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Com sinal verde dos vereadores, a proposição deverá ser analisada pelas 
comissões da Casa na próxima segunda-feira, indo à votação na sessão 

ordinária de terça-feira (03/12).
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ECO 101

CANTATA DE NATAL

ENCONTRO DE BANDAS 
ESCOLARES

MATRÍCULAS NA REDE PÚBLICA

“A imaginação é o nosso primeiro privilégio, tão inexplicável 
como o caso que a provoca” (Luis Bunuel).

Acontece hoje no Centro de Vivência Amélia Boroto, a partir das 
16h o Encontro Municipal de Bandas Escolares - Edição 2019, 
com participação de diversas escolas do município, além da parti-
cipação especial da Sociedade Musical Lira Mateense e a Banda 
do Instituto Pastor Antônio Gomes (IPAG). O repertório cará a 
critério de cada banda, que utilizará muita criatividade e belíssi-
mas evoluções para fazer bonito na praça. O Encontro não possui 
caráter competitivo, e todas as bandas e maestros que participa-
rem do evento receberão Certicado.

A Secretaria de Educação de São Mateus abriu matrículas para o 
ano letivo de 2020, que deverão ser realizadas  até o próximo dia 
08. Para a pré-matrícula, a Secretaria Municipal de Educação 
adotou um sistema on-line disponibilizado no site ocial do Muni-
cípio: www.saomateus.es.gov.br, no link Chamada Pública Esco-
lar 2020. O objetivo do sistema é dar transparência 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 acesso à Internet, um posto de 
atendimento funcionando na Secretaria Municipal de Educação, 
com horário de atendimento de 09h às 12h e das 14h às 17h.

A ECO 101 realizou audiências públicas em três  municípios para 
ouvir a população, dirimir dúvidas e colher críticas e sugestões 
relativas ao estudo de impacto ambiental referente ao licencia-
mento ambiental para a duplicação da Rodovia BR 101/ES/BA. 
Os eventos aconteceram em Ibiraçu, Linhares e Mucuri.

A Prefeitura de São Mateus convida toda a população para assistir 
a Cantata de Natal com a participação de diversas escolas munici-
pais em um grande coro compreendendo cerca de 250 alunos, e 
participação especial da Lira Mateense. O evento se dará na pró-
xima sexta-feira (06) às 17h em frente à antiga sede da prefeitura, 
no Centro.

PROCESSO SELETIVO 
A Prefeitura de São Mateus abrirá Processo Seletivo para atender 
às demandas da Secretaria de Assistência Social. São vagas para 
Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Professor de Educação 
Física, Agente Administrativo, Mãe Social e Guarda Patrimonial. 
As inscrições estarão abertas no período de 12 à 13 de dezembro, 
entre 8h e 17h pelo site www.saomateus.es.gov.br.

SOTERRA E PARÁBOLAS

BLACK FRIDAY ATÉ HOJE

Hoje todos pagam meia entrada no Cine São Mateus. Acompanhe 
a programação: A Família Adams (fantasia- classicação livre) 
às 14h45;  Mais Que Vencedores às 16h40min e 19h (drama – 
classicação 14 anos); O Exterminador do Futuro: Destino 
Sombrio às 21h30min (cção cientíca – classicação 14 anos). 
Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às 
quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou 
pré-estreias).

Hoje às 20h a Escola de Dança Belas Artes apresenta “Soterra”, 
espetáculo de dança em homenagem à Brumadinho; na próxima 
semana (6 e 7), também às 20h, as turmas do Baby Class apresen-
tam “Parábolas”. 

Tchau, novembro!!
Bom dia pra quem é de bom dia!

NO CINE SÃO MATEUS 

NO BELAS ARTES

FONTE: CLIMATEMPO

23° 29°
Sol com muitas nuvens durante o 
dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.

VITÓRIA – Proteger cri-
anças e adolescentes da vio-
lência é um grande desao. 
Um relatório do Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef) mostra que em 
27 anos o número de homicí-
dios de adolescentes mais 
que sobrou no Brasil. Todos 
os dias, em média, 32 meni-
nos e meninas de 10 a 19 
anos são assassinados no pa-
ís. No Espírito Santo foram 4 
mil vítimas em 10 anos.

No nal de semana uma 
criança de cinco anos foi bale-
ada na cabeça, vítima de bala 
perdida em Guarapari. No 
dia 9 de novembro, um ado-
lescente de 16 anos e um ami-
go foram assassinado a tiros 
após um baile funk, em Vitó-
ria.

“Enquanto o Brasil não 
priorizar nas políticas públi-
cas a infância e a adolescên-
cia, os desaos vão continu-
ar. Outro importante fator 
que nós cada vez mais esta-
mos nos deparando no Brasil 
são as desigualdades, que 
afetam drasticamente a in-
fância e a adolescência”, ex-
plicou Luciana Phebo, coor-
denadora do Unicef no Su-
deste. Ela ainda avalia que 
após 30 anos da convenção 
sobre os Direitos da Criança, 
ainda há muito o que fazer.

