
SÃO MATEUS, ESPÍRITO SANTO SÁBADO, �� DE �ANEIRO DE ���� ANO X� � N� ���� ,R 

NOTCIAS

Futebol

DiversãoFundeb

Política

Trabalho

Cultura

Devoção

Capixaba 
Richarlison é 
o 3° jogador 
brasileiro 
mais valioso 
do mundo

Governo 
federal 
anuncia 
aumento do 
piso nos 
salários dos 
professores

Festival de 
Cinema de 
Vitória Itinerante 
chega a Guriri

Jorginho quer 
saúde e 
educação no 
topo das 
prioridades

ES: seis em cada 
dez formados no 
ensino técnico 
estão 
empregados

Festa de São 
benedito e São 
Sebastião 
movimenta 
Itaúnas

Ciclistas 
capixabas 
pedalam de 
São Mateus 
ao santuário 
de Aparecida

Página 4

Página 5

Página 5

Página 6

Página 2

www .f a no t i c i a s . com . b r

São Mateus em
estado de alerta

contra Dengue
Página 3

Página 4

Página 4

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Agora, a Petrocity vai recorrer à Diretoria do IEMA e, se necessário, ao Core-
ma (Conselho Regional de Meio Ambiente) contra o parecer dos técnicos e 

promete ir às últimas instâncias para defender seus direitos.
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PARECER PRELIMINAR DO IEMA
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Acompanhe a programação de hoje: Frozen 2 2D às 14h50min e 
19h10min (animação – classicação livre); Minha Mãe é Uma 
Peça às 17h e 21h15min (comédia – classicação 12 anos). Mais 
informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quar-
tas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias).

O Espaço Cultural Marerike encerra amanhã a Mostra de Verão, 
que teve a participação de cinco grupos locais. Hoje se apresenta 
a Cia. de Repertório Continuado Daqui Pra Frente com a peça 
“Contos Sinistros de Entreter”; amanhã haverá apresentação da 
peça infantil “O Bom Lobo Mau” da Cia. De Teatro Popular 
Encenação. 

AINDA DÁ TEMPO

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

EXCURSÃO NO CARNAVAL

CINE SÃO MATEUS 

Bom dia pra quem é de bom dia!

HOJE E AMANHÃ

Bolsonaro insiste em manter um certo secretário na Secretaria 
de Comunicação da Presidência, mesmo mediante denúncias do 
Jornal Folha de São Paulo, que apontam suposto conito de 
interesses numa empresa onde o tal secretário é sócio. Nada de 
novo no país da maravilhas.

Pretende viajar, conhecer o Brasil e se divertir pagando uma ba-
gatela? Anote as opções disponíveis em excursões organizadas 
pela professora Zeni Motta: 16 a 20/01 - viagem de trem para BH 
com o seguinte roteiro: visita ao museu Inhotim, Mercado Cen-
tral, Pampulha, barzinhos noturnos, shoppings, feira hippie, 
dentre outras opções; 24/01 à 29/01 - Petrópolis (RJ); (21 a 
26/02) - Carnaval em Capitólio (MG).

O Grupo da Melhor Idade do Bairro Santo Antônio recebe hoje 
às 20h em sua sede um conceituado grupo de Reis de Boi, para 
abrilhantar a noite. Após a apresentação haverá forró com músi-
ca ao vivo. O endereço é Rua Copa 70, Bairro Santo Antônio. A 
entrada é franca.

Quer adquirir produtos de primeira linha com preços diferentes 
de todos que você já viu? Além de cosméticos importados, tem o 
bazar da Lica, com roupas e calçados da moda europeia. Mais 
informações pelo telefone (27) 99854-5657.

MOSTRA DE TEATRO

“Tenho um amor fresco, com gosto de chuvas, raios, e urgênci-
as. Tenho um amor que me veio pronto, assim, água que caiu de 
repente, nuvem que não passa” (Caio Fernando Abreu).

INGRESSOS
Os ingressos para assistir os espetáculos da Mostra de Verão 
custam 20,00. Estudantes, professores, doadores de sangue, 
idosos com mais de 60 pessoas com mobilidade reduzida, todos 
devidamente identicados com carteirinha pagam meia entrada; 
alunos e professores da Escola Wallace Dutra pagam 8,00. O 
Espaço Cultural Marerike se localiza à Rua Àlvaro Leal Cal-
mon, Lado Sul em Guriri. Mais informações com Oscar Ferreira 
pelo telefone (27) 99979-0807.

REIS DE BOI

Ainda tem vagas para as excursões abaixo no período de 21/02 a 
26/02: para Itaúnas: pousada com café da manhã, passeio em 
Riacho Doce e Costa Dourada. Valor 850,00; para Prado: hospe-
dagem e café da manhã. Valor 1.150,00. Contato com Zeni Mot-
ta pelo telefone 99925-0648.

QUE FACADA!

FONTE: CLIMATEMPO

22° 33° Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

BRASÍLIA – O presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
e o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, anunci-
aram por meio de live (trans-
missão ao vivo) em rede soci-
al o aumento de 12,84% do 
piso salarial previsto no Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Pro-
ssionais da Educação (Fun-
deb). Segundo Weintraub, o 
reajuste anunciado “é o maior 
aumento em reais desde 
2012.”

O ajuste, acima da inação 
de 2019 (4,31%), correspon-
de às expectativas da Confe-
deração Nacional de Municí-
pios (CNM) que já havia pre-
visto o valor mínimo do ma-
gistério passaria de R$ 
2.557,74 para R$ 2.886,24. 
Há expectativa entre gestores 
municipais que uma nova lei 
sobre o Fundeb seja criada 
este ano. A lei atual só prevê a 

GOVERNO FEDERAL ANUNCIA
AUMENTO DO PISO DOS PROFESSORES
Também foi anun-
ciado o lançamen-
to do Prêmio Naci-
onal das Artes

Há expectativa entre gestores municipais que uma no-
va lei sobre o Fundeb seja criada este ano. A lei atual 
só prevê a manutenção do fundo até este ano. O Minis-
tério da Educação prepara proposta com novas regras.

"Anunciamos hoje na live 
com o Presidente @jairbolso-
naro o reajuste de 12,84% no 
piso salarial dos professores 
da educação básica. Isso pas-
sa a valer imediatamente, 
com o valor subindo de R$ 
2.557,74 para R$ 2.886,24. É 
o maior aumento registrado 
em termos reais desde 2012."

Além do ministro da Edu-
cação e do secretário de Cul-
tura, participou da transmis-
são o secretário de Aquicultu-
ra e Pesca, Jorge Seif Junior.

manutenção do fundo até este 
ano. O Ministério da Educa-
ção prepara proposta com 
novas regras. 

