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GOVERNO OTIMIZA AÇÕES
PARA MELHORAR SAÚDE

NO NORTE DO ESTADO 
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Caminha a passos largos ações do Governo o Estado para melhorar o 
atendimento à saúde da população do Norte, a começar por São Mateus, 

onde está localizado o Hospital Roberto Silvares.
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MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS

EXCURSÃO PARA PORTO
Quem gosta de viajar em excursão não pode perder esta oportu-
nidade neste feriado da proclamação da república. O destino 
proposto é Porto seguro. O valor individual da viagem é 570,00, 
cujo pacote inclui hospedagem em pousada, café da manhã, pis-
cina, frigobar, ar condicionado, ônibus com ar condicionado, 
água, TV, banheiro e lanche no retorno, guias turísticos e passeio 
de escuna. Interessados deverão procurar a Iolina através do 
contato (27) 99930-5554.

“Só a participação cidadã é capaz de mudar o país” (Betinho).

O município de São Mateus já abriu matrículas e rematrículas 
para o ano letivo de 2020. O período de rematrícula da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental termina nesta quinta-feira ( 
14/11). As novas matrículas serão realizadas  no período de 
26/11 a 08/12. Para a pré-matrícula, a Secretaria Municipal de 
Educação adotou um sistema on-line disponibilizado no site 
ocial do Município: www.saomateus.es.gov.br, no link Cha-
mada Pública Escolar 2020.  O objetivo do sistema é dar trans-
parência ao processo de forma dinâmica e otimizada, diminuir 
as las e os transtornos. Durante o período da pré-matrícula será 
disponibilizado aos pais e responsáveis, que não possuem aces-
so à Internet, um posto de atendimento funcionando na Secreta-
ria Municipal de Educação, com horário de atendimento de 09h 
às 12h e das 14h às 17h.

Na próxima sexta-feira o Brasil comemorará o Dia da Proclama-
ção da República. O evento ocorreu no ano de 1889 no Rio de 
janeiro, e foi coordenado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 
que deu um golpe de estado no Império. Ele instituiu uma repú-
blica provisória e se consagrou o primeiro presidente do Brasil, 
que era o único país independente do continente americano go-
vernado por um Imperador. Beleza, então.

Termina amanhã a maior feira de artesanato do espírito Santo: 
ArteSanto. O evento reuniu mais de 500 expositores capixabas e 
de outros estados, que apresentaram milhares de  propostas de 
artesanato, para deleite do público. Hoje a expo ca aberta até 
22h, e amanhã, até 21h. São Mateus está sendo representada por 
diversos artesãos, dentre eles Cida Negris, que fabrica magní-
cas obras feitas através da argila.

FERIADO PELO GOLPE

“Os verdadeiros inimigos da sociedade não são os que ela ex-
plora 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).

A Câmara Municipal de São Mateus realizará neste mês, em 
caráter extraordinário a Sessão Solene, que regimentalmente é 
realizada no dia 21 de setembro, por ocasião das festividades do 
Município. Neste ano serão homenageadas 44 pessoas com títu-
los honorícos, dentre estes o título de Mateense Ausente nº 1. 

ARTESANTO

E CORINGA 
Acompanhe a programação de hoje: Malévola (fantasia - classi-
cação 10 anos) às 16h30min; Coringa às 19h e 21h30min 
(drama – classicação 16 anos). Mais informações 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!

CINE SÃO MATEUS: MALÉVOLA

SESSÃO SOLENE

PENSANDO AQUI

FONTE: CLIMATEMPO

21° 32° Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

Leitor

“Foi uma tragédia anun-
ciada e são mortes que têm 
que ser colocadas na conta 
dos diretores da Samarco, da 
Vale e da BHP Billiton, pois 
30 dias antes uma auditoria 
externa contratada pela em-
presa responsável pela re-
presa alertou que haveria o 
rompimento e estimou até 
mesmo o número de mortes. 
A empresa assumiu o risco 
de matar e isso é homicídio 
doloso”, disse o deputado 
Enivaldo, que costuma cha-
mar de “empresa assassina” 
tanto a Samarco, quanto a 
Vale e a BHP. 

O protesto foi patrocina-
do pelo deputado estadual 
Enivaldo dos Anjos (PSD), 
líder do governo no Legisla-
tivo capixaba, e teve direito 
até a vela de 4 anos sendo 
acesa, seguindo-se um minu-
to de silêncio em plenário 
“pela morte do rio Doce”. 
Além do impacto sobre a 
fauna e a ora do rio, a lama 
da Samarco casou a morte 
de 19 pessoas.  