Luciana defende que é 
preciso investir em políticas 

ES teve 4 mil jovens
assassinados últimos
10 anos, diz relatório

Isso representa mais de uma morte por dia. As informações são do relatório do Fun-
do das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

especícas para as crianças e 
adolescentes, em todas as 
áreas. Ela explicou que na 
educação, o Espírito Santo 
conseguiu reduzir o número 
de crianças fora da escola. 
Em 1992 eram 20%. Esse 
percentual caiu para 4% no 
ano passado.

“Tem que se pensar tam-
bém na qualidade de ensino e 
aí também a gente vê expres-
sos números que falam sobre 
essa qualidade, que são o 
abandono escolar, a distorção 
idade-série, o atraso na vida 
escolar”, diz a coordenadora.

ESTADO PRESENTE
O governo do Estado diz 

que desde a implantação do 
programa Estado Presente o 

“Nós temos 37 programas 
de proteção social na área de 
educação, ampliando a ofer-
ta de creches, ampliando a 
oferta de escolas em tempo 
integral, dando também 
oportunidades no contra-
turno escolar, com ativida-
des esportivas, com ativida-
des de cultura, lazer, traba-
lhando a habilidade desses 
jovens”, arma o Secretário 
de Estado de Planejamento, 
Alvaro Duboc.

número de mortes de jovens 
no Espírito Santo tem dimi-
nuído. De janeiro a outubro 
de 2017, 300 crianças e ado-
lescentes foram assassina-
das. Em 2018 foram 189 e 
este ano, nesse mesmo pe-
ríodo, foram 176.

“A gente pretende que 
esses direitos sejam exerci-
dos e que as gerações futuras 
recebam o que estamos rece-
bendo hoje: essa oportuni-
dade de estar vindo, de mos-
trar para vários adolescentes 
do mundo e do Espírito San-
to especialmente que eles 
podem correr atrás que eles 
conseguem”, pontua a jo-
vem.

E há muitos jovens e ado-
lescentes mobilizados para 
cobrar seus direitos. Blen-
da Amanda Lima, que tem 
16 anos e é de Vila Velha, 
escreveu uma carta, junto 
de outros 50 adolescentes. 
O documento foi lido no 
Congresso Nacional, em 
Brasília.

NOVA VENÉCIA – Na 
última quinta-feira (28), em 
Nova Venécia, no norte do 
Estado, um homem de 42 

Acusado de abusar de enteadas
se suicida dentro da cela

anos cometeu suicídio den-
tro de uma cela da delegacia 
da cidade, onde aguardava 
para ser transferido para o 

De acordo com a polícia, 
o homem foi preso em Vila 
Pavão por suspeita de estu-
pro e as vítimas seriam suas 
duas enteadas, de 8 e 10 anos 
de idade. Após ser preso ele 
foi encaminhado para a dele-
gacia Nova Venécia, onde 
cometeu o suicídio.

presídio. Os policiais civis 
encontraram o detento pen-
durado por uma corda que 
ele removeu da descarga. O 
nome do homem não foi di-
vulgado para proteger a iden-
tidade das vítimas.

Em depoimento à polícia, 
a mãe das crianças disse que 
encontrou fotos no celular do 
marido, onde aparecia cenas 
de sexo com uma das lhas, 
de 10 anos. Ainda segundo a 
mãe, ao conversar com as 
lhas elas conrmaram que o 
padrasto tentou estuprá-las e 
chegou a fazer ameaças de 
morte caso elas contasse para 
alguém. A mãe também rela-
tou que a lha menor, de 8 
anos, teria lutado com o pa-
drasto para tentar impedir o 
estupro da irmã.



Em 2018, o Fies foi reformulado e passou a vigorar o 
chamado Novo Fies. Os contratos firmados a partir 
desse ano têm outros prazos definidos pela Caixa.
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Oxford Porcelana vai
ampliar fábrica em São
Mateus com aval da Câmara

A Oxford Porcelanas, 
maior fabricante de porcela-
na e cerâmica da América do 
Sul, inaugurou sua fábrica 
em São Mateus em julho de 
2016. O empreendimento é 
a primeira fábrica da empre-
sa fora do estado de Santa 
Catarina (SC), e concentra a 
fabricação dos produtos da 
marca Biona, linha mais 
popular produzida em cerâ-
mica, para abastecer todo o 
mercado brasileiro.

O primeiro passo foi dado 
na sessão da última terça-
feira, quando os vereadores 
aprovaram por unanimida-
de, o rito de urgência urgen-
tíssima para votação do Pro-
jeto de Lei 027/2019 do Po-
der Executivo, que autoriza 
o município a doar uma área 
de terra de 51.600 m², no 
valor de R$ 410.736,00, à 
empresa.

O vereador Carlos Alber-
to pediu às comissões que 

Com o aval dos vereado-
res, a proposição deverá ser 
analisada pelas comissões 
da Casa na próxima segun-
da-feira, indo à votação na 
sessão ordinária de terça-
feira (03/12). “É só as co-
missões, na próxima reu-
nião, se articularem para 
fazer o relatório e encami-
nhar imediatamente para 
colocar em votação”, refor-
çou o presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça, 
Direitos Humanos, Cidada-
nia e Redação, vereador Jo-
zail do Bombeiro.