O presidente comemorou a 
prioridade anunciada pelo 
governo dos Estados Unidos 
para que o Brasil se torne 
membro da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e 
lembrou a edição de nova me-
dida provisória que ajusta o 
salário mínimo dos atuais R$ 
1.039 para R$ 1.045.

Durante a transmissão, o 
presidente também comentou 
a queda histórica dos juros 
básico da economia, Taxa 
Selic a 4,5% ao ano e a espe-
rada redução da dívida públi-
ca com a baixa dos juros. O 
presidente salientou a redu-

O edital será publicado na 
próxima semana no Diário 
Ocial da União e no site da 
Secretaria Especial da Cultu-
ra. O repasse de recursos en-
tre as regiões será dividido de 
forma igual.

O prêmio terá sete catego-
rias, eruditas e populares, e 
prevê a seleção de cinco ópe-
ras, 25 espetáculos teatrais, 
25 exposições individuais de 
pintura e 25 exposição de es-
cultura, 25 contos inéditos, 25 
CDs musicais originais e até 
15 propostas de histórias em 
quadrinhos.

ção dos custos de emprésti-
mos da Caixa Econômica Fe-
deral e a diminuição de pesso-
as inadimplentes. Bolsonaro 
salientou que a queda de juros 
ocorre “sem canetada” e “sem 
interferência”, mas por causa 
do ambiente de recuperação 
econômica.

Durante a live o presidente 
também anunciou, ao lado do 
secretário de Cultura Roberto 
Alvim, o lançamento do Prê-
mio Nacional das Artes que 
irá destinar mais de R$ 20 
milhões para produção artísti-
ca nas cinco grandes regiões 
brasileiras.

NOVA VENÉCIA – Com 
o aparelho também é possí-
vel receber por meio de car-
tões do ticket alimentação, 
crédito e débito

A Prefeitura de Nova Vené-
cia avança ainda mais com o 
Programa Vale Feira. Os pro-
dutores inseridos no projeto 
receberam na última quinta-
feira (16) as máquinas para 
começar a passar vendas por 
meio de cartões, eliminando 
os talões de papeis.

Além de atender ao Pro-

PRODUTORES DO PROGRAMA VALE FEIRA DE
NOVA VENÉCIA RECEBEM MÁQUINAS DE CARTÃO

grama Vale Feira, dos servi-
dores municipais, as máqui-
nas abrem um leque de op-
ções para os produtores que 
também poderão efetuar as 
vendas por meio de cartões 
do ticket alimentação, crédi-
to e débito para qualquer pes-
soa.

Segundo a produtora Do-
mingas Bueno de Souza, 
uma das feirantes favoreci-
das, as vendas aumentaram 
signicativamente quando a 
administração municipal 

lançou o programa e a expec-
tativa agora não poderia ser 
melhor. "O vale já trouxe 
mais movimento para a feira, 
aumentando as nossas ven-
das. O que já estava bom ago-
ra vai melhorar ainda mais. 
Só precisamos aprender a 
manusear a máquina e come-
çar a utilizar", comemora a 
feirante.

O secretário de Adminis-
tração, Irineu Luiz Zotelle, 
armou que o Programa 
Vale Feira vai começar a 
funcionar por meio de cartão 
no mês de fevereiro. Os car-
tões de ticket alimentação, 
crédito e débito já estão libe-
rados. "Por isso é importante 
que todos façam a adesão e 
aprendam a como trabalhar 
com a máquina. É um ganho 
imenso ao produtor. Hoje é o 
nosso primeiro contato dire-

Durante a entrega das má-
quinas, que aconteceu na sala 
de reuniões da Prefeitura, os 
feirantes receberam algumas 
orientações básicas sobre a 
utilização do aparelho.

O Programa Vale Feira 
injeta R$ 60 mil por mês nas 
feiras de Nova Venécia e só 
podem vender produtores do 
município, cadastrados junto 
à Secretaria Municipal de 
Agricultura, gerando quali-
dade de vida ao homem do 
campo e fortalecendo a eco-
nomia local.

to, mas quando iniciar va-
mos estar com uma equipe 
nas feiras para acompanhar 
e tirar possíveis dúvidas que 
poderão surgir na hora", es-
clarece Zotelle.

O secretário de Planeja-
mento de Nova Venécia, 
Edson Marquiori, falou do 
benefício. "O nosso Vale 
Feira hoje serve de modelo 
para outros municípios do 
estado. Agora, com mais 
este avanço, vamos nos tor-
nar ainda mais referência. É 
preciso inovar. Devemos 
aproveitar o bom momento 
em que Nova Venécia está 
passando para avançarmos 
ainda mais", naliza Mar-
quiori.
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Fonte: alexa.com

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

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

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

O secretário de saúde de 
São Mateus Luiz Henrique 
arma que o município está 
fazendo sua parte na pre-
venção à doença com pa-
lestras nas comunidades.

SÃO MATEUS – O 
município de São Mateus 
acionou o estado de alerta 
para evitar que a Dengue 
atinja a população. Ações 
estão sendo desenvolvidas 
nos bairros e discutidas em 
reuniões localizadas, pro-
movidas pela Secretaria de 
Saúde como as que foram 
registradas esta semana em 
Guriri e no Porto. As medi-
das acontecem na semana 
em que o Ministério da Saú-
de divulga que o Espírito 
Santo está entre os 11 esta-
dos brasileiros com possi-
blidade de surto da doença 
em 2020, junto com o Rio 
de Janeiro, na região su-
deste.

 
PREVENÇÃO

Em 2019 somente no 
Hospital Roberto Silvares 
que é referência de urgên-
cia e emergência no Norte, 
foram registrados 732 ca-
sos da dengue hemorrágica 
com a conrmação de duas 
mortes. Outra morte foi de 
um vereador de Ponto Be-
lo, que chegou a car inter-
nado no Hospital Meridio-
nal. Até esta quinta-feira o 
município já havia registra-
do cinco casos suspeitos da 
doença segundo Folador, 
sendo que na quinta-feira 
pela manhã uma pessoa 
com suspeita da dengue 
deu entrada na Unidade de 
P r o n t o  A t e n d i m e n t o 
(|UPA).

Diante dos números de 
casos noticados no ano 
passado, o município de 
São Mateus além de inten-
sicar as ações de combate 
aos focos do mosquito 
transmissor da Dengue, 
está elaborando palestras 
nas comunidades. Na sema-
na que vem serão realiza-
das nos bairros Vila Verde e 
Alvorada segundo adian-
tou o secretário de Saúde. 
“Essas ações são importan-
tes para orientar a popula-
ção da importância de auxi-
liar nosso trabalho manten-
do seu quintal limpo, sem 
dar condições de prolifera-
ção do mosquito”, adian-
tou.

