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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Com o apoio de líderes comunitários e empresariais, o presidente do grupo 
PetroCity, José Roberto Barbosa, garantiu a construção do Complexo Portuá-

rio de São Mateus, em Urussuquara, na região sul do litoral do município.
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BIQUINHA RESTAURADA

ALEGRAI-VOS NO CARNAVAL

CINE SÃO MATEUS 
Acompanhe a programação de hoje: Frozen 2 2D às 14h50min e 
16h50min (animação – classicação livre); Minha Mãe é Uma 
Peça 3 às 19h e 21h20min (comédia – classicação 12 anos). 
Mais informações pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às 
quartas-feiras todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou 
pré-estreias).

Está sendo um sucesso o funcionamento da Livraria Sebo & 
Arte na Praça Vinicius Cavalieri, em Guriri. Segundo a profes-
sora Ana Maria Carreira, turistas e frequentadores da praça estão 
entusiasmados com o movimento do local. Os artesãos de São 
Mateus estão presentes diariamente na praca ofertando artesa-
nato diversicado, além de gastronomia variada. 

“As conquistas são fáceis de fazer, porque as fazemos com todas 
as nossas forças; são difíceis de conservar, porque as defende-
mos só com uma parte das nossas forças” (Barão de Montesqui-
eu).

VIVENCIA EM ARTETERAPIA

Bom dia pra quem é de bom dia!

ORIGEM DA BIQUINHA

Quer fugir do carnaval? Inscreva-se no Alegrai-vos 2020, o reti-
ro católico mais badalado da região, organizado pela Renovação 
Carismática Católica da Diocese de São Mateus. Será realizado 
no período de 22 a 25 de fevereiro nas dependências da Escola 
Master. O valor atual do lote é 50,00. Mais informações pelo 
telefone (27) 99948-2939.

LIVROS E ARTESANATO NA PRAÇA

Depois do sucesso da III Mostra de teatro do Espaço Cultural 
Marerike, o diretor Oscar Ferreira intensicará a preparação dos 
atores mirins do curso “Vivência em Arteterapia”. A criançada 
está empolgada com as aulas. Se você tiver interesse em matri-
cular seu pupilo, procure a sede da Marerike (Rua 12, lado Norte 
– Guriri) ou ligue para (27) 99979-0807.

A Biquinha, patrimônio Histórico de São Mateus que se localiza 
no bairro Porto (Beira Rio) está sendo revitalizada com recursos 
federais e contrapartida da Prefeitura. Além da restauração da 
edicação, foi construída ao redor uma área de convivência, 
com iluminação, bancos e mesas, além de grades para proteger o 
ambiente. Em breve será construída uma academia para idosos e 
parquinho infantil. Espera-se que a comunidade local usufrua 
com carinho e também ajude a preservar.

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.

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

A Biquinha é um reservatório de água de São Mateus construído 
em 1880, com um sistema de captação de águas das nascentes 
localizadas no sopé da encosta do vale do Rio Cricaré, abaixo 
dos terrenos da catedral, para levar água potável, por gravidade, 
até o chafariz do Porto. Alguns moradores do Beira Rio utilizam 
a agua da Biquinha para consumo. Por ocasião da salinização do 
Rio, a população mateense foi também beneciada pela água da 
Biquinha.

FONTE: CLIMATEMPO

22° 27°
Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Períodos de 
nublado, com chuva a 
qualquer hora.

SÃO MATEUS – Uma 
mulher cuja identidade não 
foi revelada, passou mo-
mentos de tensão nas mãos 
de um homem com quem 
vivia, em Guriri. O caso re-
gistrado como sequestro, só 
não teve desfecho trágico 
devido à ação de policiais 
militares da Companhia da 
PM local.

Quando os policiais che-
garam à casa onde a mulher 
estava sendo ameaçada de 
morte e já teria sido agredida 
na noite de Natal, o agressor 
pulou o muro e fugiu não 
sendo alcançado.

A mulher contou aos poli-
ciais que desde às 9 horas da 
manhã desta quarta-feira 
(22) vinha sendo mantida 
em cárcere privado, na casa 
localizada na Rua 30, lado 
Sul de Guriri, onde os polici-
ais chegaram por volta das 
19 horas.

Quando tomaram ciência 
da situação os policiais che-
garam a dialogar com o acu-
sado, mas logo em seguida 
ele retornou para dentro da 
casa momento em que a mu-
lher chegou ao portão deses-
perada e chorando, pedindo 
socorro. Chegou a pular o 
muro enquanto que o acusa-
do também pulou o muro 
pelos fundos da casa e fugiu 

MULHER MANTIDA EM CÁRCERE
PRIVADO NO BALNEÁRIO DE GURIRI

Em conversa com a víti-
ma ela disse para os policiais 
que viveu com o acusado 
durante um ano e meio e que 
no Natal passado foi agredi-
da por ele quando terminou 
o relacionamento.

em direção a uma área de 
mato, não sendo localizado 
pelos policiais.

Armou ainda que nesta 
quarta-feira veio a São Mate-

us para buscar o restante de 
suas coisas, e que combinou 
com o ex-companheiro que 
ele entregaria suas coisas e a 
deixaria na rodoviária, mo-
mento em que ele mudou de 
direção a levando para uma 
plantação de eucalipto di-
zendo que iria matá-la e de-
pois se matar, chegando a 
dizer que queria voltar para 
ela e que faria de tudo para 

car ao lado dela.
A mulher relatou ainda 

que foi conversando com o 
ex-companheiro até ele de-
sistir da ideia momento em 
que a levou para sua casa, 
onde a manteve em cárcere 
privado, até ser libertada na 
noite desta quarta-feira depo-
is da ação policial. O acusa-
do está sendo procurado pe-
la Polícia Civil. 

Em conversa com a vítima ela disse para os policiais que viveu com o acusado du-
rante um ano e meio e que no Natal passado foi agredida por ele quando terminou o 
relacionamento.