SÃO MATEUS – O mu-
nicípio de São Mateus dá 
um passo importante para a 
abertura de nova frente de 
trabalho na cidade a partir 
da autorização da Câmara 
de Vereadores para a doação 
de uma área para a amplia-
ção da fábrica Oxford Por-
celana, no Bairro Rodocon.

ANÁLISE

Com o aval dos vereadores, a proposição deverá ser analisada pelas comissões da 
Casa na próxima segunda-feira, indo à votação na sessão ordinária de terça-feira 
(03/12).

A nova proposta de doa-
ção servirá para a ampliação 
da segunda fase do projeto 
da unidade instalada em São 
Mateus. Conforme é relata-
do no projeto, o terreno loca-
lizado ao lado da fábrica 
será utilizado para constru-
ção de unidade de matérias 
primas: Feldspato bruto, 
cacos de louça, resíduos de 
gesso, área de movimenta-
ção e produto acabado, área 
de acesso e fundos, aumen-
tando em 35% os investi-
mentos, que vão passar de 
R$ 88 milhões, original-

convidem o gerente geral da 
Oxford em São Mateus, 
Charles Dums para a reu-
nião da próxima segunda-
feira (02/12), com o objeti-
vo de detalhar o projeto de 
ampliação. “Eu sou a favor 
ao rito de urgência urgentís-
sima e a favor do projeto, 
mas gostaria de ter conheci-
mento do projeto arquitetô-
nico do que vai ser construí-
do nesta área”, sugeriu.

AMPLIAÇÃO

IMPORTÂNCIA

mente  p rev i s tos ,  pa ra 
R$120 milhões neste novo 
cenário.

O líder do prefeito, verea-
dor Francisco Amaro expli-
cou a apresentação do PL 
027/2019 pelo Executivo: 
“Na verdade a empresa, no 
seu comando lá do Sul, enca-
minhou um emissário ao 
município, falando do pen-
samento de ampliação da 
empresa. E como lá no Sul 
tem uma limitação de cres-
cimento e a unidade aqui em 
São Mateus, por estar estra-
tegicamente situada na BR 

“É importante para o nos-
so município, porque além 
de gerar emprego e renda 
para os nossos munícipes, 
vai gerar também impostos 
para a nossa cidade. Então 
peço às comissões pertinen-
tes que agilizem o mais rápi-
do possível, para que na pró-
xima sessão a gente possa 
estar colocando em vota-
ção”, disse o presidente da 
Câmara, Jorge Recla.

Instalada em uma área de 
100 mil m², concedida pelo 
município, de acordo com a 
Lei Municipal 1348/2014. A 
implantação da primeira 
fase foi considerada exitosa 
pela empresa, tanto na gera-
ção de empregos e oportuni-
dades, quanto na produção, 
vislumbrando a oportunida-
de de ampliar a gama de pro-
dutos a serem fabricados no 
município e também incluir 
novas atividades.

Pela fala do Charles aqui 
na última sessão o projeto é 
de muita importância para o 
município”, destacou.

101 e próximo ao Nordeste e 
também ao Sudeste do país, 
eles vieram saber o interesse 
de fazer mais esta parceria 
para a ampliação.

OPORTUNIDADES

Em relação à geração de 
empregos diretos, o projeto 
previa 850 vagas, sendo 470 
na 1ª fase e mais 380 na 2ª 
fase. Com o novo cenário, 
terão uma geração de 915 
empregos diretos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Réveillon diferente
em Guriri terá seis
dias de festa, dois
trios-elétricos e
atrações nacionais

S Ã O  M AT E U S  – 
Com algumas novidades, 
como seis dias de festa e 
levando a queima de fo-
gos para onde nunca acon-
teceu, como Sítio históri-
co e o Bairro Pedra 
D’Água, a queima de fo-
gos do tradicional réveil-
lon de Guriri será anima-
do com dois trios elétri-
cos e atrações nacionais.

A programação foi 
apresentada na tarde des-
ta quinta-feira pela Prefe-
itura de São Mateus. De 
acordo com a Secretaria 
de Comunicação a festa 
de m de ano começa no 
dia 27 de dezembro (sex-
ta-feira) e segue até o dia 
1º de janeiro (quarta-
feira). “Durante os seis 
dias de folia a Ilha rece-
berá atrações musicais 
nacionais, como Reynal-
dinho (ex-Terra Samba), 
Boyzinho o Rei da Bre-
gadeira e Mariana Fagun-

E mais, este ano quem 
escolher Guriri para a 
virada do ano, terá mais 
facilidade para estacionar 
no amplo espaço que se 
transformou o Avenida 
Atlântico lado norte, com 
a mudança do calçamen-
to, até o Guriri Beach. A 
estimativa é de que mais 
de 200 mil pessoas pas-
sem o réveillon em Guriri 
este ano.

