO FOX ROCK RIO 2015/16 
BRANCA
POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA
POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA
NOVO VOYAGE CL 2016/17 
BRANCA

3763-5545 / 99848-2343
Av. João XXIII, 842 - Boa Vista - São Mateus

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

COMUNICADO
VANUSA DA SILVA DIAS, torna 
público que REQUEREU da 
SEMMA, através do processo n° 
024658/2014, Renovação da 
Licença Ambiental de Regulari-
zação – LAR Nº  0029/2016 
p a r a  S E R V I Ç O S  D E 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
MECÂNICA DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, localizado na 
Av. Bolívia Nº 599 , Vila Nova 
no município de SÃO MATEUS - 
ES.
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