SÃO MATEUS – A Fun-
dação Renova realiza, entre 
os dias 27 e 30 deste mês, o-
cinas que visam esclarecer 
dúvidas relacionadas à inscri-
ção de projetos do Edital Do-
ce ES. Os interessados devem 

EDITAL DOCE ES TERÁ OFICINAS
PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS

Ocinas gratuitas 
serão realizadas em 
quatro municípios 
entre os dias 27 e 30 
deste mês

se inscrever através do link 
que pode ser acessado aqui. 
As ocinas serão ministradas 
em Aracruz, São Mateus, Li-
nhares e Baixo Guandu.  

O Edital Doce ES é volta-
do para projetos que promo-
vam o fomento ao Turismo, 

Cultura, Esporte e Lazer em 
municípios capixabas impac-
tados pelo rompimento da 
barragem de Fundão em Mari-
ana (MG). São eles Aracruz, 
Baixo Guandu, Colatina, Con-
ceição da Barra, Fundão, Li-
nhares, Marilândia, São Mate-
us, Serra e Sooretama. Serão 
destinados até R$ 4,5 milhões 
aos projetos contemplados.
 

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Edital 

Doce ES são gratuitas e estão 
abertas no site até o dia 24 de 
fevereiro de 2020. Cada pro-
ponente poderá apresentar até 
três propostas, independente 
do eixo escolhido, de acordo 
com o regulamento. Os resul-
tados serão divulgados a par-
tir de junho.

Para a analista do Progra-

27/01 - São Mateus

Conra os dias e locais da 
realização das Ocinas do 
Edital Doce ES:

Local: Sede da Prefeitura Mu-
nicipal - R. Alberto Sartório, 
nº 404, bairro Carapina.

Horário: 14h

ma de Apoio ao Turismo, Cul-
tura, Esporte e Lazer da Fun-
dação Renova, Rafaela Ca-
valcanti, a iniciativa do edital 
vai contemplar mais iniciati-
vas voltadas para as comuni-
dades.

"O Edital vai possibilitar a 
democratização do acesso aos 
recursos destinados aos pro-
jetos comunitários de valori-
zação da cultura, promoção 
do esporte e lazer e incremen-
to ao turismo que beneciem 
as populações impactadas", 
disse.

Além das ocinas, as dúvi-
das relacionadas ao edital 
também poderão ser enviadas 
até 7 de fevereiro de 2020 pa-
ra  o  e-mai l  edi ta ldoce-
es@fundacaorenova.org.
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Demonstrando conança 
no apoio do Estado ao desen-
volvimento da região, o vere-
ador Jerri Pereira acredita na 
liberação da licença ambien-
tal. “Eu estou acompanhan-
do este impasse que está dei-
xando a gente entristecido, a 
Petrocity já com uma pers-
pectiva muito grande de iní-
cio das obras e, agora, o Ie-
ma vem com essa ducha fria. 
É um caso que não está aca-
bado, nós só estamos pas-
sando por um período de 
ajuste. A Petrocity é realida-
de em São Mateus. Tenho 
certeza  de que vão se enqua-
drar e dar essa tão esperada 
liberação para o porto ser 
implantado em São Mate-
us.”

“Nós abraçamos o projeto 
e já era para estar em anda-
mento com geração de em-
prego e renda. Estamos ven-
do ao que parece uma má 
vontade de um projeto desse 
poder caminhar e trazer bene-
fícios sociais. Como repre-
sentante da classe empresa-
rial a pergunta que eu faço é 
a quem interessa realmente 

“O grande poder econô-
mico está centralizado na 
Grande Vitória e é evidente 
que alguns empresários, não 
queiram dividi-lo com o nor-
te do estado. O centro por-
tuário vem derrubar divisas. 
Eu só vejo dessa forma o 
impedimento por parte do 
Iema, já que todas as licen-
ças de cunho do governo 
federal estão liberadas. Nós 
não vamos abrir mão do por-
to”.

“Toda a esperança de nós 
mateenses é que este porto se 
torne uma realidade. O nos-
so município, através do 
nosso prefeito, não mediu 
esforços para ajudar para 
instalação desse porto e ho-
je, nós como vereadores e a 
sociedade, esperamos que 
este porto venha para o muni-
cípio. É triste você vê uma 
situação dessa, com toda 
documentação, processo de 
instalação, ter dado entrada 
no Iema e receber uma notí-
cia dessa, desse impacto am-
biental, mas se nós olharmos 
no país, vários portos tam-
bém sendo construídos da 
mesma maneira que esse”, 
reagiu o vereador da base 
governista Aquiles Moreira.

O presidente da Câmara, 
vereador Jorginho Cabeção, 
reiterou o apoio do Poder 
Legislativo ao projeto do 
porto e repudiou “movimen-
tos de boicote” à instalação 
do empreendimento no muni-
cípio de São Mateus.

SÃO MATEUS – Com o 
apoio de líderes comunitári-
os e empresariais, o presi-
dente do grupo PetroCity, 
José Roberto Barbosa, ga-
rantiu a construção do Com-
plexo Portuário de São Mate-
us, em Urussuquara, na re-
gião sul do litoral do municí-
pio.

A declaração ocorreu em 
função da divulgação sema-
na passada informando que 
o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente (IEMA) teria se 
manifestado contrário à libe-
ração de licença ambiental 
para liberação do início das 
obras. José Roberto conce-
deu entrevista à imprensa de 

DIRETOR DA PETROCITY GARANTE
CONSTRUÇÃO DE PORTO EM SÃO MATEUS

Na entrevista concedida 
em um hotel na chegada de 
São Mateus, José Roberto, 
além de garantir a constru-
ção do Complexo Portuário, 
revelou que existem interes-
ses ocultos em prejudicar a 
efetivação do investimento 
em São Mateus e atribuiu ao 
presidente da Federação das 
Indústrias do Espírito Santo 
notícias que inviabilizariam 
o empreendimento, “o que 
não corresponde com a ver-
dade”, disse.