A Secretaria destaca 
que a festa é realizada por 
meio de parceria entre a 
Associação dos Barten-
ders, Artesões e Vende-
dores Ambulantes do Mu-
nicípio de São Mateus 
(Abavam) e Prefeitura.

A prefeitura espera que 
200 mil pessoas passem o 
réveillon em Guriri, “for-
talecendo o turismo e mo-
vimentando o comércio 
de toda a região de São 
Mateus, como aconteceu 
ano passado”.

des, além de bandas regi-
onais”, arma a Secom.

TURISMO E 
COMÉRCIO

De acordo com a Se-
com Municipal, Guriri 
terá a tradicional queima 
de fogos com 15 minutos 
de duração. “A novidade 
é que haverá também que-
ima de fogos com atra-
ções musicais na virada 
de ano em outros pontos 
turísticos de São Mateus, 
como Barra Nova Norte, 
Barra Nova Sul, Campo 
Grande, Uruçuquara, Na-
tivo, Sítio Histórico Por-
to de São Mateus e Pedra 
D’água. Em todos os loca-
is a segurança será refor-
çada”.

FOGOS EM VÁRIOS 
PONTOS

A estimativa é de que mais de 200 mil pessoas pas-
sem o réveillon em Guriri este ano.

De acordo com a Secom Municipal, Guriri terá a tra-
dicional queima de fogos com 15 minutos de dura-
ção. A novidade é que haverá também queima de 
fogos com atrações musicais na virada de ano em 
outros pontos turísticos de São Mateus.

SÃO MATEUS – Estu-
dantes que têm contratos do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) rmados 
até o segundo semestre de 
2017 têm até amanhã (30) 
para renovar o nanciamen-
to. O pedido de aditamento é 
feito inicialmente pelas ins-
tituições de ensino e, em se-
guida, os estudantes devem 
validar as informações inse-
ridas pelas faculdades no 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies).

Os contratos do Fies de-
vem ser renovados a cada 
semestre. O prazo, que ter-
minaria no dia 31 de outu-

Termina neste sábado o
prazo para renovar contratos
do Fies feitos até 2017

bro, foi prorrogado pelo Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
m e n t o  d a  E d u c a ç ã o 
(FNDE), que é responsável 
por esses contratos.

No caso dos chamados 
aditamentos simplicados, 
sem alterações no contrato, a 
renovação é formalizada a 
partir da validação do estu-
dante no sistema. Quando há 
mudanças nas cláusulas do 
contrato, como mudança de 
ador, por exemplo, o aluno 
precisa levar a documentação 
comprobatória ao agente -
nanceiro - Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal - 
para nalizar a renovação.
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VITÓRIA – Uma pessoa 
nascida no Espírito Santo em 
2018 tinha expectativa de 
viver, em média, até os 78,8 
anos, segunda maior expec-
tativa de vida do país. A ex-
pectativa entre os capixabas 
é dois anos e cinco meses a 
mais que a dos brasileiros. 
Os dados foram divulgados 
nesta quinta-feira (28) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE).

A maior expectativa de 
vida foi encontrada em San-
ta Catarina (79,7 anos) e a 
menor, no Maranhão (71,1 
anos). No Espírito Santo, 
segundo os dados de 2018, 
uma pessoa idosa que com-
pletasse 65 anos teria a ex-
pectativa de vida de 20,4 
anos, a maior do Brasil.

Em 2018, as maiores pro-
babilidades de sobrevivên-
cia entre os 60 e 80 anos de 
idade, tanto para os homens 
quanto para as mulheres, 
foram encontradas no Espí-
rito Santo: 576 e 719 por 
mil, respectivamente.

Expectativa de vida dos
idosos capixabas é a maior
do país, aponta IBGE

A menor taxa de mortali-
dade infantil entre os Esta-
dos foi encontrada no Espí-
rito Santo: 8,1 óbitos de cri-
anças menores de 1 ano para 
cada 1.000 nascidos vivos.

Os dados foram encontra-
dos nas Tábuas Completas 
de Mortalidade do Brasil de 
2018, que apresentam as 
expectativas de vida às ida-
des exatas até os 80 anos. Os 
dados são usados como um 
dos parâmetros para deter-
minar o fator previdenciário 
no cálculo das aposentadori-
as do Regime Geral de Pre-
vidência Social.

BRASIL
Uma pessoa nascida no 

Brasil em 2018 tinha expec-
tativa de viver, em média, 
até os 76,3 anos. Isso repre-
senta um aumento de três 
meses e 4 dias em relação a 
2017. A expectativa de vida 
dos homens aumentou de 
72,5 anos em 2017 para 72,8 
anos em 2018, enquanto a 
das mulheres foi de 79,6 pa-

A probabilidade de um 
recém-nascido do sexo mas-
culino em 2018 não comple-
tar o primeiro ano de vida 
era de 13,3 a cada mil nasci-
mentos. Já para as recém-
nascidas, a chance era de 
11,4 meninas não completa-
rem o primeiro ano de vida.

ra 79,9 anos.