Luiz |Henrique disse 
ainda que o trabalho de pre-
venção também é impor-
tante levando-se em conta 
que a utilização de fumacê 
nem sempre atende todas as 
necessidades, daí a razão 
dos esclarecimentos que 
estão sendo oferecidos nas 
comunidades. “O impor-
tante é levar ao morador a 
importância de manter seu 
quintal limpo”, resumiu.   

 “A dengue é uma doen-
ça sazonal e o quadro é dinâ-
mico e pode mudar em pou-
co tempo, mas, no momen-
to, os nove estados do Nor-
deste e as regiões do Sudes-

O presidente da Petrocity, 
José Roberto Barbosa da 
Silva, disse que os técnicos 
da empresa caram “muito 
chateados com a decisão, 
pois há uma série de erros de 
avaliação no parecer dos 
técnico, que desconsideram 
o saneamento de pendências 
apontadas anteriormente”.

Em recentes audiências 
públicas em Urussuquara e 
São Mateus, a comunidade 
demonstrou ansiedade pela 
instalação do porto, que vai 
gerar mais de 5 mil empre-
gos em todas as suas fases e 
projetos.

SÃO MATEUS – A Pe-
trocity Portos já está nali-
zando o recurso contra o pa-
recer dos técnicos do IEMA 
– Instituto Estadual de Meio 
Ambiente negando a licença 
ambiental para construção 
do Centro Portuário de São 
Mateus. O projeto é visto 
como a redenção econômica 
para o Norte do Espírito San-
to, Sul da Bahia e Leste de 
Minas, incluindo, em para-
lelo, uma ferrovia ligando 
Urussuquara a Sete Lagoas 
(MG).

Agora, a Petrocity vai 
recorrer à Diretoria do 
IEMA e, se necessário, ao 
Corema (Conselho Regio-
nal de Meio Ambiente) con-
tra o parecer dos técnicos e 
promete ir às últimas instân-
cias para defender seus dire-
itos. “Compreendemos que 
o IEMA tem pouco pessoal, 
mas isso não justica o pou-
co caso que se faz de um pro-
jeto como esse, que já tem 
todas as licenças e autoriza-
ções federais”, disse José 
Roberto.

“O próprio presidente da 
Findes, numa atitude que 
nos causa muita estranheza, 
pois vai contra os interesses 
de vários de seus associa-
dos, foi para a imprensa di-
zer que o Centro Portuário é 
uma intenção. Ele demons-
tra desconhecimento de que 
é uma ‘intenção’ que já tem 
mais de R$ 120 milhões de 
projetos de engenharia con-
tratados e pagos e que já tem 
valor de mercado acima de 
R$ 500 milhões. É uma ‘in-
tenção’, para usar a palavra 
do presidente da Findes, que 
já tem vários projetos com 
licença de instalação, só fal-
tando o do porto propria-
mente dito”, disse José Ro-
berto. 

Barbosa não descartou, 
inclusive, a federalização do 
licenciamento ambiental do 
Centro Portuário: “As carac-
terísticas do projeto, que 
agora prevê a movimenta-
ção de 18 milhões de tonela-
das, já o enquadram na alça-
da do Ibama. Aliás, esta é a 
proposta do senador Marcos 
Du Val e vamos conversar 
com ele nos próximos dias”.

Para o presidente da Pe-
trocity, o projeto da empresa 
está sofrendo boicotes no 
Estado.

PETROCITY RECORRE DE PARECER DO
IEMA NEGANDO LICENÇA AMBIENTAL

Em sua página na inter-
net, a Petrocity informa, no 
tópico Minimização de im-
pacto ambiental, que “alte-
ramos o projeto original e 
reduzimos o volume de dra-
gagem em 90%”.

As facilidades tributárias 
da Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste 
(Sudene) também são enal-
tecidas na comunicação ins-
titucional, onde o CPSM se 
propõe a ser “o único porto 
do sudoeste estrategicamen-
te localizado na área de 
abrangência da Sudene, on-
de as empresas nacionais ou 
estrangeiras instaladas e em 
operação local, poderão usu-
fruir de incentivos e benefí-
cios scais”.

O governador Renato Ca-
sagrande (PSB) manifestou 
apoio ao projeto da Petrocity 
ao assinar, exatamente há 
um ano, em 17 de janeiro de 
2019, o memorando de en-
tendimento com a Petrocity 
e a Prefeitura de São Mate-
us, onde as partes se com-
prometem em ações para 
viabilizar a implantação do 
Centro Portuário.

No item mão-de-obra lo-
cal, diz que já implementa 
um programa de capacitação 
de mão de obra em Concei-
ção da Barra com 32 pessoas 
e que pretende realizar mais 
cursos através do Petrocity 
Social, que, no momento, é 
apresentado tendo objetivo 
de “familiarizar os jovens 
com as principais ferramen-
tas da internet e desenvolver 
habilidades nesse sentido”.

Após a solenidade de assi-
natura, no Palácio Anchieta, 
o governo divulgou alguns 

O governo informou ainda 
que o Plano Diretor Munici-
pal (PDM) de São Mateus 
“está sendo regulamentado 
por decreto visando à criação 
do Distrito Industrial Portuá-
rio (DIP) de São Mateus. O 

números da operação: inves-
timento estimado em R$ 3,1 
bilhões, com previsão de 
gerar 2,5 mil empregos dire-
tos na fase de implantação e 
mais 2,5 mil diretos e indire-
tos na fase de operação.

DIP será instalado em uma 
área de 300 milhões de me-
tros quadrados, que deman-
dará duas usinas fotovoltai-
cas (cuja energia é obtida por 
meio da conversão direta da 
luz em eletricidade) de 5,0 
MW cada, uma petroquími-
ca, duas usinas termoelétri-
cas, uma renaria modular 
(com 50 mil barris/dia), duas 
Eadis (terminais para veícu-
los) e uma unidade de dessa-
linização de água”.

O presidente da Petrocity, 
José Roberto Barbosa da 
Silva, disse que os técnicos 
da empresa ficaram “mui-
to chateados com a deci-
são, pois há uma série de 
erros de avaliação no pare-
cer dos técnico, que des-
consideram o saneamento 
de pendências apontadas 
anteriormente”.

Agora, a Petrocity vai recorrer à Diretoria do IEMA e, se necessário, ao Corema (Con-
selho Regional de Meio Ambiente) contra o parecer dos técnicos e promete ir às últi-
mas instâncias para defender seus direitos.