São Mateus e informou que, 
devido ao atraso na libera-
ção, já projeta prejuízos de 
milhões para o grupo Petro-
City.

José Roberto, além de garantir a construção do Com-
plexo Portuário, revelou que existem interesses ocul-
tos em prejudicar a efetivação do investimento em 
São Mateus

APOIO
Acompanharam a entre-

vista empresários, políti-
cos e lideranças da região 
de Urussuquara, Nativo e 
Campo Grande, que serão 
beneciadas com a cons-
trução do porto, bem como 
o presidente da Câmara de 
Vereadores de São Mateus, 
Jorginho Cabeção, que rei-
terou total apoio ao empre-
endimento.

O vereador disse que 
“existem manobras políti-
cas para tirar o porto de São 
Mateus, mas que isso não 

José Roberto informou 
que o corpo jurídico da Pe-
troCity está se movimentan-
do no sentido de recorrer ao 
Instituto Brasileiro de meio 
Ambiente (Ibama) para que 
o órgão passe a ser o respon-
sável pela liberação da li-
cença para início das obras, 
caso o Iema continue prote-

vai acontecer. Iremos até as 
últimas consequências para 
evitar que isso ocorra. A 
construção do porto vai 
transformar o município o 
maior polo empresarial do 
Norte Capixaba”, prevê Jor-
ginho Cabeção.

lando a liberação. “A cada 
dia que passa estaremos per-
dendo tempo e o projeto ca 
prejudicado. Além de mi-
lhões investidos, estamos 
também com o projeto tra-
zendo milhares de empregos 
diretos e indiretos para São 
Mateus e região”, desabafou 
o diretor.

Lideranças comunitárias 
de Urussuquara, Nativo e 
Campo Grande, que partici-
param da entrevista coletiva 
com José Roberto, garanti-
ram que toda a região será 
beneciada com a constru-
ção do porto, com geração 

de emprego e valorização 
imobiliária. “Estamos aqui 
para garantir que o porto 
tem todo o nosso apoio”, 
revelou Adeci de Sena, um 
dos líderes.

Jacimar Zanelato, da 
Assenor  (Assoc iação 
Empresarial Litoral do Nor-
te do Espírito Santo), tam-
bém participou do encon-
tro e manifestou total apoio 
ao empreendimento, o mes-
mo acontecendo com o em-
presário Cássio Caldeira. 
“O porto para nós é uma 
imensa necessidade”, dis-
se.

VEREADORES ESPERAM DO ESTADO
A LIBERAÇÃO DE OBRAS DO PORTO

Os vereadores Jorginho 
Cabeção (presidente da Câ-
mara de São Mateus), Aqui-
les Moreira e Jerri Pereira 
participaram de entrevista 
coletiva na qual o diretor-
presidente da Petrocity Por-
tos, José Roberto Barbosa, 
falou à imprensa mateense 
sobre o parecer de técnicos 
do IEMA – Instituto Estadual 
de Meio Ambiente, pelo inde-
ferimento do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA-
Rima à autorização da licen-
ça ambiental) no processo de 
licenciamento para a cons-
trução do Centro Portuário 
de São Mateus - CPSM, em 

José Roberto informou 
que a Petrocity decidiu entrar 
com recurso pelo deferimen-
to do pedido ao Iema, mas 
estimou perda de mais de R$ 
3 bilhões em arrecadação 
pelo município, por conta de 
impasse com o órgão estadu-
al responsável pela análise 
dos licenciamentos.

Urussuquara.
A coletiva foi realizada na 

terça-feira (21), no Ibis 
Styles Hotel, onde autorida-
des, empresários da Assenor, 
presidentes de associações 
de moradores e de pescado-
res acompanharam as entre-
vistas.

"As anuências e outorgas 
federais já foram liberadas, 
nós só estamos aguardando o 
Iema. Quer dizer, já estamos 
perdendo mais um ano, sen-

S e g u n d o ,  o  d i r e t o r -
presidente da empresa a medi-
da do Iema causará atraso no 
cronograma de obras, porém 
assegurou que não existe ne-
nhuma ameaça à implanta-
ção deste megaempreendi-
mento, visto como ascensão 
econômica do Norte do Espí-
rito Santo, Sul da Bahia e Les-
te de Minas Gerais.

do que pelos estudos apre-
sentados, por ano a projeção 
de arrecadação é de R$ 3,1 
bilhões. É mais um ano para 
iniciar, mais um para conclu-
ir. Estaremos perdendo em 
arrecadação e geração de em-
prego. É complicado, o Iema 
precisa acelerar a análise do 
nosso recurso e nós vamos 
buscar os caminhos para que 
a gente possa retomar de ime-
diato a sequência do proces-
so, objetivando a liberação 
da licença o início de nossas 
obras." disse José Roberto.

“Eu estou 
acompanhan-
do este impas-
se que está dei-
xando a gente 
entristecido, a 
Petrocity já 
com uma pers-
pectiva muito 
grande de iní-
cio das obras 
e, agora, o Ie-
ma vem com 
essa ducha 
fria”, lamen-
tou Jerri.

“Toda a esperança de nós mateenses é que este porto 
se torne uma realidade. O nosso município, através 
do nosso prefeito, não mediu esforços para ajudar 
para instalação desse porto”, disse o vereador Aqui-
les Moreira.

“O grande poder econômico está centralizado na 
Grande Vitória e é evidente que alguns empresários, 
não queiram dividi-lo com o norte do estado”, disse o 
presidente da Câmara, Jorginho Cabeção.

CÂMARA APOIA

Representantes de associ-
ações presentes na coletiva 
manifestaram apoio à insta-
lação do empreendimento e 
falaram da expectativa de 
crescimento com a Petrocity.

“Urussuquara e as comu-
nidades vizinhas são a favor 
do porto, são a favor do de-
senvolvimento de São Mate-
us. E na condição de tanta 
gente desempregada que 
tem na nossa região eu acho 
que o pessoal do Iema tinha 
que vir ouvir as comunida-
des, ver as nossas necessida-
des, como nós estamos vi-
vendo hoje com tanto jovem 
se formando sem saber para 
onde ir, sendo que o caminho 
tá tão perto”, destacou José 
Luiz Ferreira, presidente da 
Associação de Moradores e 
Comerciantes de Urussu-
quara.