A mortalidade na infância 
(de crianças menores de cin-
co anos de idade) caiu de 

14,9 por mil em 2017 para 
14,4 por mil em 2018. Das 
crianças que vieram a fale-
cer antes de completar os 5 
anos de idade, 85,5% teriam 
a chance de morrer no pri-
meiro ano de vida e 14,5% 
de vir a falecer entre 1 e 4 
anos de idade. Em 1940, a 
chance de morrer entre 1 e 4 
anos era de 30,9%, mais que 
o dobro do que foi observa-
do em 2018.

No Espírito Santo, segundo os dados de 2018, uma pes-
soa idosa que completasse 65 anos teria a expectativa 
de vida de 20,4 anos, a maior do Brasil.

AÇÕES

SÃO MATEUS – Com o 
propósito de estimular as 
iniciativas de prevenção ao 
suicídio no município de 
São Mateus, o plenário da 
Câmara aprovou nesta terça-
feira (26), o Projeto de Lei 
072/2019 do vereador Jorge 
Recla (Jorginho Cabeção), 
que institui o “Setembro 
Amarelo”, no município, a 
ser referenciado, anualmen-
te, sendo escolhido o 10 de 
setembro como o Dia Muni-
cipal de Prevenção ao Suicí-
dio .

Nas edicações públicas 
municipais, sempre que pos-
sível, será procedida a ilu-
minação em amarelo e a apli-
cação da campanha ou sina-
lização, alusivo ao tema, 
durante todo o mês de se-
tembro, também haverá 
ações destinadas à popula-
ção, com os seguintes obje-

Legislativo institui
‘Setembro Amarelo’ para
prevenção contra o suicídio

tivos: Alertar e promover o 
debate sobre o suicídio e as 
suas passiveis causas; con-
tribuir para a redução dos 
casos de suicídios; estabele-
cer diretrizes para desenvol-
vimento de ações integra-
das, envolvendo a popula-
ção, órgãos públicos, insti-
tuições públicas e privadas, 
visando ampliar o debate 

“Ocializar o ‘Setembro 
Amarelo’ em nosso muníci-
pio é um meio de fortalecer a 
campanha de conscientiza-
ção e prevenção contra o 

sobre o problema e estimu-
lar, sob o ponto de vista soci-
al e educacional, a concreti-
zação de iniciativas, progra-
mas e projetos na área da 
educação e prevenção.

TRISTE ESTATÍSTICA
De acordo com dados da 

Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Brasil tem 
um número equivalente a 
um suicídio a cada 45 minu-
tos. No mundo, há uma ten-
tativa falha de tirar a própria 
vida a cada três segundos – e 
uma denitiva a cada 40 
segundos, chegando à cerca 
de 1 milhão de suicídios em 
todo o planeta.

Segundo os mesmos da-
dos, o suicídio é a terceira 
causa de morte entre jovens 
de 15 a 29 anos no Brasil, 
cando atrás de violência 
interpessoal e acidentes de 
trânsito. Cerca de quase to-
dos esses suicídios estão 
relacionados a transtornos 
mentais, como a depressão.

suicídio. Essas ações podem 
e devem fazer a diferença, 
ajudando a salvar vidas”, 
disse Jorginho Cabeção.

Essas ações podem e devem fazer a diferença, ajudan-
do a salvar vidas”, disse Jorginho Cabeção.

Detran passa a oferecer
prova especial para
pessoas com deficiência
no norte do ES

A primeira prova especi-
al no município será no dia 
03 de dezembro. Ainda há 
vagas disponíveis para esta 
data e os candidatos que 
tiverem interesse de agen-
dar a prova neste dia devem 
solicitar ao Centro de For-
mação de Condutores ou 
Clínica Médica o agenda-
mento até esta quinta-feira 
(28).

Até então, a prova era 
oferecida somente em Vitó-
ria, onde estão lotados os 
médicos credenciados ao 
Detran|ES. A ampliação da 
prova foi possível devido 
ao credenciamento de uma 
médica especialista de trân-
sito no município de São 
Mateus, que será responsá-
vel por fazer o exame físico 
para avaliar a necessidade 
de adaptação veicular para 
o candidato com deciên-
cia física e também realizar 
a prova prática de direção 
veicular juntamente com os 
examinadores de trânsito 
para vericar se o candida-
to dirige com segurança e 
sem diculdade com a 
adaptação veicular exigida.

Os prossionais estão 
sendo contratados por meio 
de credenciamento e pres-
tarão os serviços de realiza-
ção de provas especializa-
das de direção veicular para 
o candidato com deciên-
cia física, Junta de Recurso 
Médico e Junta Especial de 
Saúde. O credenciamento 

O Detran|ES está com 
credenciamento aberto pa-
ra contratação de médicos 
peritos examinadores de 
trânsito e especialistas em 
Medicina de Tráfego para 
todos os municípios capi-
xabas.

CREDENCIAMENTO 
DE MÉDICOS

VITÓRIA – O Departa-
mento Estadual de Trânsito 
do Espírito Santo (De-
tran|ES) passará a oferecer 
a prova prática especial 
para Pessoas com Deciên-
cia no município de São 
Mateus a partir de dezem-
bro. A novidade vai bene-
ciar os condutores com de-
ciência física que residem 
no norte do Estado.