A informação sobre a au-
ditoria externa foi fartamen-
te documentada e divulgada 

RELATÓRIO

VITÓRIA – Represen-
tando a lama que destruiu 
toda forma de vida no leito 
do rio Doce, um bolo preto 
foi levado para a tribuna da 
Assembleia Legislativa na 
sessão da última terça-feira, 
dia 5, para relembrar o 4º 
aniversário da tragédia pro-
vocada pelo rompimento da 
barragem do Fundão, em 
Mariana (MG), de responsa-
bilidade da Samarco, e que 
afetou a vida de mais de 4 
milhões de pessoas em Mi-
nas Gerais e no Espírito San-
to.

Bolo preto na
Assembleia em protesto
pela “morte do Rio Doce”

pelo Ministério Público Fe-
deral, que pediu o indicia-
mento por homicídio de to-
dos os ocupantes de cargos 
diretivos das três empresas, 
mas até hoje a Justiça Fede-
ral ainda não se manifestou 
sobre o pedido.

“Pessoas continuam mor-
rendo, desassistidas, tendo 
prejuízos materiais e físicos 
sem nenhuma solução a não 
ser a solução dada pela Vale, 
BHP e Samarco de criar a 
Renova com o intuito de en-
rolar mais ainda e não resol-
ver o problema”, criticou 
Enivaldo.

Vários parlamentares se 
manifestaram sobre o assun-
to. Iriny Lopes (PT) disse 
que participaria na quarta-
feira (6) de audiência públi-
ca na Câmara Federal sobre 
o assunto. “O número de 
atingidos no Espírito Santo é 
muito maior do que as pes-
soas pensam. Não apenas os 

Euclério Sampaio (sem 
partido) também questionou 
a concessão de licença à Va-
le: “Esse crime completa 
quatro anos sem resolutivi-
dade. Fico imaginando co-
mo uma empresa como a 
Samarco teve a licença sus-
pensa e a Vale não”.

pescadores foram atingidos, 
mas foram atingidos todos 
os pequenos agricultores, a 
água continua contaminada, 
as crianças estão contamina-
das e três importantes muni-
cípios estão à mercê de am-
pliar essa contaminação”, 
disse a parlamentar referin-
do-se a Linhares, Colatina e 
Baixo Guandu.

“Infelizmente esses cri-
minosos estão soltos e o 
grande problema é que estão 
soltos e dicultando as in-
vestigações. Tenho mais 39 
meses de mandato e até meu 
último dia vou lutar em fa-
vor dos impactados”, disse 
Marcos Garcia (PV).

Dary Pagung (PSB) co-
mentou os impactos da lama 
para o município de Baixo 
Guandu e cobrou respostas 
para algumas questões. “Eu 
gostaria de saber, por exem-
plo, quantas árvores foram 
plantadas na bacia do Doce, 
quantas nascentes foram 
recuperadas, quantas árvo-
res foram plantadas no topo 
do morro pra recuperar o 
nosso Rio Doce”, questio-
nou.

Para Sergio Majeski 
(PSB) o rompimento “não 
foi acidente, foi crime ambi-
ental que poderia ter sido 
evitado”. O deputado co-
brou rigor nas scalizações 
e nos critérios para conces-
são de licenças ambientais a 
empresas potencialmente 
poluidoras. Falou ainda so-
bre a importância do traba-
lho da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) das 
Licenças da Assembleia Le-
gislativa (Ales) na averigua-
ção das licenças concedidas 
a empresas como a minera-
dora Vale. “Esses crimes 
poderiam ter sido evitados 
não fosse a conivência do 
poder público para com es-
sas empresas”, sentenciou.

O protesto foi patrocinado pelo deputado estadual Eni-
valdo dos Anjos (PSD), líder do governo no Legislativo 
capixaba, e teve direito até a vela de 4 anos sendo ace-
sa, seguindo-se um minuto de silêncio em plenário “pe-
la morte do rio Doce”. 
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Governo otimiza ações
para melhorar saúde
no norte do Espírito Santo

Mas enquanto isso não 
acontece, surge uma boa notí-
cia. Nesta quinta-feira a dire-
tora do Hospital Vanete Mi-
guel Timóteo revelou que 
ações que estão sendo desen-
volvidas para minimizar a 
questão de superlotação da-
quela unidade e, embora te-
nha admitido a superlotação 
do Roberto Silvares, anunci-
ou a construção de um novo 
Centro Cirúrgico que deve 
começar no mês de dezem-
bro. “Os recursos foram ga-
rantidos com emendas do ex-
deputado federal Dr. Jorge 
Silva”, adiantou a diretora, 
lembrando que as cirurgias 
ortopédicas que antes demo-
ravam até um mês para serem 
realizadas, hoje já podem ser 
feitas com até o máximo oito 
a 10 dias.