“Aguardamos com muita 
ansiedade a chegada desse 
grande evento para a nossa 
comunidade, pela geração 
de emprego, por melhorar a 
qualidade de vida, onde algu-
mas ações dos governos não 
têm chegado”. disse Flávio 
Messias Soares, presidente 
da Associação de Moradores 
e Comerciantes de Barra 
Seca.

“O Iema colocou uma 
matéria, dizendo que as co-
munidades são contra. Jama-
is nenhuma associação é 
contra o desenvolvimento. 
Estamos ali para somar. Que-
remos que a Petrocity inicie 
o mais rápido possível. Hoje 
nós precisamos é de traba-
lho” esclareceu Adecir de 
Sena, presidente da Associa-
ção de Pescadores e Catado-
res de Caranguejo de Campo 
Grande.

“Nós estamos participan-
do deste movimento para 
que as coisas possam uir e 
chegar a um denominador 
que a região se desenvolva. 
Se for necessário ir a Vitória, 
estamos juntos, se for fazer 
manifestação em Brasília, 
estamos juntos. Queremos 
crer que o bom senso vai pre-
valecer, as licenças irão sair 
e o porto será uma realidade 
como deveria ser já durante 
este ano”, concluiu Elizeu 
Lorenzutti, vice-presidente 
da Associação de Moradores 
de Pontal do Ipiranga, Li-
nhares-ES.

este projeto que não anda, 
indo contra os anseios da 
sociedade. De uma maneira 
ou de outra este projeto vai 
se tornar realidade”, disse o 
empresário Cássio Caldeira.

EXPECTATIVA
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SÃO MATEUS – O juiz 
condenou a companhia de 
transporte aéreo e um site de 
vendas de passagens a restitu-
írem o valor de R$ 900,08 a 
um passageiro que cancelou 
os bilhetes adquiridos

De acordo com o juiz da 1ª 
Vara Cível de São Mateus, 
entendeu que é direito do con-
sumidor realizar o cancela-
mento das passagens com a 
cobrança de uma multa totali-
zando apenas 5% do valor total 
da compra, ou seja, com devo-
lução de 95% do valor total. 

Um morador de São Mate-
us, foi indenizado por uma 
companhia aérea e uma site 
de venda de passagens após 
não conseguir cancelar as 
passagens.

A companhia aérea tam-
bém discordou do entendi-
mento e apresentou a defesa, 
alegando que não há qualquer 
irregularidade na cobrança da 
taxa de cancelamento pela 
empresa. Segundo a compa-
nhia aérea, o consumidor pos-

Aumento de pontos de 
distribuição

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura está prestes a 
concluir as obras de resta-
uração e revitalização da 
Biquinha, patrimônio his-
tórico e fonte de água natu-
ral do Município.  De acor-
do com o Setor de Enge-
nharia da Secretaria Muni-
cipal de Obras, Infraestru-
tura e Transporte, a previ-
são é que os trabalhos este-
jam nalizados até o nal 
deste mês de janeiro. A 
obra é nanciada com 
recursos federais, com 
contrapartida do Municí-
pio.

O reservatório da Bi-
quinha foi restaurado, 
bem como a revitalização 
de sua edicação.  Além 
disso, foram construídos 
quatro novos pontos de 
abastecimento e um novo 
reservatório, permitindo 
que a fonte seja utilizada 
por mais pessoas ao mes-
mo tempo.

Obras da
Biquinha
estão em fase
de finalização

Estiveram presentes no 
encontro representantes das 
empresas Imetame, Vipetro 
e Subtec Group, da área de 
petróleo, e também da Pla-
cas do Brasil, indústria de 
MDF de Pinheiros, Norte do 
Espírito Santo. Elas apre-
sentaram as suas demandas 
e possibilidades de negócios 
para mais de 100 pequenos e 
médios empresários presen-
tes ao encontro.

SÃO MATEUS – Repre-
sentantes de 110 empresas, 
aproximadamente, partici-
param nesta quarta-feira 
(21) do Encontro de Negóci-
os realizado em São Mateus, 
na sede da Associação 
Empresarial do Litoral Nor-
te do ES, Assenor. O auditó-
rio do local cou lotado. O 
objetivo do encontro, orga-
nizado pelo Fórum Mais 
Negócios, da Findes, é pro-
mover a conexão e novas 
oportunidades de contratos 
entre grandes empresas do 
setor de petróleo e gás, prin-
cipalmente, e pequenos e 
médios fornecedores da re-
gião.

“A receptividade e moti-
vação que estamos encon-
trando em São Mateus é mui-
to grande. A gente acredita 
que esse esforço do projeto 
Reate, Reativação dos Ati-

“O pequeno e microem-
presário poderá ter acesso às 
oportunidades que o petró-
leo e o gás oferecem. Algo 
que seria muito distante do 
micro e pequeno empresário 
agora se torna próximo, com 
essa oportunidade”, armou 
na abertura do encontro Jor-
ge Aguiar, vice-presidente 
institucional da Região Nor-
deste da Findes.

MAIS DE 100 EMPRESAS PARTICIPAM DE
ENCONTRO DE NEGÓCIOS EM SÃO MATEUS

A produção nacional de 
petróleo em terra deve prati-
camente dobrar nos próxi-

vos em Terra, que a ANP 
está promovendo junto com 
o Ministério das Minas e 
Energia, está tendo uma acei-
tação muito grande, e pode-
mos recuperar rapidamente 
essa produção em terra. Ela 
já foi de 25 mil barris por dia 
e hoje está em 9 mil. Há mui-
ta oportunidade principal-
mente para as pequenas e 
micro empresas. São cerca 
de 2 mil poços a serem per-
furados nos próximos 10 
anos no Estado, basicamen-
te na região Norte. Isso vai 
atrair muitos investidores”, 
armou Durval Vieira de 
Freitas, coordenador do Fó-
rum Mais negócios, da Fin-
des.

mos 10 anos, passando dos 
atuais 269 barris por dia, em 
2019, para 550 mil barris por 
dia em 2030, em investi-
mentos estimados em US$ 1 
bilhão por ano ao longo des-
ses próximos anos.