OBRIGAÇÕES MÚTUAS
Por meio do Memorando 

de Entendimento, prosse-
gue a comunicação da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento (Sedes) – à épo-
ca sob gestão de Heber Re-
zende (hoje Marcos Kneip 
Navarro), atual presidente 
da ES Gás – caberá ao Go-
verno do Estado envidar 
esforços para viabilizar in-
terligações rodoviárias, apo-
iar a iniciativa por meio de 
mecanismo de incentivos, 
ajudar nas tratativas junto a 
instituições nanceiras, 
órgãos de fomento (como a 
Sudene), concessionárias  
(de água, energia, telecomu-
nicações) e órgãos compe-
tentes, além de apoiar no 
treinamento de mão de obra, 
por ser esse um dos projetos 
estruturantes de interesse do 
Estado.

Ao município de São Ma-
teus, cabe empenhar esfor-
ços para viabilizar a implan-
tação do projeto, inclusive 

com a concessão de incenti-
vos scais; auxiliar nos 
procedimentos legais e li-
cenças necessárias; viabili-
zar a infraestrutura exigida 
(como fornecimento de ener-
gia elétrica, gás natural, 
água e esgoto); e promover 
a articulação, junto aos ór-
gãos estaduais e federais, 
visando à obtenção de licen-
ças.

À Petrocity Portos cabe a 
implementação do terminal 
portuário, por meio do qual 
serão gerados negócios e 
atraídos novos investimen-
tos, a contribuição ao desen-
volvimento sustentável da 
região no entorno do empre-
endimento, a promoção de 
expertise em desenvolvi-
mento, gestão e operação 
portuários e a doação ao 
Estado e a instituições, para 
livre uso, da base de dados 
de padrões de engenharia e 
urbanismo quando da viabi-
lização do projeto.

Em sua página instituci-
onal, a Petrocity em sua 
defesa diz, por sua vez, que 
o CPSM será composto por 
seis berços totalizando 
2360 metros de estrutura 
de atracação, protegidos 
por quebra-mares constitu-
ídos de estrutura de caixão 
em concreto armado, liga-
dos através de uma ponte 
de acesso de 1800 metros 
de comprimento. O projeto 
abrange uma área de 3 mi-
lhões de metros quadrados 
destinada ao serviço por-
tuário.

TRÊS MILHÕES DE METROS QUADRADOS

Recentemente, quatro 
almirantes da Marinha visi-
taram o governador Renato 
Casagrande e anunciaram a 
intenção da Força de insta-
lar em São Mateus uma se-
gunda unidade no Estado.

Segundo a empresa, 
com modelo de hub and 
spoke integrando navega-
ção de grande curso com 
cabotagem, o porto irá tra-
fegar cargas limpas como: 
rochas ornamentais, celu-
lose, supply offshore, veí-
culos, grãos, containers e 
cargas gerais.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

São Mateus em
estado de alerta
contra Dengue

te com grande contingente 
populacional pouco afeta-
das em 2019 estão no nosso 
alerta”, diz o Ministério da 
Saúde, Rodrigo Said.
 

NÚMEROS

“O fato concreto é que 
enquanto não criarem a vaci-
na, não adianta ter somente 
o fumacê. A gente precisa 
fazer ações de mobilização 
social que são fundamentais 
para combater o mosquito. 
Não há outra solução”, disse 
o secretário.

Para redução desse tem-
po de resposta, Luiz Carlos 
Reblin falou sobre a implan-
tação do sistema e-SUS Vigi-
lância em Saúde, um siste-
ma de noticação compul-
sória de doenças.

A partir dele, prossiona-
is das unidades de saúde que 
realizam o atendimento ao 
paciente farão a noticação 
imediatamente, possibili-
tando o acesso em tempo 
real das informações em 
saúde e, consequentemente, 
possibilitando ações mais 
precisas.

Em 2019, o Brasil regis-
trou 1.544.987 casos de den-
gue, com 782 mortes. No 
Esp í r i to  san to ,  fo ram 
79.245 casos da doença e 43 
mortes.

Na ocasião, foram apre-
sentados os dados da situa-
ção epidemiológica dessas 
doenças em todas as regiões 
do Estado durante o ano de 
2019.

CHIKUNGUNYA
Na ocasião, o superinten-

dente regional da Saúde de 
Vitória, Luiz Carlos Reblin, 
ressaltou que para além da 
dengue, há uma grande preo-
cupação com os casos de 
Chikungunya, que podem 
aumentar.

Na manhã de terça-feira 
(14), a Vigilância Epidemi-
ológica da Secretaria da Saú-
de (Sesa) realizou a primei-
ra reunião “Situação Epide-
miológica da Dengue, Zika 
e Chikungunya”.

Os sintomas da Chikun-
gunya mais comuns são a 
febre alta e de início imedia-
to, dores nas articulações, 
manchas na pele e vermelhi-
dão nos olhos.

 

“Em 2019 muitas pesso-
as morreram vítimas de den-
gue, mas também temos que 
nos preocupar com a zika e 
com a Chikungunya, que 
são tão graves quanto” fri-
sou Reblin.

Já em 2020, dados da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(Sesa) mostram que, até a 
última semana, o número de 
noticações já era de 1.177 
casos, ou seja, o maior núme-
ro desde 2013.

O secretário de Estado da 
Saúde, Nésio Medeiros res-
saltou que o número de ca-
sos de ambas as doenças 
costuma aumentar no verão. 
Por isso, é preciso reduzir o 
tempo de resposta para con-
ter o avanço delas.
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Atuando com cada vez 
mais destaque numa das 
ligas mais fortes do mundo 
e enleirando convocações 
para a Seleção, o atacante 
Richarlison, do Everton-
ING foi considerado recen-
temente o 3º jogador brasi-
leiro mais valioso do mun-
do. O pombo de Nova Vené-
cia é avaliado pelo site Tran-
fermarket, referência em 
cotação de jogadores, em 

VITÓRIA – Estudo do 
CIES (Centro Internacional 
do Estudo do Esporte) apon-
tou o atacante capixaba, des-
taque do Everton e da Sele-
ção, como o 16° do planeta, 
cando inclusive à frente de 
Neymar e Philippe Couti-
nho

CAPIXABA RICHARLISON É O 3° JOGADOR
BRASILEIRO MAIS VALIOSO DO MUNDO

O pombo de Nova Venécia é avaliado pelo site Tranfer-
market, referência em cotação de jogadores, em 60 
milhões (aproximadamente R$ 276 milhões na cota-
ção atual).

O grupo deixou a cidade no Norte do Espírito Santo na 
quinta-feira (9) e percorreu 1.050 quilômetros até o 
Santuário, em São Paulo.

60 milhões (aproximada-
mente R$ 276 milhões na 

cotação atual).
Um estudo feito pelo 

CIES (Centro Internacional 
do Estudo do Esporte) tam-
bém apontou o jogador capi-
xaba como o 16º do planeta, 
cando inclusive à frente de 
Neymar e Philippe Couti-
nho.