Caminha a passos largos 
ações do Governo o Estado 
para melhorar o atendimento 
à saúde da população do Nor-
te, a começar por São Mateus, 
onde está localizado o Hospi-
tal Roberto Silvares. Vale 
lembrar que, embora seja refe-
rência no atendimento de ur-
gência e emergência, o hospi-
tal recebe ainda pacientes do 
Leste de Minas Gerais e Sul 
da Bahia.

E pensando na necessidade 
de solucionar de uma vez a 
demanda do atendimento à 
população – o Roberto Silva-
res também atende pacientes 
de outros 14 municípios do 
Norte Capixaba – o Governa-
dor Renato Casagrande 
(PSB), em recente visita a 
São Mateus, por ocasião de 
agenda na fábrica de ônibus 
Marcopolo, anunciou para 
breve a construção de um no-
vo Hospital Roberto Silvares, 
cujos estudos estão avança-
dos.

SÃO MATEUS – Cons-
trução de um novo Centro 
Cirúrgico previsto para de-
zembro, e um novo Hospital 
Roberto Silvares, estão no 
cronograma para melhorar o 
atendimento à população, 
que inclui pacientes do Sul da 
Bahia e Leste de Minas Gera-
is.

Vanete conrmou o anda-
mento dos procedimentos do 
Governo do Estado para a 
construção de um novo hos-
pital, mas salientou que, en-

A diretora do Hospital Ro-
berto Silvares Vanete Miguel 
Timóteo explicou as razões 
pelas quais o Governo do 
Estado não pensa em devol-
ver a UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento 24 Horas pa-
ra o município. Segundo ela, 

 

quanto isso não acontece, há 
necessidade de entendimento 
com o município para que 
ajude em uma solução para o 
problema que atinge a popu-
lação que reclama. “Seriam 
quatro clínicos e dois pedia-
tras para atender na UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento 
24 horas) ”, informou, adian-
tando que o Estado tem todo o 
desejo de manter a unidade 
sob sua gestão, mas precisa 
de parceria do município. “O 
Estado não tem interesse em 
devolver a UPA”, adiantou.

A diretora ressaltou que a 
partir do fechamento do Pron-
to Socorro Municipal e dos 
Programas de Saúde da Famí-
lia (PSF) triplicou a demanda 
de pacientes no Hospital Ro-
berto Silvares, somente de 
São Mateus, enquanto que de 
outros municípios isso não 
ocorre. “Só em outubro foram 
5.961 atendimentos. Estes 
números poderiam ser meno-
res se o Pronto Socorro e as 
unidades de saúde nos bairros 
estivessem funcionando”, 
justicou.    

ATENDIMENTO DO 
SAMU REFORÇA 

MANUTENÇÃO DA UPA

a presença do Samu no muni-
cípio exige a permanência da 
Upa sob a responsabilidade 
do Estado.

Mas adianta que seria fun-
damental do município a par-
ceria para que fosse possível 
oferecer atendimento de qua-
lidade à população. Mas, para 
isso, a administração precisa 
colaborar, cedendo, pelo me-
nos quatro clínicos e dois pe-
diatras”.

Quanto à garantia do fun-
cionamento da UPA sob ges-
tão do Estado a diretor foi 
enfática: “O grande problema 
que enfrentamos hoje é que a 
sobrecarga do Roberto Silva-
res está levando alguns médi-
cos a desistir de trabalhar na-
quela unidade de saúde. Essa 
sobrecarga existe devido ao 
não funcionamento da UPA 
em alguns dias da semana”, 

Vanete aproveitou para 
anunciar que está sendo pro-
videnciada melhoria na parte 
elétrica e no sistema de ar con-
dicionado. “Estamos também 
comprando cadeiras confor-
táveis para que os acompa-
nhantes de pacientes quem 
mais confortáveis”, disse.  

justicou.
O Governo está trazendo 

para São Mateus o Samu e, 
por isso, precisa manter a 
UPA, mas para isso há neces-
sidade da parceria com o mu-
nicípio. “A Solução para o 
problema é uma força tarefa 
para trazer médicos para o 
município”, disse, lembran-
do que o Governo do Estado 
está preparando processo 
seletivo para a contratação de 
médicos, mas enquanto isso 
não ocorre, é preciso a parce-
ria.