A possibilidade de reali-
zar a perícia médica e a pro-
va especial de direção vei-
cular em São Mateus vai 
tornar o processo de habili-
tação mais rápido e menos 
trabalhoso para os candida-
tos com deciência física. 
Além disso, vai dispensar a 
necessidade de aqueles que 
moram no norte do Estado 
se deslocarem até Vitória 
para passarem pela avalia-
ção especializada de dire-
ção veicular.

Em caso de dúvida, o 
interessado pode entrar em 
contato com a Coordena-
ção de Exame Médico e 
Psicológico do Detran|ES 
pelos telefones (27) 3137-
2961 ou (27) 3137-2961 ou 
p e l o  e - m a i l  p r o v a-
cemp@detran.es.gov.br.

O atendimento médico 
será para as provas especia-
lizadas de direção veicular 
em processos de primeira 
habilitação, renovação de 
CNH, mudança ou adição 
de categoria. O trabalho 
será feito por meio de rota-
tividade entre os prossio-
nais. Para auxiliar os novos 
médicos que vierem a se 
credenciar, a Coordenação 
de Exames Médicos e Psi-
cológicos do Detran|ES 
(Cemp) irá até o município 
para dar o treinamento e 
orientações necessárias à 
execução do serviço.

O credenciamento não 
se congurará como víncu-
lo empregatício e o paga-
mento dos prossionais 
contratados será efetuado 
mensalmente e correspon-
derá ao número de atendi-
mentos efetivamente reali-
zados e atestados pela Coor-
denação de Exames Médi-
cos e Psicológicos (CEMP) 
do Detran|ES, sendo o va-
lor por consulta igual a 35 
VRTE (Valor de Referência 
do Tesouro Estadual), que 
corresponde atualmente a 
R$ 119,76. 

A contratação de médi-
cos peritos atende ao Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e a Resoluções do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran). O artigo 21 
da Resolução 168/2004 
estabelece que o exame de 
direção veicular para can-
didato com deciência 
física deverá ser avaliado 
por uma comissão especial, 
que inclui um médico peri-
to examinador.

Em caso de dúvida, os 
interessados podem entrar 
em contato com a Coorde-
nação de Credenciamento 
do Detran|ES por meio do 
telefone (27) 3137-1974. 
Mais informações podem 
ser acessadas na Instrução 
de Serviço Nº142, de 2016, 
que está disponível no site 
www.detran.es.gov.br.

pode ser concedido ao médi-
co ou à pessoa jurídica.

O gerente de Habilitação 
do Detran|ES, Rodrigo Cân-
dido, destaca o interesse do 
Órgão em ter credenciados 
principalmente no interior 
do Estado. “Estamos am-
pliando as provas especiais 
para São Mateus e quere-
mos credenciar médicos 
em várias regiões do Esta-
do, para oferecer as provas 
especializadas em todas as 
regiões e, assim, tornar o 
processo de habilitação 
mais rápido e menos traba-
lhoso para essas pessoas. 
Nosso objetivo é ampliar 
ainda mais as provas espe-
ciais e possibilitar que que 
pessoas com necessidades 
especiais façam as provas 
em sua região e não preci-
sem se deslocar até Vitória 
para passarem pela avalia-
ção especializada de dire-
ção veicular e, assim, se 
habilitarem”, ressalta.

LEGISLAÇÃO
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Não faz muito tempo li 
que católicos alemães que 
não estejam em dia com o 
“IR” (Imposto sobre Reli-
gião, cuja alíquota é de 8% 
sobre os rendimentos) per-
derão direito a um funeral 
religioso. Enquanto isso, 
na China, as autoridades 
advertiram que exibições 
de dança erótica em ceri-
mônias fúnebres, prática 
algo comum no interior 
daquele país, devem ser 
evitadas. Aliás, em Tai-
wan noticiou-se recente 
exibição de dançarinas no 
animado enterro de um 
velhinho falecido aos 103 
anos.

No Japão lançou-se um 
inédito serviço de “funeral 
drive-through”. Funciona 
assim: você para seu carro 
diante de uma cabine e faz 
uma rápida prece pelo fale-
cido, cujas cinzas são exi-
bidas por um funcionário. 
E vai embora! Anal, a 
vida segue!

Do outro lado do Ocea-
no Atlântico, na Irlanda, 
um padre investiu violen-
tamente contra a prática de 
se oferecer cigarros e bebi-
das alcoólicas aos mortos. 
Sim, aos mortos. Eram 
garrafas de cerveja e ma-
ços de cigarro se amonto-
ando pelos altares das igre-

Nos EUA uma empresa 
do ramo decidiu oferecer 
bebidas alcoólicas durante 
os serviços fúnebres. Após 
sete anos, indagada a res-
peito, tornou pública a in-
formação de que esta op-
ção é simplesmente um 
sucesso.