Para chegar às avalia-
ções nais, o algoritmo 
usado pelo CIES no estudo 
leva em consideração fato-
res como idade, contrato, 
posição, minutos jogados, 
gols, status nas respectivas 
seleções e resultados do 
time. A análise é feita ape-
nas entre jogadores das cin-

E já que o Richarlison 
gosta tanto de fazer gols (co-
mo este aqui em cima), eis 
algumas curiosidades sobre 
os seus tentos!

Outros brasileiros no top-
50 são: Gabriel Jesus (11º, 
Manchester City), Roberto 
Firmino (14º, Liverpool), 
Neymar (19º, PSG) Philippe 
Coutinho (27º, Bayern de 
Munique), Alisson (34º, Li-
verpool), Rodrygo (35º, Re-
al Madrid), Vinicius Junior 
(39º, Real Madrid), Fabinho 
(41º, Liverpool).

co maiores ligas da Europa 
(Inglaterra, Alemanha, Itá-
lia e França).

NÚMEROS
DO POMBO

•  A 3 gols para entrar no 
Top 5 de artilheiros brasi-
leiros na Premier League 
(26 gols)

• Tem 10 gols na tempora-
da - 8 na Premier League
• A 4 gols de igualar sua 
melhor temporada na 
Inglaterra

•  Artilheiro brasileiro da 
atual edição ao lado de 
Gabriel Jesus (8 gols)

•  24 gols pelo Everton
•  63 gols na carreira

De acordo com Manoel, o 
destino foi escolhido por 
eles e ampliado depois. “A 

O grupo formado por Ma-
noel Lopes, de 62 anos, Uar-
lan Ferreira, de 41, e Augus-
to Nogueira, de 60 anos, che-
gou à Aprecida pouco depo-
is das 17h desta terça-feira 
(14). Segundo Uarlan, a sen-
sação é de missão cumprida.

SÃO MATEUS – 1.050 
quilômetros percorridos 
durante seis dias até chegar 
ao Santuário Nacional de 
Aparecida, em São Paulo. 
Esse foi o percurso feito por 
um grupo de três ciclistas 
que saiu de São Mateus, no 
Norte do Espírito Santo, 
com destino ao templo. 

É uma sensação de dever 
cumprido, de uma proteção 
maravilhosa de Nossa Se-
nhora e pedimos proteção a 
Deus. Nós, ciclistas, preci-
samos ser respeitados no 
trânsito, porque também 
temos famílias que estão nos 
esperando. Queremos que 
olhem para os ciclistas com 
mais respeito, que não jo-
guem o carro em cima e que 
não coloquem nossa vida em 
risco. Ao longo desse per-
curso recebemos muito apo-
io e graças a Deus chegamos 
ilesos, sem nenhum impre-
visto. Foi maravilhoso!"

CICLISTAS CAPIXABAS PEDALAM DE SÃO
MATEUS AO SANTUÁRIO DE APARECIDA

ideia de fazer esse percurso 
surgiu numa brincadeira. 
Fizeram o convite para gen-
te vir até o Rio de Janeiro, 
mas decidimos aumentar o 
percurso até Aparecida. O 
Augusto já pedalou e já fez 
vários pedais grandes. Ele é 
espanhol e naquela área eles 
costumam pedalar grandes 
percursos. Nós, não. Essa 
foi a primeira vez que ze-
mos um trajeto grande como 
esse. Anualmente costuma-
mos fazer o percurso de São 
Mateus até o Convento da 
Penha. No ano passado fo-
ram cerca de 50 integran-
tes”, comentou.

Depois de visitarem o 
Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro, o trio seguiu para 
Aparecida do Norte, em São 
Paulo. Crédito: Arquivo Pes-
soal

Durante o trajeto, ao pas-
sar pelo Rio de Janeiro, o 
trio fez uma visita ao Cristo 
Redentor, ponto turístico da 
cidade. “No domingo, para-
mos no Rio de Janeiro e ze-
mos uma visita ao Cristo 
Redentor. Depois seguimos 
viagem com destino a cida-
de de Aparecida”, lembrou. 

De acordo com os ciclis-
tas, o maior desao foi en-
frentar as altas temperaturas 
durante o trajeto. O grupo 

 “A questão de sofrimento 
mesmo foi a temperatura 
que enfrentamos de Vitória 
até chegar na região serrana 
do Rio de Janeiro. Sofremos 
um pouco porque chegamos 
a pedalar com a temperatura 
de 47 graus. Temos equipa-
mentos que monitoram toda 
a viagem, a condição dos 
ciclistas e paramos porque a 
temperatura chegou muito 
alto”, contou Manoel.

Os preparativos para essa 
aventura começaram bem 

chegou a pedalar 50 horas 
no total, parando apenas du-
rante a noite para descansar.

antes da viagem. “Teve os 
desaos de qualquer pedal, 
mas nos preparamos, zemos 
alguns treinos antes com pe-
dais maiores tudo para ter 
condições de fazer todo o 
percurso”, destacou o ciclista

Na quarta-feira (15), os 
ciclistas participaram de 
missas no Santuário e  na 
quinta-feira (16), seguiram 
para Piraí, a cerca de 170 
quilômetros de Aparecida, 
onde pegaram uma carona e 
retornar para São Mateus, 
completando o percurso to-
tal de 1.200 quilômetros.

Festival de Cinema
de Vitória Itinerante
chega a Guriri

CINEMA 
ITINERANTE

O público vai poder 
conferir a comédia “Cine 
Holliúdy 2: A Chibata 
Sideral”, de do Halder 
Gomes continuação de 
“Cine Holliúdy”, grande 
sucesso de público e criti-
ca. O lme apresenta, 
com muito humor, a difí-
cil missão que o protago-
nista Francisgleydisson 
enfrenta ao ter que se rein-
ventar, depois que seu 
Cine Holliúdy fecha as 
portas denitivamente 
em Pacatuba, no interior 
do Ceará.

O longa-metragem traz 
novamente Edmilson Fi-
lho e Miriam Freeland 
como o casal de protago-
nistas, além de novidades 
no elenco como os atores 
Milhem Cortaz e Samant-
ha Schmütz, e as partici-
pações especiais de Chico 
Diaz e Roberto Bomtem-
po. A classicação indi-
cativa 12 anos.

VITÓRIA – Depois de 
passar por Praia do Mor-
ro, em Guarapari, e Barra 
do Jucuem Vila Velha, o 
26º Festival de Cinema de 
Vitória Itinerante desem-
barca na famosa praia de 
Guriri, São Mateus. A 
sessão de cinema aconte-
ce às 19h com a exibição 
de lme, sorteio e muito 
mais.