Caminha a passos largos ações do Governo o Estado para melhorar o atendimento à 
saúde da população do Norte, a começar por São Mateus, onde está localizado o Hos-
pital Roberto Silvares.

O Governo está trazendo para São Mateus o Samu e, 
por isso, precisa manter a UPA, mas para isso há ne-
cessidade da parceria com o município.

Marinha monta
base para monitorar
possível chegada
do óleo ao ES

Os 75 homens do grupamento de Fuzileiros Navais 
do Rio de Janeiro vão trabalhar no reconhecimento 
e monitoramento das praias.

O trabalho deles será de 
reconhecimento e monito-
ramento das praias. Se o 
óleo chegar ao Espírito 
Santo, os militares tam-
bém estão preparados para 
intervir.

Na manhã desta quinta-
feira (7), os militares pas-
saram por um treinamento 

Os 75 homens do gru-
pamento de Fuzileiros Na-
vais do Rio de Janeiro che-
garam no município. 
Além deles, outros 10 ho-
mens da Capitania dos 
Portos do Espírito Santo 
também estão atuando nos 
municípios.

SÃO MATEUS – Uma 
base da Marinha do Brasil 
foi montada na praia de 
Guriri, em São Mateus, 
para auxiliar o trabalho de 
monitoramento do litoral 
caso o óleo chegue ao esta-
do. Além do município 
onde estão instalados, os 
militares vão atuar em Con-
ceição da Barra e Linha-
res. Ainda não há registro 
de petróleo no estado.

para o uso de equipamento 
de proteção e realizaram 
um monitoramento no lito-
ral de Conceição da Barra, 
município do Espírito San-
to que faz divisa com a 
Bahia. Nenhum vestígio 
de petróleo foi encontra-
do.

VOLUNTÁRIOS
Além do trabalho da 

Marinha, equipes de vo-
luntários também foram 
treinados. O secretário de 
Meio Ambiente de Conce-
ição da Barra, André Te-
baldi, explicou que o fato 
de o município não ter si-
do pego de surpresa deu 
tempo para as equipes se 
prepararem.

“Nós já começamos um 
protocolo com a estrutura 
do gabinete de gestão de 
crise há duas semanas. Já 
vínhamos organizando 
equipamentos adequados, 
estruturas, formação de 
pessoas e mão de obra pró-
pria ou voluntária”, rela-
tou o secretário.
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“A Foz do Riacho Doce, 
em alguns momentos do 
ano, costuma se fechar pelo 
movimento natural das ma-
rés e pela deposição de areia 
na sua desembocadura”, 
esclarece o Secretário Muni-
cipal de Meio Ambiente de 
Conceição da Barra, André 
Tebaldi. “O que zemos 
hoje foi acelerar o processo 
de construção da barreira, 
tendo em vista o momento 
de alerta pelo qual estamos 
passando”, completou.

As vistorias continuam 

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Com sacos de 
areia e sedimentos, técnicos 
e voluntários passaram a 
quarta-feira construindo 
uma barreira de contenção 
na foz do Riacho Doce, em 
Conceição da Barra, norte 
do Espírito Santo. A medida 
preventiva foi tomada após 
uma decisão em conjunto do 
gabinete de Gestão de Crise, 
que inclui Marinha do Bra-
sil, IEMA, Parque Estadual 
de Itaúnas e Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente 
(SEAMA). 

Embora ainda não haja 
registros de resíduos deriva-
dos de petróleo nas praias 
capixabas, a construção do 
dique foi uma ação preventi-
va para impedir que o óleo 
avance sobre a bacia hidro-
gráca, caso o poluente 
atinja o Estado. 

Foz do Riacho Doce
recebe barreira para
conter mancha de óleo

Dique é construído em Conceição da Barra para evitar 
que mancha de óleo contamine bacia hidrográfica, 
caso chegue às praias capixabas.

DIVULGAÇÃO/CONCEIÇÃO DA BARRA

sendo realizadas por técni-
cos e voluntários, que traba-
lham no monitoramento das 
praias de Conceição da Bar-
ra, especialmente no Parque 

Estadual de Itaúnas. 