O consultor Antonio Ba-
tista, da Vitadigital, presente 
ao encontro, destacou os 
itens mais demandados no 
setor: manutenção e monta-
gem de equipamentos, cal-
deiraria e usinagem, manu-
tenção industrial, jateamen-
to e pintura, sistemas de re-
frigeração e isolamento tér-
mico, serviços de comunica-
ção e manutenção em unida-
des de vapor, entre outros.

O gerente comercial da 
Subtec, Allan Siqueira, des-
tacou a necessidade de as 
empresas se capacitarem e 

Também estiveram pre-
sentes ao encontro represen-
tantes da Secretaria de De-
senvolvimento do Estado, 
prefeituras de Linhares e São 
Mateus, Sebrae e Conder, 
Conselho de Desenvolvi-
mento Regional da Findes.

O próximo encontro de 
negócios será na sexta-feira 
(24), em Anchieta, às 8h30, 
no Sesi/Senai do município. 
O foco será a retomada da 
Samarco, prevista para o 
segundo semestre deste ano.

terem interlocutores que 
dominem o inglês, para se 
inserirem efetivamente na 
cadeia nacional e internacio-
nal de petróleo.

Vice-presidente da Rede-
Petro ES, Rafaele Cé desta-
cou a importância do encon-
tro para a aproximação entre 
fornecedores potenciais e as 
empresas contratantes: 
“Nós trouxemos diversas 
empresas que já têm contra-
tos com a Petrobras e ajuda-
mos a estabelecer contatos 
com diversos fornecedores. 
Tem uma empresa por exem-
plo que faz solda, nós a apre-
sentamos para uma empresa 
que produz eletrodos. Como 
empresário, é importante a 
gente participar para acom-
panhar o movimento do mer-
cado”.

Alvimar Pinto, vice-
presidente da Câmara Portu-
guesa de Negócios no Espí-
rito Santo, disse que há mui-
tas empresas de Portugal 
interessadas em investir no 
Estado: “Nós ajudamos a 
fazer a ligação do Espírito 
Santo com Portugal e muitas 
empresas de lá têm interesse 
em investir em petróleo e 
gás aqui”.

“O pequeno e microempresário poderá ter acesso às 
oportunidades que o petróleo e o gás oferecem. Algo 
que seria muito distante do micro e pequeno empre-
sário agora se torna próximo, com essa oportunida-
de”, afirmou Jorge Aguiar

MORADOR QUE CANCELOU PASSAGENS
E RECEBERIA 10% DO VALOR SERÁ INDENIZADO

O morador de São Mateus 
explica que dias após adquirir 
as passagens de avião, preci-
sou cancelá-las por motivos 
pessoais, ocasião na qual foi 
comunicado de que receberia 
de volta apenas 10% do valor 
desembolsado.

O juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível de São Mateus conde-
nou uma companhia de trans-
porte aéreo e um site de ven-
das de passagens a restituírem 
o valor de R$ 900,08 a um 
passageiro que cancelou os 
bilhetes adquiridos.

suía conhecimento dos valo-
res desde a contratação e de-
fende, ainda, a inexistência de 
danos patrimoniais a serem 
indenizados.

Na ação, o cliente da com-
panhia aérea alega enriqueci-
mento ilícito das requeridas, 
razão pela qual requer a resti-
tuição de 95% do valor inte-
gral pago pelos bilhetes aére-
os, com o desconto legal de 
5%, bem como requer indeni-
zação por danos morais.

De acordo com o juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus, 
entendeu que é direito do consumidor realizar o can-
celamento das passagens com a cobrança de uma 
multa totalizando apenas 5% do valor total da com-
pra, ou seja, com devolução de 95% do valor total. 

A Biquinha é um reser-
vatório de água do Municí-
pio construído em 1880, 
com um sistema de capta-
ção de águas das nascentes 
localizadas no sopé da en-
costa do Vale do Rio Crica-
ré, abaixo dos terrenos da 
Catedral, para levar água 
potável, por gravidade, até 
o Chafariz do Porto.

Sobre a Biquinha

A Biquinha passará a ter 
também uma área de con-
vivência, com iluminação 
nova, praça com bancos e 
mesas, uma academia para 
a terceira idade e um par-
quinho infantil. Ao redor 
da área está sendo instala-
do um gradil, que é etapa 
nal da obra.

NOVA ÁREA DE 
CONVIVÊNCIA

É um dos pontos turísti-
cos e históricos mais visi-
tados do Município. É a 
inspiração da máxima “Qu-
em tomar água da Biquinha 
e comer Moqueca de Ju-
deu, nunca mais sai de São 
Mateus”.

A Biquinha é um reservatório de água do Município 
construído em 1880, com um sistema de captação 
de águas das nascentes localizadas no sopé da en-
costa do Vale do Rio Cricaré, abaixo dos terrenos da 
Catedral, para levar água potável, por gravidade, 
até o Chafariz do Porto.



www.fanoticias.com.br 5CidadeSábado, 25 de janeiro de 2020

MAIS
NOTÍCIAS
MAIS
INFORMAÇÃO
MAIS
ACESSADO
NOROESTE E
NORTE DO ES
W W W . F A N O T I C I A S . C O M . B R

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 PRIMEIRO
SITE DE NOTÍCIAS

D E S Ã O M AT E U S

www. FANO T I C I A S . c om . b r

NOTCIAS

A terceira carteira, que a 
exemplo das demais foi de-
nida no Planejamento Estra-
tégico do Governo do Esta-
do, é a operacional. Ela en-
volve entregas da gestão 
estadual em todas as nove 
áreas estratégicas: Desen-
volvimento Econômico, 

O Governo trabalha com 
três carteiras, dentro de um 
modelo com coordenação 
direta do próprio governa-
dor, que favorecem a ampli-
ação das entregas à popula-
ção. Ao todo, nas nove áreas 
estratégicas, foram alinha-
dos 241 projetos e 17 pro-
gramas.