Para circular pelo Espí-
rito Santo e realizar as 
projeções em diversas 

Classicação indicativa: 
12 anos

 

O circuito teve início no 
dia 10 de janeiro em Gua-
rapari com sessão lotada 
com cerca de 3000 especta-
dores na Praia do Morro e 
show de Tunico da Vila. A 
expectativa é repetir o su-
cesso de público em Guriri.  
Depois o festival segue 
para Piúma, com progra-
mação no dia 25 de janeiro 
e termina em Manguinhos, 
no dia 31, com show de 
encerramento com o grupo 
Samba Pras Moças.

cidades, um caminhão se 
transforma em cinema para 
exibir as produções em 
uma tela de 8 x 5 metros. A 
sala à céu aberto tem som 
de qualidade, cadeiras para 
os espectadores e até tapete 
vermelho.

Logo após a sessão, o 
público que estiver presen-
te irá participar de um sor-
teio de uma bicicleta, além 
de brindes do Festival. 
Assim que o lme encerra, 
nossa equipe distribui cane-
tas e cédulas, que são de-
volvidas e colocadas den-
tro de uma urna. Logo depo-
is é feito o sorteio.

SORTEIO

SERVIÇO:
26º Festival de Cinema de 
Vitória Itinerante
 18 de janeiro – Guriri – 
19h
– Exibição do lme Cine 
Holliúdy 2: A Chibata Side-
ral, de Halder Gomes

O evento acontece na beira da praia com exibição da 
comédia nacional “Cine Holliúdy 2: A Chibata Side-
ral”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

!!! 
Quem está feliz 
da vida neste 

nal de semana 
é a família do 

vereador Jorgi-
nho e Adriana 

Recla que come-
mora o aniver-

sário de 12 
anos da lha 

Maria Eduarda
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JORGINHO QUER SAÚDE E EDUCAÇÃO
NO TOPO DAS PRIORIDADES

Para bater o martelo quan-
to ao novo orçamento, o par-
lamento aprovou, primeiro, 
o PL 021/2019 que alterou a 
Lei nº 1.745/2019 (que esta-
belece as Diretrizes Orça-
mentárias - LDO para este 
ano), elevando a 50% o per-
centual permitido para o re-
manejamento de recursos 

SÃO MATEUS – Prestes 
a ndar o recesso dos verea-
dores e a retomada dos tra-
balhos legislativos no próxi-
mo dia 04 de fevereiro, o 
presidente da Câmara de 
São Mateus, Jorge Recla 
(Jorginho Cabeção), desta-
cou o Orçamento Municipal 
2020, calculado em R$300 
milhões, para o último ano 
do mandato do prefeito Dani-
el Santana.

Jorginho elogiou a postu-
ra do plenário, que no nal 
de 2019 discutiu e aprovou o 
Projeto de Lei 024/2019, 
que estima a receita e xa a 
despesa do Município para o 
exercício nanceiro do 
corrente ano.

Com o orçamento 2020 aprovado, Jorginho pede investimento em áreas prioritárias.

(cobertura dos créditos adi-
cionais orçamentários pelo 
Executivo).

“A Câmara fez a parte 
dela, como sempre vem fa-
zendo, através de um debate 
consciente e democrático. 

Tudo aquilo que entende-
mos que benecia os nossos 
munícipes, tem o apoio des-
ta Casa. Só esperamos que 
não haja mais inversão de 
prioridades por parte do Exe-
cutivo. Não somos contra 

festas, mas se tem dinheiro 
para realizá-las, precisa colo-
car a saúde, educação e in-
fraetrutura no topo das 
ações. A população precisa 
ser melhor assistida”, disse 
Jorginho.

O total de emendas 
apresentadas pelos verea-
dores chega a R$ 11 mi-
lhões, o que representa 
algo em torno de 4% do 
bolo orçamentário para o 
próximo ano. Cada parla-
mentar teve direito a apon-
tar no orçamento a previ-

EMENDAS são de R$ 1 milhão, a ser 
aplicado pelo Município, 
beneciando a população 
mateense com investimen-
tos na construção e refor-
ma de escolas e unidades 
de saúde, calçamento de 
ruas, execução de obras de 
infraestrutura nos bairros, 
transferência de recursos à 
associações e demais enti-

dades, subvenções sociais 
e investimento no video-
monitoramento de ruas da 
cidade.

A maioria das emendas 
individuais apresentadas 
pelo vereador Jorginho Ca-
beção, contemplam regiões 
mais carentes de infraestru-
tura, como os bairros Coli-
na e Aroeira, por exemplo. 

“A maior parte do pacote 
que incluímos no orça-
mento é de obras de calça-
mento de ruas, mas assino 
também a emenda coleti-
va da Construção de rede 
de Esgoto no Bairro Coli-
na, orçada em R$ 360 mil. 
Essa é uma obra muito 
importante para os mora-
dores” concluiu.

"Esse é um reexo do 
desenvolvimento da indús-
tria, com o mercado necessi-
tando cada vez mais de mão 
de obra qualicada. Pode-
mos pegar como exemplo a 
área automotiva. No último 
ano, nós iniciamos o curso de 
Técnico em Manutenção Au-
tomotiva com 80 alunos e 64 
deles já estão empregados", 
apontou o diretor regional do 
Senai ES, Mateus de Freitas.

VITÓRIA – Cursos téc-
nicos continuam sendo uma 
ótima opção para quem bus-
ca o rápido ingresso no mer-
cado de trabalho. Levanta-
mento realizado pelo Senai 
Espírito Santo mostra que 
seis em cada dez formados 
no ensino técnico da institui-
ção estão empregados. Em 
áreas como metalmecânica, 
a taxa de empregabilidade 
chega a superar os 72% entre 
prossionais que concluíram 
cursos até o ano de 2017 e 
conseguiram ingressar no 
mercado de trabalho no ano 
de 2018.

No curso de Desenvolvi-
mento de Sistemas do Senai 

SEIS EM CADA DEZ FORMADOS NO ENSINO
TÉCNICO ESTÃO EMPREGADOS NO ES

O levantamento chama 
atenção ainda para a alta taxa 
de satisfação, apontando que 
quem passa pelo Senai ES 
tem maior chance de ingres-
sar no mercado: 96,1% das 
empresas capixabas têm pre-
ferência por egressos da insti-
tuição ao contratar novos pro-
ssionais. Além disso, 97,3% 
dos egressos indicariam os 
cursos técnicos do Senai.

PESQUISA

Vitória também têm aluno 
empregado. É o caso do Tia-
go Rodrigues. "O curso dura 
um ano e meio, mas já estou 
atuando como trainee em 
uma empresa da Grande Vitó-
ria. As perspectivas que te-
nho são de crescimento den-
tro da empresa a medida que 
vou chegando perto da con-
clusão do curso", contou.