Um conjunto de ações 

MUNICÍPIOS 
VIZINHOS 

está sendo realizadas nos 
municípios vizinhos. No 
município baiano de Mucu-
ri, a prefeitura coletou amos-
tras do material que seria 
óleo, mas concluiu que não 
se trata do petróleo cru, que 
contaminou o restante do 
litoral nordestino. “As ca-
racterísticas físicas das 
amostras indicam um mate-
rial que está exposto à ação 
do vento e da natureza há um 
tempo bem considerável”, 
explicou Tebaldi.

Em Vitória, houve reunião 
envolvendo secretários de 
meio ambiente de municípi-
os litorâneos, na última ter-
ça-feira, realizada pelo Siste-
ma de Comando Unicado. 
O sistema é o responsável 
pelo planejamento, logística 
e operação das ações que 
serão colocadas em prática 
no litoral capixaba, caso as 
manchas de óleo atinjam as 
praias do Espírito Santo.

Em São Mateus, norte do 
ES, o professor Yuri Walter e 
representantes do IEMA e 
do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio) realiza-
ram uma reunião de nivela-
mento e capacitação com 
professores, servidores e 
alunos da instituição. Cerca 
de 80 pessoas participaram 
da capacitação e parte do 
público deverá atuar como 
voluntário, caso necessário.

O secretário de Justiça, 
Luiz Carlos Cruz, reconhece 
o problema e diz que tem 
trabalhado em várias frentes 
para solucionar o excesso de 
detentos.

Em dez anos a população 
carcerária aumentou quase 
três vezes no Espírito Santo. 
Enquanto em 2009 o Estado 
tinha pouco mais de 8,5 mil 
presos, neste ano o número 
de detentos ultrapassa os 23 
mil. Como a oferta de vagas 
nas unidades prisionais não 
acompanhou esse cresci-
mento, os presídios regis-
tram a maior superlotação 
da última década, com um 
excedente de quase 10 mil 
internos.

“Temos a previsão da 
construção de 2,1 mil vagas 
físicas e ampliação do moni-
toramento eletrônico até 
chegar a 3 mil monitorados, 
o que daria um total de 5,1 
mil vagas. Além disso, esta-
mos com um trabalho de 
captação de recursos, e com 

VITÓRIA – São quase 
10 mil presos a mais que o 
número de vagas. Secretaria 
de Justiça disse que está atu-
ando em várias frentes para 
resolver o problema.

Cadeias do ES têm a maior
superlotação dos últimos 10 anos

A Defensoria Pública do 
Estado acompanha a situa-
ção nos presídios e diz que 
um dos problemas é a quan-
tidade de presos provisórios, 
que são aproximadamente 8 
mil.

ele teremos a capacidade de 
construir mais 1,4 mil va-
gas”, disse.

“São aquelas pessoas que 
ainda não possuem nem uma 
condenação em primeiro 

grau. Essas prisões, muitas 
vezes, estouram o tempo 
razoável do processo e pre-
cisam ser relaxadas”, expli-
cou Marcello Paiva de Me-
lo, coordenador de execução 
penal da Defensoria.

Em setembro, os defenso-
res zeram um mutirão e 
analisaram aproximadamen-
te 6 mil processos. Para Mar-
cello, as condições do presí-
dio inuenciam diretamente 

na ressocialização do deten-
to e, por isso, é importante 
que problemas como a su-
perlotação sejam evitados.

“Uma pessoa, quando 
entra no Centro Penitenciá-
rio, uma hora vai ter que sair. 
E ela precisa sair, se possí-
vel, melhor, com algum estu-
do que recebeu lá dentro, 
aprender um ofício, para que 
possa ser reintegrada à soci-
edade”, disse.

A Defensoria Pública do Estado acompanha a situação nos presídios e diz que um dos 
problemas é a quantidade de presos provisórios, que são aproximadamente 8 mil.

Legislativo institui
Dia do Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional

“O presente projeto visa 
a instituir a data anual de 
13 de outubro como o Dia 
do Fisioterapeuta e Terape-
uta Ocupacional, em home-
nagem à data de assinatura 
do decreto-lei que regula-
menta a prossão. Estamos 
cumprindo o papel de reco-
nhecer o mérito dessa cate-
goria, que atua de forma 
integrada ao trabalho dos 
médicos em hospitais, clí-
nicas e centros de reabilita-
ção”, disse Aquiles Morei-
ra. 