Coluna
do Pedro

Nossa morte

Encerro esta relação 
tenebrosa na Malaysia, 
país no qual políticos fo-
ram alertados pela Igreja 
Católica no sentido de que 
as cerimônias realizadas 
nos cemitérios não devem 
ser usadas para ns eleito-
rais - solicitou-se, especi-
almente, que não fossem 
axados cartazes ou distri-
buídos panetos que, 
enquanto elogiavam os 
mortos, buscavam apoio 
para as eleições seguintes.

jas, em homenagem aos 
falecidos - o que levou o 
sacerdote a clamar por 
“lembranças mais adequa-
das”.

Na distante Madagas-
car a queixa veio de epide-
miologistas. Suplicaram 
pelo abandono da tradição 
de dançar com os mortos 
pelas ruas, sob a crença de 
que ajudarão a repelir pra-
gas e epidemias. Em al-
guns casos, caso ninguém 
tenha morrido, chega-se 
ao ponto de desenterrar 
um corpo, digamos, mais 
“veterano”.

Em Hong Kong algu-
mas famílias chegam a 
esperar quatro longos anos 
até que lhes seja disponi-
bilizado um espaço para 
depositar as cinzas de um 
ente querido - que apenas 
então poderá “descansar 
em paz”.

Alguém diria que em 
cada uma dessas cerimô-
nias observava-se a morte 
de algum semelhante nos-
so.  Nada mais falso. 
Observava-se, na verdade, 
a nossa.

Ifes terá primeiro curso de doutorado em 2020
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abrirá oferta, no próximo ano, para vagas no seu primeiro curso de 
doutorado. Ele será ofertado pelo Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Edu-
cimat), no Campus Vila Velha, a partir do segundo semestre. A quantidade de vagas será denida no mês feve-
reiro, quando também serão credenciados os orientadores do programa.
O projeto de curso foi submetido em 2017 e passou por uma série de etapas de avaliação na Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Em meio de recursos e diligências documentais, o 
programa de mestrado recebeu Conceito 4 na avaliação quadrienal (2013-2016), razão pela qual foi qualica-
do a receber autorização para ofertar curso de doutorado. O programa prevê um mínimo de 3 anos e um máxi-
mo de 4,5 anos para completar o itinerário formativo
O reitor do Ifes, Jadir Pela, comemora o marco histórico para a instituição. “A partir de agora vamos  conse-
guir verticalizar completamente a educação no Ifes, do básico até todos os níveis da pós-graduação. Essa con-
quista foi construída com muitas mãos e só conseguimos porque já oferecemos um ensino de qualidade. Esta-
mos onde merecemos estar, por toda a dedicação, compromisso e qualidade que o Educimat e toda a institui-
ção demonstram”, armou.
O Educimat oferta o curso de mestrado prossional desde agosto de 2011.A partir de 2020 será sediado no 
campus Vila Velha, e também terá atividades pedagógicas no Campus Vitória e no Centro de Referência em 
Formação e em Educação a Distância (Cefor), que também funciona na capital capixaba. O curso de mestrado 
terá ingressos nos meses fevereiro e o curso de doutorado em agosto dos anos letivos.

DADOS SARAMPO
A Secretaria da Saúde 

(Sesa) registrou, até esta 
quinta-feira (28), um total 
de 286 noticações de casos 
suspeitos de sarampo no 

As vacinas podem ser 
encontradas em 493 salas de 
vacinas de norte a sul do 
Espírito Santo.

Ministério da Saúde envi-
ou 110 mil doses de tríplice 
viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) ao Espírito Santo. 
Até o momento, foram vaci-
nadas 62.918 mil pessoas 
nesta campanha. Ao todo, 
657.746 mil pessoas deve-
rão ser vacinas até sábado.

VITÓRIA – Neste sába-
do (30), acontece a mobili-
zação nacional de imuniza-
ção contra o sarampo em 
todo Brasil: o chamado Dia 
D de Vacinação. A campa-
nha, que termina também 
neste sábado, teve como ob-
jetivo imunizar jovens adul-
tos entre 20 e 29 anos não 
vacinados ou com a caderne-
ta de vacinação incompleta.

Dia D de vacinação
contra o sarampo será
neste sábado (30)

Vacinação contra saram-
po para as crianças

Espírito Santo. Desses, 277 
casos foram descartados, 
dois foram conrmados e 
sete seguem em investiga-
ção.

O Espírito Santo bateu a 
meta de cobertura vacinal na 
primeira etapa da Campanha 
de Vacinação contra o Sa-
rampo, voltada às crianças. 
Foram 106,63% de índice de 
cobertura vacinal da tríplice 

A coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imuniza-
ções e Vigilância das Doen-
ças Imunopreveníveis da 
Sesa, Danielle Grillo, infor-

viral (D1) para crianças com 
1 ano de idade. Dos 78 muni-
cípios capixabas, 68 supera-
ram a meta de 95% para a 
vacina. A cobertura vacinal 
da tríplice viral (Dose Zero) 
para crianças de 6 a 11 me-
s e s  d e  i d a d e  a t i n g i u 
110,43% de índice.

ma que, mesmo com a co-
bertura vacinal das crianças 
alcançada, durante a segun-
da fase da campanha se man-
terá a intensicação com a 
dose zero da tríplice viral 
para crianças de 6 meses a 
menores de 1 ano de idade e 
a rotina de vacinação do Ca-
lendário da Criança (D1 e 
D2).