O governador Renato 
Casagrande acompanha de 
forma sistemática a evolu-
ção das políticas públicas 
das áreas de Segurança em 
Defesa da Vida, Saúde Inte-
gral, Educação para o Futu-
ro, Gestão Pública Inova-
dora e Infraestrutura para 
Crescer, além da carteira 
tática, da qual fazem parte 
as áreas de Desenvolvi-
mento Econômico, Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
Proteção Social e Direitos 
Humanos, Cultura, Turis-
mo, Esporte e Lazer.

VITÓRIA – A Secretaria 
de Economia e Planejamen-
to (SEP) concluiu, o primei-
ro ciclo de reuniões de ge-
renciamento intensivo de 
projetos e programas do Go-
verno do Espírito Santo, 
com participações do gover-
nador Renato Casagrande, 
de secretários, dirigentes de 
órgãos e gerentes de secreta-
rias e órgãos ligados às nove 
áreas estratégicas que inte-
gram as carteiras prioritárias 
da atual gestão. A previsão é 
de um investimento de apro-
ximadamente R$ 7 bilhões 
nos quatro anos de gestão.

VITÓRIA – O Sicoob 
ES terá mais recursos para 
disponibilizar aos seus 
associados que queiram 
investir no setor agrope-
cuário. Ao todo, são R$ 
153,5 milhões. Isso será 
possível graças a uma me-
dida tomada a pedido do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa).

Por conta da grande 
procura por operações de 
investimento, em nível 
nacional, a Secretaria do 
Tesouro Nacional autori-
zou o remanejamento de 
recursos de custeio para 
essa linha. Tradicional-
mente, há falta de recursos 
de investimento (linha 
voltada à compra de equi-
pamentos, formação de 
lavoura, etc) e sobra de 
recursos de custeio (linha 
voltada ao nanciamento 
de insumos, tratos cultura-
is, colheita, etc).
 

FINANCIAMENTOS
O Especialista em Pro-

dutos e Serviços do Sico-
ob ES Eduardo Ton arma 
que, na instituição nan-
ceira cooperativa, o au-
mento do montante foi de 
88,3%, com R$ 72 mi-
lhões a mais disponíveis 
para os associados que 
desejam investir em plan-
tio de café, aquisição de 

A Moção nº 033/2019 foi 
apresentada pelo vereador 
Paulo Chagas. “Padré André 
é sinônimo de doação, com-
prometimento e entrega. 
Exemplo de padre que dedi-
ca sua vida em amor ao pró-
ximo. Nossos corações es-

SÃO MATEUS – O Pa-
dre André Luciano Masa-
rim, recebeu da Câmara de 
Vereadores de São Mateus o 
Voto de Congratulação pe-
los relevantes serviços pres-
tados à frente da Paróquia 
São Lucas Evangelista.

Após tramitação regi-
mental, o Legislativo apro-
vou nesta terça-feira por una-
nimidade a entrega do certi-
cado ao homenageado.

PADRE ANDRÉ RECEBE HOMENAGEM DO
LEGISLATIVO POR EXEMPLO VOCACIONAL

tão abertos para recebê-lo 
como nosso novo pároco. 
Desejamos que sempre viva 
com entusiasmo os ensina-
mentos de Cristo propagan-
do o amor fraterno e promo-
vendo a partilha na comuni-
dade”, justicou.

“Agradeço pela homena-
gem e lembro que aquilo que 
sou, sou pela graça de Deus, 
a criação da paróquia tam-
bém foi pela graça de Deus. 
Peço a todos os vereadores 
que lutem pelo bem comum, 
defendendo o povo e que, 
mesmo na diversidade, dia-
loguem, façam um bonito 
papel, que Deus os aben-
çoe.”, disse Padre André em 
seu discurso.

“Agradeço pela homenagem e lembro que aquilo que 
sou, sou pela graça de Deus, a criação da paróquia 
também foi pela graça de Deus.

GOVERNO PREVÊ INVESTIMENTO DE
R$ 7 BILHÕES EM PROJETOS E
PROGRAMAS DE NOVE ÁREAS ESTRATÉGICAS

Segurança em Defesa da 
Vida, Gestão Pública Inova-
dora, Agricultura e Meio 
Ambiente, Educação para o 
Futuro, Infraestrutura para 
Crescer, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Saúde Inte-
gral e Desenvolvimento So-
cial e Direitos Humanos.

Coube à equipe do Escri-
tório de Projetos do Gover-
no, que funciona na Secreta-
ria de Economia e Planeja-
mento (SEP), e à Subsecre-
taria de Planejamento e Pro-
jetos (Subepp) do mesmo 
órgão, realizarem as reu-
niões sob coordenação do 
governador Casagrande. A 
última, que concluiu o pri-
meiro ciclo, envolveu as 
áreas de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, na manhã 
desta quarta-feira, no Palá-
cio Anchieta.

Entre os projetos nalísti-
cos do Governo do Estado 

destacam-se os das áreas da 
Segurança, com o Estado 
Presente em Defesa da Vida; 
da Saúde, com o Inova Saú-
de; da Educação, com Me-
lhoria da Qualidade da Edu-
cação; da Infraestrutura, 
com os programas de Mobi-
lidade Urbana e de Gestão 
Integrada das Águas e da 
Paisagem; e do Desenvolvi-
mento Social e Direitos Hu-
manos, com os programas 
Incluir, Rede Abraço e Agen-
da Mulher.