A convite do autor da 
proposição, o coordenador 
do Curso de Fisioterapia da 
FVC, professor José Ro-
berto Gonçalves, acompa-
nhou a votação. É um dia 
especial para nós, eu quero 
agradecer por ter nesta Ca-
sa a aprovação desta data. 
É para todos nós um dia de 
intensa honraria. Nós te-
mos uma prossão que 
completa 50 anos, a qual eu 
tenho muita satisfação de 
exercê-la e destaco como 

A Câmara aprovou o 
Projeto de Lei 075//2019, 
de autoria do vereador 
Aquiles Moreira, que insti-
tui o 13 de outubro como 
dia dedicado ao reconheci-
mento do trabalho desses 
prossionais da saúde. 

SÃO MATEUS – Os 
sioterapeutas e terapeutas 
ocupacionais de São Mate-
us terão um dia especíco 
no calendário municipal de 
eventos para serem home-
nageados.

nós temos evoluído ao lon-
go deste tempo, desde a 
atenção primária até a uni-
dade hospitalar”, disse Jo-
sé Roberto na tribuna da 
Câmara.

A sioterapia é uma 
ciência da saúde que estu-
da, previne e trata os dis-
túrbios cinéticos funciona-
is intercorrentes em órgãos 
e sistemas do corpo huma-
no, gerados por alterações 
genéticas,por traumas e 
por doenças adquiridas. O 
sioterapeuta é o prossio-
nal de sioterapia, com 
formação acadêmica supe-
rior, habilitado à constru-
ção do diagnóstico de tais 
distúrbios cinéticos funci-
onais, à prescrição das con-
dutas sioterapêuticas, à 
sua ordenação e indução no 
paciente bem como, ao 
acompanhamento da evo-
lução do quadro clínico 
funcional e das condições 
necessárias para que o paci-
ente receba alta. 

IMPORTÂNCIA

A importância da atua-
ção do prossional de 
sioterapia pode extrapo-
lar o âmbito clínico e esten-
der-se a programas  institu-
cionais de saúde coletiva, à 
manutenção da saúde no 
trabalho, à pesquisa e do-
cência, à indústria de equi-
pamentos de uso siotera-
pêutico e, ainda, ao despor-
t o  p ro s s iona l ,  não -
prossional e de alto rendi-
mento.

O fisioterapeuta é o profissional de fisioterapia, com 
formação acadêmica superior, habilitado à cons-
trução do diagnóstico de tais distúrbios cinéticos 
funcionais.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – O corpo de um 
homem já em adiantado 
estado de decomposição 
foi encontrado por volta 
das 10h30 desta quinta-
feira em uma região de difí-
cil acesso na praia de Itaú-
nas, em Conceição da Bar-
ra.  O corpo foi encontrado 
por um subtenente e um 
sargento da Marinha que 
estão na região para um 
trabalho preventivo devido 
à ameaça da chegada do 
óleo que atingiu praias do 
Nordeste e pode chegar ao 
litoral norte capixaba a co-
meçar por Conceição da 

Homem encontrado
morto em Itaúnas

Devido à falta de docu-
mentos com a vítima não 
foi possível sua identica-
ção, mas a equipe do Corpo 
de Bombeiros e a perícia 
que esteve no local consta-
taram uma tatuagem em um 
dos braços que pode facili-
tar saber de quem se trata.

Barra, onde está a praia de 
Riacho Doce, que faz divi-
sa com o sul da Bahia.

Pelas informações obti-
das na comunidade de Itaú-
nas a pessoa morta não é 
conhecida na região. O cor-
po foi removido para o Ser-
viço Médico Legal de Li-
nhares. 
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Diante deste chocante 
abuso movimentou-se a 
consciência das institui-
ções. Organizações de pro-
teção dos direitos huma-
nos foram a público de-
nunciar que os policiais só 
agiram daquela forma por 
tratar-se de um suspeito 
pobre. Entidades de defe-
sa dos direitos civis anun-
ciaram as consequências 
civis e criminais do com-
portamento dos policiais.

A imprensa reagiu, as-
sim como o mundo das 
leis. O respeitado jornal 
The New York Times dedi-
cou ao caso ampla cober-
tura - inclusive destacando 
a declaração do presidente 
da Coalisão pela Justiça de 
Galveston, no sentido de 
que aqueles policiais deve-

Foi assim, conduzido 
tal qual um bicho, que Do-
nald percorreu as ruas de 
uma cidade do Texas, a 
caminho da delegacia - 
aliás, o tratamento foi pior 
do que aquele dispensado 
aos animais, pois há que se 
adicionar à cena aquela 
humilhação que a execra-
ção pública traz.