Quando o assunto é salário, 
os números também são atra-
tivos: o aluno egresso de um 
curso técnico do Senai pode 
ter um incremento na renda 
média mensal  em até 27,1%.

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

Para essa pesquisa, tam-
bém são realizados contatos 
com empresas e entrevistas 

(Senai) divulgou recente-
mente a Pesquisa de Acom-
panhamento de Egressos, 
painel 2017-2019, um levan-
tamento nacional realizado 
por meio de contato com ex-
alunos para vericar, entre 
outras coisas, o número de 
egressos de cursos técnicos 
do Senai que estavam traba-
lhando um ano após a con-
clusão do curso.

com supervisores diretos dos 
prossionais técnicos forma-
dos pelo Senai, a m de 
avaliar o nível de satisfação 
dos empregadores, além de 
medir o percentual de prefe-
rência por contratação de 
egressos da instituição.

O Painel 2017-2019, na 
primeira fase da pesquisa, 
21.284 técnicos de nível mé-
dio; 7.434, na segunda; e 
1.022, na terceira fase. Já o 
total de empresas entrevista-
das foi de 1.022.

Em áreas como metalmecânica, a taxa de empregabilidade 
chega a superar os 72% entre profissionais que concluíram 
cursos até o ano de 2017 e conseguiram ingressar no merca-
do de trabalho no ano de 2018

O PRIMEIRO
SITE DE NOTÍCIAS
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Diego Cigano foi
morto com quatro
tiros no balneário
de Guriri

Diego Cigano foi assas-
sinado com quatro tiros na 
Rua Espera Feliz, no Lado 
Norte do balneário e che-
gou a ser socorrido e leva-
do para o Hospital Rober-
to Silvares, mas já chegou 
sem vida, conforme foi 
constatado pelo médico 
plantonista Eduardo Go-
mes Nespoli.

SÃO MATEUS – A 
Polícia Civil trata com 
cautela a investigação so-
bre o assassinato de Diego 
Cigano, ocorrido no nal 
da tarde desta quinta-feira 
(16) no balneário de Guri-
ri. A principal linha de in-
vestigação seria vingança, 
mas a princípio nenhuma 
informação é repassada à 
imprensa como forma de 
evitar atrapalhar a investi-
gação que teve início ain-
da na noite do crime. A 
placa da moto que teria 
sido usada pelos crimino-
sos também pode contri-
buir para desvendar o ca-
so.

Uma grande revolta de 
famílias de ciganos ocor-
reu no hospital logo que 
correu a informação do 
assassinato, o que gerou 

Devido ao assassinato 
de Diego foi preciso mon-
tar uma estratégia por parte 
da PM para evitar que pes-
soas inocentes viessem a 
ser molestadas, tamanha a 
revolta dos ciganos.

uma grande movimentação 
de policiais militares para 
evitar conitos, principal-
mente devido à presença de 
uma pessoa no local que os 
ciganos apontavam como 
autora do crime, e a amea-
çava de morte.

Parte da ocorrência la-
vrada pelos policiais diz 
que: “ao chegarmos no hos-
pital nos deparamos com 
um pequeno aglomerado 
de aproximadamente 20 
familiares da vítima, sendo 
uma família de ciganos, 
alterados e agressivos com 
o ocorrido e apontando o 
senhor l.C.B, mascate, co-
mo suspeito do crime, visto 
que compareceu ao hospi-
tal e estava falando no tele-
fone celular enquanto 
aguardavam notícias da 
vítima, levando-os a ima-
ginar que poderia ter deslo-
cado ao hospital para con-
rmar se o cigano baleado 
havia morrido”.

Diego Cigano foi assassinado com quatro tiros na 
Rua Espera Feliz, no Lado Norte do balneário e che-
gou a ser socorrido e levado para o Hospital Roberto 
Silvares, mas já chegou sem vida, conforme foi cons-
tatado pelo médico plantonista Eduardo Gomes Nes-
poli.
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O leite achocolatado é 
produzido por vacas mar-
rons - eis aí a certeza de 
7% da população norte-
americana. Isso dá quase 
23 milhões de pessoas. 
Segundo o sério jornal 
Washington Post, que di-
vulgou esta pesquisa, vári-
os especialistas em educa-
ção caram surpreendi-
dos, mas apenas pelo fato 
de o número de respostas 
erradas ter sido tão baixo.

Recordei-me de outra 
sondagem, esta realizada 
nos idos de 2015 pela Nati-
onal Science Foundation, 
segundo a qual 25% dos 
norte-americanos desco-
nhecem o fato de que o 
planeta Terra orbita ao re-
dor do Sol. Descobriu-se, 
ainda, que para a maioria 
dos estudantes prestes a 
entrar em alguma univer-
sidade Beethoven é um 
cachorro.

Do outro lado do Ocea-
no Atlântico, no Reino 
Unido, pesquisadores da 
Panasonic encontraram 
resultados análogos: 20% 
das crianças não sabem 
que o ovo vem de uma gali-
nha e 30% não conseguem 
diferenciar uma manga de 
uma maçã. Quanto aos 
adultos: 32% deles não 
sabem que a Escócia inte-
gra o país e 1% pensam 
que a França é território 
inglês - dados publicados 
pelo Daily Record. E 40% 
não encontraram Londres 
em um mapa.

Ali perto, na Alemanha, 
constatou-se que 17,5% 
dos adultos não conse-
guem ler corretamente - o 

Coluna
do Pedro

A VACA LOUCA

Isto tudo está aconte-
cendo em plena “Era da 
Informação”. Nos portais 
do século XXI. No mesmo 
planeta que exibe pratica-
mente em cada esquina 
alguém conectado a uma 
rede mundial de computa-
dores contendo todo o co-
nhecimento da humanida-
de. O que estas pessoas 
estarão fazendo, anal, 
com ferramentas tão mara-
vilhosas? Não sei. Mas 
suspeito já saber quem 
produz o leite achocolata-
do: a vaca louca!

Na Bulgária a empresa 
Gallup constatou que 8% 
dos habitantes estão certos 
de que a Terra é plana. Ou-
tros 9% armam categori-
camente que nunca fomos 
à Lua.

No Japão 53,1% dos 
estudantes universitários 
simplesmente nada leem - 
acham muito cansativo. 
Na Austrália mais da meta-
de das crianças do curso 
primário não conseguiram 
ler uma única palavra em 
recente teste.

Na Suíça um em cada 
seis adultos tem grandes 
problemas de leitura e um 
em cada doze tem dicul-
dade para conversar no 
idioma local. Aqui mesmo 
no Brasil, segundo dados 
do Ibope Inteligência, 
29% das pessoas são anal-
fabetas funcionais.

desempenho deles equiva-
le ao de uma criança de 
dez anos. Apurou-se ainda 
que 13% não conseguem 
utilizar um “mouse” de 
computador.