A subsecretária de Estado 
de Planejamento e Projetos, 
Joseane Zoghbi, explica que 
é por meio do gerenciamen-
to intensivo que o governo 
busca eliminar gargalos dos 
projetos para, efetivamente, 
entregar mais para a socie-
dade. “A sociedade nos pede 
resultados nalísticos. Pre-
cisamos ter um olhar atento 
para solucionar problemas 

que possam impedir que os 
projetos avancem”, diz. 

REALIZA+
Por meio do programa 

Realiza+, o Governo do Esta-
do amplia o número de en-
tregas à sociedade capixaba, 
fazendo o gerenciamento 
intensivo dos seus progra-
mas e projetos, por meio de 
pessoas, tecnologia e pro-
cessos. No que se refere a 
pessoal, atuam gerentes de 
projetos ligados ao Escritó-
rio de Projetos do Governo, 
que funciona na SEP, e tam-
bém os das secretarias e de-
mais órgãos. Há também a 
rede de pontos focais, for-
mada por servidores que dão 
celeridade no andamento 
dos processos, ligados a vári-
os órgãos da administração 
estadual, além da SEP, que é 
responsável pela gestão orça-
mentária do Governo.

O governador Renato Casagrande acompanha de forma sistemática a evolução das 
políticas públicas em diversas áreas no Estado.

Sicoob libera
R$ 153,5
milhões para
investimentos
rurais no ES

tratores, máquinas e equi-
pamentos, por exemplo. 

"Considerando o valor 
médio emprestado a cada 
associado em 2019 (R$ 
82,4 mil), a nossa expecta-
tiva é de nanciar mais de 
1.750 projetos até o nal 
de junho próximo", pon-
tua.
 

CONDIÇÕES E 
CRITÉRIOS

As condições de paga-
mento vão variar de acor-
do com o projeto e o prazo 
pode chegar a até dez 
anos, com taxa de juros a 
partir de 3% ao ano. Ou-
tras linhas disponíveis pa-
ra produtores rurais asso-
ciados ao Sicoob ES são 
para comercialização e 
estocagem.

Eduardo Ton arma que 
os critérios para o agricul-
tor ter acesso ao crédito 
são a viabilidade econô-
mica da operação, com-
provação da posse da ter-
ra, com as devidas licen-
ças ambientais e adim-
plência dos tributos.

Serão contempladas 
pelos novos recursos as 
atividades de investimen-
to agrícola e pecuário, in-
dependentemente das cul-
turas cultivadas. Isso in-
clui operações como com-
pra de veículos agrícolas e 
plantio de lavoura perene.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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Desprezados, sob ata-
que e de joelhos, estamos 
todos sofrendo com a fa-
lência do sistema de justi-
ça criminal. Temos assisti-
do a uma série de reduções 
nos orçamentos da polícia 
e dos serviços judiciais e 
de assistência legal aos 
mais necessitados. Isto 
tem correspondido a uma 
redução no número de sus-
peitos processados. E há, 
além disso, aumento cres-
cente de atrasos na trami-
tação dos processos crimi-
nais de maior gravidade.

O serviço de perícia 
forense acha-se sucateado 
ou privatizado, conduzin-
do a atrasos e erros na aná-
lise das provas dos proces-
sos. O ânimo dos agentes 
penitenciários nunca este-
ve tão baixo, por conta de 
salários inadequados, qua-
dros decientes e violên-
cia endêmica em seus loca-
is de trabalho.

Dado deste estado de 
coisas, não há controle 
judicial sobre presos libe-
rados enquanto sob inves-
tigação, por conta de atra-
sos. Suspeitos, inocentes 
até que sejam provados 
culpados, são deixados no 
limbo. Vítimas e suas famí-
lias são deixadas no lim-
bo. Testemunhas são dei-
xadas no limbo até desa-
parecerem. Ofendidos são 
deixados no limbo até de-
sistirem de suas queixas.

Enquanto isso os me-
lhores e mais brilhantes 
prossionais da ciência 
jurídica já não conseguem 

Coluna
do Pedro

A CRISE

O sistema de justiça 
criminal não pode prote-
ger a população se despro-
tegido está. A balança da 
justiça perdeu seu equilí-
brio. E não queremos vi-
ver na injustiça.

arcar com os custos mate-
riais e pessoais correspon-
dentes ao início de uma 
carreira, sangrando as ins-
tituições do amanhã.

Ser sério sobre a lei e a 
ordem signica investi-
gar, processar e julgar em 
tempo e forma razoáveis. 
Anal, não se pode sequer 
avaliar o custo humano 
dos inocentes que não con-
seguem limpar seus no-
mes no sistema legal e 
bem assim dos culpados 
impunes, livres para come-
terem mais e mais crimes.

As palavras acima não 
são minhas. Sequer uma 
delas. Foram escritas por 
Caroline Goodwin, da 
Associação de Advogados 
Criminalistas de Newcas-
tle, no Reino Unido, e pu-
blicadas recentemente no 
sério jornal “The Times”. 
A propósito, tenho lido 
textos semelhantes em 
jornais de praticamente 
todos os cantos do mundo.

É curioso, isso. Fica a 
impressão de que o siste-
ma legal está em crise pelo 
planeta inteiro. Será que 
nosso modelo está esgota-
do? Incompatível com as 
exigências do atual mo-
mento histórico? Eis aí um 
bom tema para reexão - e 
discussão.

JAGUARÉ – Produtores 
de café do Norte do Espírito 
Santo realizam uma mani-
festação na manhã desta sex-
ta-feira (24), na BR 101, con-
tra o baixo preço do grão. A 
manifestação acontece no 
quilômetro 91, no município 
de Jaguaré. Trecho da rodo-
via chegou a car interdita-
do por cerca de 10 minutos.

De acordo com um dos 
líderes do movimento, Eras-
mo Nergis, o protesto é pací-
co e o principal objetivo 
dos produtores é chamar 
atenção para o baixo preço 
para comercialização do 
grão. Além disso, eles tam-
bém pedem para renegociar 
nanciamentos de cafeicul-
tores em bancos.