Dia desses policiais 
norte-americanos prende-
ram dado cidadão suspeito 
de ser autor de crime - um 
certo Donald Neely. O dito 
cujo foi algemado com as 
mãos para trás. Em segui-
da os agentes da lei arru-
maram uma longa corda. 
Uma das pontas foi atada 
às algemas. A outra, entre-
gue a um policial montado 
sobre um cavalo. 

Coluna
do Pedro

Deu em nada

Diante deste chocante 
abuso não movimentou-se 
a consciência das institui-
ções. Ninguém denunciou 
nada. Não se ouviu em 
lugar nenhum que os poli-
ciais não agiriam assim se 
o suspeito fosse alguém 
poderoso. A única atitude 
da imprensa foi a de publi-
car as fotos da humilhação 
imposta a um mero suspei-
to. O mundo das leis se-
quer tomou conhecimento 
do fato.

Pois é. Poucos percebe-
ram que naquele palco 
estavam, além do suspei-
to, a hipocrisia e covardia 
de uma sociedade que se 
diz cristã.

riam ser demitidos.

Acuada, a instituição 
policial foi a público pedir 
desculpas a Donald e à 
população, e bem assim 
garantir que fatos como 
este não mais se repetirão.

Levaram, então, o sus-
peito, sem camisa, para o 
centro do palco, tal qual se 
faria com um bicho - pior, 
aliás, pois que a estes inad-
missível aquela humilha-
ção que a execração públi-
ca traz.

Dia desses policiais 
brasileiros prenderam da-
do cidadão suspeito de ser 
autor de crime. O dito cujo 
foi algemado com as mãos 
para trás. Em seguida os 
agentes da lei arrumaram 
um palco, decorado com 
símbolos da instituição. 
Convocaram toda a im-
prensa para um tal “ato de 
apresentação” (?).

A viagem para participar 
do concurso, inclusive, foi 
uma das premiações do con-
curso nacional, que é coor-
denado por Edenir Vaz. 
Acompanhada do pai, Alice 
embarcou para a Europa no 
inicio do mês, onde partici-
pou de diversas atividades e 
passeios, na Inglaterra e Dis-
neylândia Paris, na França, 
antes de encarar o grande 
júri e as mais de 15 concor-
rentes de outros países.

VITÓRIA – A modelo 
capixaba Alice Stange Mar-
tins, de Santa Maria de Jeti-
bá, conquistou o título de 
Mini Miss Universo no con-
curso internacional Miss 
Face Of The World 2019, 
que aconteceu na cidade de 
de Folkestone, no Reino Uni-
do. Aos oito anos de idade, 
Alice coleciona títulos, en-
tre nacionais e internaciona-
is, entre eles o de Mini Miss 
Brasil 2018.

Toda a renda arrecadada 

O Miss Face Of de World 
é um concurso de beleza pa-
ra crianças e adolescentes de 
todos os lugares do mundo, 
acontece uma vez por ano e 
é baseado na beleza física do 
competidor, incorporando 
qualidades como personali-
dade, talento e inteligência 
dos jovens concorrentes.

Capixaba conquista título
de Mini Miss Universo

DESCOBERTA
Com um futuro promissor 

no mundo da moda, Alice foi 
descoberta no concurso esta-
dual Miss ES ES Baby, Mini, 

pelos organizadores interna-
cionais, inclusive com apoio 
das próprias candidatas, foi 
doada para a Fundação Head-
way East Kent.
 

Mirim, Juvenil e Teen, pro-
movido pela TH Promoções, 
que tem como coordenado-
ras Ivete e Thays do Espirito 
Santo. O concurso inclusive 
terá neste ano uma edição 
comemorativa de 20 anos, 
que será realizada no dia 14 
de dezembro, na Área de 
Eventos do Patrick Ribeiro. 

Para participar do concur-

so é preciso ter idade entre 
seis meses e 26 anos e ser 
moradora de qualquer cida-
de do Espírito Santo. Há pou-
quíssimas vagas e as inscri-
ções para o Miss ES Baby, 
Mini, Mirim, Juvenil e Teen 
estão sendo feitas no site 
www.thpromocoes.com.br 
ou pelo telefone/ WhatsApp 
(27) 99789-7210.

Aos oito anos de idade, Alice coleciona títulos, entre nacionais e internacionais, en-
tre eles o de Mini Miss Brasil 2018.