Os principais sintomas 
são: febre acompanhada de 
tosse persistente, irritação 
ocular, coriza, congestão 
nasal e mal-estar intenso. 
Após estes sintomas, há o 
aparecimento de manchas 
avermelhadas no rosto, que 
progridem em direção aos 
pés, com duração mínima de 
três dias.

A DOENÇA
O sarampo é uma doença 

viral de elevada contagiosi-
dade, cuja a transmissão 
ocorre por meio de secre-
ções nasofaríngeas expeli-
das ao tossir, espirrar e falar. 
Casos graves podem levar 
ao óbito.

Ao todo, 657.746 mil pessoas deverão ser vacinas até 
sábado.

Nela, as famílias argu-
mentam que as crianças têm 
o direito de estudar no bairro 
onde moram. “Nós pais en-
tendemos que a transferência 
desses alunos pra essa escola 
[CMEI Casinha Feliz] vai 
superlotar as salas, o profes-
sor não terá condições para 
exercer a práxis, não haverá 
um bom processo de ensi-
no/aprendizagem”, armam 

PINHEIROS – Familia-
res das crianças que estudam 
no Centro Municipal de Ensi-
no Infantil (CMEI) Alcyone 
Fonseca Brasil de Oliveira, 
em Pinheiros, pedem: não 
fechem o primeiro período 
da escola em 2020. Uma nota 
de repúdio foi formulada pe-
las famílias e protocolada na 
prefeitura e no Ministério 
Público Estadual (MPES). 

Comunidade não aceita
fechamento de creche

Em abaixo-assinado, familiares pedem à prefeitura 
que não transfira as crianças para outro bairro.

no documento. 
Citando a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação 
(LDB), em seu artigo 29, a 
comunidade lembra que “a 
educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, 
tem como nalidade o desen-
volvimento integral da crian-
ça até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicoló-
gico, intelectual e social, 
complementando a ação da 
família e da comunidade”. 

Segundo levantamento 
feito pelos familiares, a 
Alcyone Brasil possui 22 
funcionários e colaboradores 
e cerca de 80 estudantes de 
três a cinco anos, atendendo a 
crianças não só do bairro Vila 
Verde, mas também de comu-
nidades vizinhas, como Coli-
na, Niterói, Residencial Pi-

“Nós temos a consciência 

nheiros e Domiciano. 
A decisão de fechamento 

foi tomada de forma unilate-
ral pelo município e a direção 
da unidade, causando espan-
to entre as famílias. As matrí-
culas serão abertas no dia 
nove de dezembro, apenas 
para o segundo e o terceiro 
período. Numa pesquisa feita 
no bairro e redondezas, o gru-
po identicou mais de trinta 
crianças candidatas ao pri-
meiro ano, que não abrirá 
matrícula. 

“A gente pensa que eles 
deviam marcar uma reunião 
com os pais pra decidir”, ar-
ma Kamila da Silva Fernan-
des, mãe de aluno. “Meus 
lhos estão saindo em 2020 
para o ensino fundamental, 
mas eu não acho justo fechar 
a escola”, argumenta Kamila, 
fazendo coro ao posiciona-
mento da comunidade expos-
to na nota de repúdio. 

de que a Educação é a base de 
toda sociedade e no bairro 
com famílias carentes o que 
nos resta é deixar aos nossos 
lhos, como legado, a Edu-
cação, e a mesma deve ser de 
qualidade”, suplicam os re-
querentes. 

O grupo acredita que a 
intenção nal da prefeitura é, 
em 2020, não abrir matrícu-
las para o segundo período e 
assim sucessivamente, como 
forma de matar lentamente a 
escola. 

Com a palavra, o prefeito 
Arnobio Pinheiro Silva 
(PRB) e a secretária de Cul-
tura, Esporte, Educação e 
Turismo, Marinete Zam-
progno. 

No início desta semana o 
vice-prefeito, Paulo Jovanio 
(PSDC) disse em suas redes 
sociais, que o CMEI Alcyone 
Brasil não vai fechar, cha-
mando o grupo de familiares 
de mentirosos e dissemina-
dores de fake news.
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VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 m². 
Tratar (27) 99836-1005.

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

VENDO uma casa no Bair-

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

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

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

com 9,5 alqueire de terra. 
Contato: 99813-3138.

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

Tratar: 99900-2100

ro Pedra D´água, próximo 
ao Supermercado do Ze-

zé. Comntato: 99529-
1118

RB 

VEÍCULOS

273768-2004 • 99533-5404 • 99773-0601

COMPRA • VENDE • FINANCIA

A maior variedade e qualidade em Boa Esperança.

ALUGO uma quitinete mo-
biliada com 70 metros qua-

drados. Tratar: 99900-
2100

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 
rua principal próximo a 
Petrobrás. Casa com 3 
quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para 3 

carros.

NOTCIAS

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
Fonte: alexa.com
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