“O preço do café está em 
níveis de anos anteriores, 
enquanto isso os custos de 
produção só aumentam di-

CAFEICULTORES DE SÃO MATEUS
E JAGUARÉ PROTESTAM NA BR 101

De acordo com um dos líderes do movimento, Erasmo Nergis, o protesto é pacífico e o principal objetivo dos pro-
dutores é chamar atenção para o baixo preço para comercialização do grão.

A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré. Trecho da ro-
dovia chegou a ficar interditado por cerca de 10 minutos.

De acordo com informa-
ções da Polícia Rodoviária 

cultando muito a vida dos 
cafeicultores”, destacou o 
produtor. 

O produtor informou ain-
da que a manifestação faz 
parte de um movimento naci-
onal, e ações similares estão 
acontecendo em outros luga-
res pelo Brasil.

Federal (PRF), a rodovia 
chegou a car interditada 
por 10 minutos, momento 
em que os manifestantes 
cantaram o hino nacional e 
liberaram a pista em segui-
da. Após isso os integrantes 
do movimento passaram a 
realizar panetagem nas 
vias laterais sem nenhum 
bloqueio da pista. 

Apesar disso, a PRF ori-
enta que os motoristas que 
passam pelo local devem 
redobrar a atenção, já que 
cerca de 150 pessoas partici-
pam da manifestação, parte 
delas em caminhões e má-
quinas agrícolas. 

Agentes da Eco 101 e da 
própria PRF acompanham a 
manifestação no local. 

A partir do dia 17 de feve-
reiro, o serviço também será 
disponibilizado nos postos 
eleitorais, localizados nos 
municípios de Alto Rio No-
vo, Atílio Vivácqua, Breje-
tuba, Conceição do Castelo, 
Governador Lindenberg, 
Irupi, Jerônimo Monteiro, 
Mantenópolis, Muqui, Pe-
dro Canário, Santa Maria de 
Jetibá e Vargem Alta, abran-
gendo assim, os eleitores de 
todo o Espírito Santo.  

VITÓRIA – O Tribunal 
Regional Eleitoral do Espí-
rito Santo (TRE-ES) equi-
pou todos os cartórios elei-
torais com kits biométricos 
para coleta de dados para 
quem ainda não passou por 
biometria. A medida foi ado-
tada nos primeiros dias de 
janeiro e tem objetivo de 
facilitar a vida do cidadão.

O TRE-ES espera que  o 
procedimento dê mais como-
didade ao eleitor, que não vai 
precisar enfrentar las,  ob-
servadas durante os recadas-
tramentos obrigatórios. Foi o 
que aconteceu no nal do ano 
passado em Colatina, Cacho-

Programa oferece
bolsas de até 95%
no Brasil e no exterior

VITÓRIA – As inscri-
ções para estudantes de 
g r a d u a ç ã o  e  p ó s -
graduação vão até 30 de 
março no site da Funda-
ção Estudar

Um dos processos sele-
tivos de bolsas de estudo 
de graduação e pós-
graduação mais disputa-
dos do Brasil, a Fundação 
Estudar, abre inscrições, 
e os interessados têm até 
30 de março para se ins-
crever no site do Líderes 
Estudar 2020.

O projeto sem ns 
lucrativos, é voltado para 
pessoas entre 16 e 34 
anos, matriculados, em 
processo de aceitação ou 
cursando o ensino superi-
or no Brasil ou no exteri-
or.

Os valores das bolsas 
cobrem de 5% a 95% das 

De acordo com infor-
mações disponíveis no 
site da fundação, o objeti-
vo do programa é “encon-
trar talentos e futuras lide-
ranças que apresentam 
uma inquietude transfor-
madora e sede de justiça”.

despesas dos estudantes, 
entre mensalidade, mora-
dia e alimentação, após 
análise do perl dos jo-
vens — considerando 
também o local e a dura-
ção do curso desejado.

“Damos todo o suporte 
necessário para alavancar 
a carreira de pessoas com 
ideias de transformar o 
país e inspirar outros jo-
vens a seguirem sonhos e 
buscarem oportunidades 
com impacto”, explica 
Anamaíra Spaggiari, dire-
tora-executiva da Funda-
ção Estudar.

COLETA BIOMÉTRICA ESTÁ DISPONÍVEL
EM TODOS OS CARTÓRIOS DO ES

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo reforçou que eleitores podem fazer 
procedimento com calma e que não há urgência no procedimento

O tribunal informou que o 
novo serviço é voltado ape-
nas para os eleitores que não 
passaram por recadastra-
mento biométrico ou para a 
emissão de novos títulos de 
eleitor. Aqueles que já pos-
suem o título de eleitor do 
respectivo município com a 

eiro, Marataízes e Piúma. expressão "Identicação 
Biométrica", localizada no 
canto superior direito do 
documento, não precisarão 
comparecer ao cartório.

O serviço será permanen-
te e o eleitor precisa levar 
documento ocial, título de 
eleitor (se tiver) e compro-
vante de residência recente. 

No Estado, dos 2.785.239 
eleitores, 1.563.758 já ze-
ram o cadastramento biomé-
trico, ou seja, 56,14% de 
quem vota já cadastrou as 
digitais. Os dados são da 
Justiça Eleitoral.

Os cartórios eleitorais funci-
onam de segunda a sexta, de 
12h às 18h.
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VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

VENDE-SE lote no Guriri, 
Rua 17 - lado sul, 300 m². 
Tratar (27) 99836-1005.

VENDO uma casa no Bairro 
Pedra D´água, próximo ao 

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

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

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

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

2015/16 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 
com 9,5 alqueire de ter-

ra. Contato: 99813-
3138.

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

Tratar: 99900-2100

COMUNICADO
ALBERTINHO PINAFFO, tor-
na público que recebeu da 
SEMMA, através do processo 
nº 017694/2019, Licença 
de regularização, para ati-
vidade  de Desmembramen-
to , situado na avenida Hélio 
Farias Santos, Guriri, Municí-
pio de São Mateus/ES.
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