Os nanciamentos do 
banco capixaba apoiam me-
canismos de energia renová-
vel e eciência energética, 
como a instalação de placas 
fotovoltaicas. O investimen-
to é uma ótima opção para 
comércios e indústrias, que 
buscam a redução de custos 
operacionais, pois é uma 
economia direta. O investi-
mento retorna em aproxima-

VITÓRIA – Uma opção 
para empresas capixabas 
diminuírem o peso da conta 
de energia é o investimento 
em placas fotovoltaicas, por 
meio de recursos do Banco 
de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes).

Energia fotovoltaica:
investimento para empresas
que querem reduzir custos

damente quatro anos, pro-
porcionando mais de 25 
anos de geração de energia, 
com ótimo custo x benefí-
cio, pela independência de 
energia.

Nos últimos anos o Brasil 
vem aumentando o incenti-
vo para a produção e utiliza-
ção de energia solar. Para 
2019, é previsto um salto de 
44% na capacidade instala-
da de energia solar, segundo 
informações da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar). A 
busca por formas mais sus-
tentáveis de produção é uma 
preocupação no mundo inte-
iro, com o foco central no 

Como instituição de fo-
mento, cabe ao Bandes bus-
car soluções contemporâne-
as, com o objetivo de intro-
duzir inovações nas áreas de 
eciência energética, fontes 
alternativas de geração de 
energia e outras atividades 
que se tornam prioritárias a 
partir da adoção do conceito 
de Economia Verde.

meio ambiente e no consu-
mo consciente e acessível.

Do ponto de vista ambien-
tal, a Economia Verde é ca-
racterizada pela adoção de 
sistemas de produção e con-
sumo que preservem os re-
cursos naturais, entre outras 
ações com a utilização de 

Neste sistema, toda ener-
gia gerada em excesso pelo 
sistema é injetada na rede 
elétrica e emprestada à dis-
tribuidora, que a devolve ao 
consumidor na forma de cré-
ditos usados por ele para 
abater do que consumiu da 
rede nos períodos em que 
seu sistema não está geran-
do, ou seja, à noite.

Compostos pelas placas 
solares e demais equipa-
mentos do kit de energia so-
lar, esses sistemas transfor-
mam a luz do sol em energia 
elétrica e podem suprir todo 
o consumo de um comércio 
ou empresa, garantindo uma 
economia de até 95% na con-
ta de luz.

Para isso, os sistemas ope-
ram em conjunto com a rede 
da distribuidora e utilizam 
as regras do segmento de 
geração distribuída que foi 
criado pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Ane-
el), através da Resolução 
Normativa 482, que criou o 
sistema de créditos energéti-
cos.

fontes de energia renováveis, 
pela adoção de medidas que 
permitam reduzir os níveis 
de emissão de gases do efeito 
estufa, além de outros proce-
dimentos que contribuam 
para a manutenção de ativos 
ambientais a longo prazo.

Nos últimos anos 
o Brasil vem au-
mentando o incen-
tivo para a produ-
ção e utilização de 
energia solar. Para 
2019, é previsto um 
salto de 44% na ca-
pacidade instalada 
de energia solar,
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VENDO uma casa no Ba-

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

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

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

1005.

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

NOVO FOX ROCK RIO 

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

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

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

2015/16 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

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-

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.

Sâo Mateus (ES), 29 de outubro 
de 2019

PRESIDENTE

A diretor ia Munic ipal  do 
PODEMOS em São Mateus (ES), 
CONVOCA seus aliados para 
a  C O N V E N Ç Ã O  D E 
C O N S T I T U I Ç Ã O  D A 
EXECUTIVA MUNICIPAL DO 
PODEMOS a ser realizada em 
assembléia, no dia 09 de no-
vembro de 2019, no horário de 
08:00 às 12:00 horas no Auditó-
rio da Câmara Municipal de São 
Mateus, no Bairro Santo Antônio.

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO

VALDEMIR ANDRADE DE 
SANTANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de São Mateus, por meio de seu pre-
goeiro torna público o resultado da licitação em referên-
cia que tem como objeto: Contratação de Empresa para a 
realização e organização da Sessão Solene para entre-
ga de Títulos Honorícos desta Câmara Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL 001/2019

Empresa vencedora:  MULTIFACE SERVIÇOS E 
PRODUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: nº 17.543.423/0001-50.

JULIANO SCAMPARLE OLIVEIRA
Pregoeiro da CMSM/ES

Valor Global: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), con-
forme homologação da Mesa Diretora.

São Mateus-ES, 08 de novembro de 2019
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