VITÓRIA – A quantida-
de de energia elétrica furta-
da no Espírito Santo em 
2019 através de "gatos" da-
ria para abastecer São Mate-
us, no Norte do estado, por 
um ano inteiro. O município 
tem mais de 120 mil habi-
tantes. O levantamento foi 
divulgado pela EDP.

Em 57 mil, a rede das 
casas ou prédios era ligada 
diretamente à rede de dis-
tribuição, mas sem o medi-
dor de energia. Em outros 
69 mil casos, havia desvios 
ou manipulações no pró-
prio medidor. Tudo isso 
para baratear os custos pelo 
consumo, mas de forma 
criminosa.

A EDP detecta essas irre-
gularidades por meio da aná-

De acordo com a empre-
sa, que é responsável pelo 
abastecimento de energia 
elétrica a 70 municípios do 
estado, as irregularidades 
foram encontradas em mais 
de 125 mil imóveis do Espí-
rito Santo.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – A animação e as 
cores dos grupos folclóricos 
de Jongo, Reis de Bois e Ti-
cumbi movimentam a vila 
de Itaúnas, distrito do muni-
cípio de Conceição da Bar-
ra, até a próxima segunda 
(20). Na programação, apre-
sentações, missa e procis-
sões integram uma das festi-
vidades mais tradicionais do 
Estado por reunir diversas 
expressões populares, além 
de promover o reencontro 
das próprias comunidades.

A realização do evento é 
da Associação de Folclore 
de Conceição da Barra e foi 
contemplado pelo Edital de 
Chamamento Público nº 
005/2019 – Cultura Popular 
Tradicional, da Secretaria da 

FESTA DE SÃO BENEDITO E SÃO
SEBASTIÃO MOVIMENTA ITAÚNAS

CURIOSIDADE SOBRE 
O TICUMBI

Cultura (Secult).
A programação tem desde 

ensaios gerais do grupo Ti-
cumbi, até as tas coloridas 
do Ticumbi e o som de pan-
deiros e tambores embalam 
moradores e turistas em loca-
is, como a Igreja de São Se-
bastião e a Capela de São 
Benedito, durante todo o m 
de semana.

O Ticumbi é um folguedo 
existente no Norte do Espíri-
to Santo há mais de 300 
anos, integrado somente 
pelos negros da região, tra-
tando-se também de uma 
manifestação única no país, 
pois só é encontrado nesta 
região capixaba.

Na programação, apresentações, missa e procissões 
integram uma das festividades mais tradicionais do 
Estado por reunir diversas expressões populares, 
além de promover o reencontro das próprias comuni-
dades.

18/01 – Sábado
8h – Chegada do Ticumbi de Bongado Mestre Anízio na ponte.
10h – Missa a São Benedito na Capela de São Benedito.
11h30 – Ticumbi de Itaúnas Mestre João Quemode na Capela 
de São Benedito.

21h30 – Reis de Boi de Barreiras Mestre Dito.

20h – Alardo de São Sebastião Mestre Lucas (1 ° Ato).

17h – Procissão de São Benedito com saída da Capela de São 
Benedito.

22h – Jongo de São Cosme e Damião Mestra Osmara.

20h30 – Reis de Boi do Mestre Nilo.
21h – Jongo de São Benedito e São Sebastião Mestre Preto 
Velho.

Programação: Festa de São Benedito e São Sebastião – Encontro
dos Grupos Folclóricos de Conceição da Barra, em Itaúnas.

22h30 – Reis de Bois Mestre Tião de Véio.

23h30 – Grupos convidados.
23h – Jongo de Barreiras Mestre Benedito.

19/01 – Domingo
10h – Alardo de São Benedito Mestre Lucas (2 ° ato).
10h30 – Ticumbi de do Bongado Mestre Anízio Ribeiro.

20h30 – Reis de Boi da Vila.
20/01 – Segunda-feira

11h30 –Ticumbi de Santa Clara Mestre Ângelo Camilo.

18h – Procissão de São Benedito.
19h – Missa na Igreja de São Benedito.

20h – Roda de Capoeira Mestre Betinho.
19h30 – Grupo de Jongo Santa Isabel Mestre Isaque.

ENERGIA FURTADA NO ESTADO
EM 2019 DARIA PARA ABASTECER A
CIDADE DE SÃO MATEUS POR UM ANO

Vereador de Linhares é réu em caso de furto de energia 
elétrica.

lise, em boa parte feita por 
computadores, métodos e 
ferramentas estatísticas dos 
diversos padrões de consu-
mo dos clientes.

Furtar energia é crime e 
quem for agrado pode 
pegar de um a quatro anos 
de reclusão, além de multa. 
E, conforme uma resolução 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), é 
feita a cobrança de toda 
energia não faturada du-

rante o período da irregula-
ridade e o custo adminis-
trativo.

Além disso, a EDP alerta 
que a ação ilegal pode pro-
vocar sobrecarga na rede 
elétrica, o que pode causar a 
interrupção ou oscilação do 
fornecimento. As ligações 
irregulares trazem, ainda, o 
risco de acidentes mais séri-
os, podendo haver descargas 
elétricas e levar a pessoa à 
morte.

"GATO" NA CASA DE 
VEREADOR

Muitos desses casos, se-
gundo a EDP, aconteceram 
em Linhares. Um deles cha-
mou a atenção porque o des-
vio de energia elétrica foi 
encontrado na casa do vere-
ador Rogerinho do Gás, em 
março de 2019. Segundo as 
investigações da Polícia Ci-
vil, a suspeita é a de que o 
"gato" de energia estava sen-
do usado há, pelo menos, 10 
anos.

No dia da operação da 
polícia, a esposa do verea-
dor chegou a ser presa. Em 
depoimento, ela disse que 
não tinha conhecimento do 
crime. Depois, pagou uma 
ança de R$ 5 mil e foi libe-
rada. O próprio vereador 
alegou que não furtou a ener-
gia.

Mas em setembro, a justi-
ça aceitou a denúncia do Mi-
nistério Público e os dois, 
vereador e esposa, viraram 
réus no processo que investi-
ga o furto de energia elétrica.
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VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

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 propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

ALUGO Apartamentos com 
2 quartos, copa, cozinha, 
sala, área de serviço, va-
randa e bem localizado. 

Tratar: 99900-2100

ALUGO uma quitinete mobi-
liada com 70 metros qua-

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

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

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

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

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

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

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

VENDE-SE CASA E 
APARTAMENTO no bairro 
Morada do Ribeirão, na 

drados. Tratar: 99900-
2100

rua principal próximo a 
Petrobrás. Casa com 3 quar-

tos, sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
garagem para 3 carros.
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