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De acordo com o prefeito Daniel, os munícipes estão preocupados com o 
movimento realizado pelo IEMA para impedir a instalação do porto em 

São Mateus.
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Segundo o Climatempo, quatro fenômenos são responsáveis 
pela intensidade das últimas chuvas no Espírito Santo e Minas 
Gerais. Dentre eles, o forte calor e a temperatura do mar, que 
ultimamente tem estado mais quente que o normal. Felizmente a 
previsão de que a chuva continuaria por mais alguns dias caiu 
por terra. Mas... Com esse calor que está fazendo, muitas águas 
vão rolar. Haja dinheiro pra consertar os estragos ocorridos por 
aí.

E lá vem novamente a Romaria ao Santuário Nossa Senhora da 
Saúde em Ibiraçu, organizada pela Diocese de São Mateus. A 7ª 
edição se dará no dia 7 de junho deste ano. A passagem custa 
60,00 com almoço incluso e direito à show de prêmios pela Lote-
ria Federal. A programação contempla missa às 10h com Dom 
Paulo Bosi Dal’Bó. Mais informações com Jaiminho pelo tele-
fone (27) 99773-5046.

CONTOS SINISTROS DE ENTRETER

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.

MAQUIAGEM VEGANA, PERFUMES 
E CREMES IMPORTADOS

CHUVAS

ROMARIA EM JUNHO

BEIJU É BOM DEMAIS

O Centro de Artes Marerike reapresentará no próximo sábado 
(dia 8), o espetáculo “Contos Sinistros de Entreter”, para coroar 
o sucesso ocorrido durante a mostra de verão. A peça é encenada 
por jovens atores de Guriri e narra contos engraçados com um 
toque de suspense. Vale a pena assistir. Na Marerike você tam-
bém poderá conhecer o Ateliê Cerâmica da Ilha, cujas peças são 
fabricadas pela artista plástica Cida Negris.

Vale a pena visitar o quitungo (farinheira) localizado no Bairro 
Santo Antônio (área do antigo Fórum). De quinta a domingo 
você encontrará a deliciosa farinha e diversos tipos de beijus 
produzidos pela família Laudêncio, também tradicional no Reis 
de Boi de São Mateus. No local sempre acontece a produção de 
tapiocas feitas na hora. Se quiser encomendar, siga a pista: 
99502 4949 (Luiz). 

ALEGRAI-VOS NO CARNAVAL

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.

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

“Para ser grande, sê inteiro: nada teu exagera ou exclui. Sê todo 
em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim em 
cada lago a lua toda brilha, porque alta vive” (Ricardo Reis).

Bom dia pra quem é de bom dia!

POESIA É BOM E EU GOSTO

FONTE: CLIMATEMPO

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

Estiveram presentes na reu-
nião representantes da Sesa, 
do Colegiado de Secretarias 
Municipais de Saúde do Espí-
rito Santo (Cosems), das Pre-
feituras de Vitória e Cariacica, 
do Hospital Estadual Infantil 
Nossa Senhora da Glória 
(Hinsg) e do Hospital Estadual 
Dr. Jayme Santos Neves 
(HEJSN).

VITÓRIA –  Apesar de o 
Espírito Santo não registrar 
nenhum caso suspeito de coro-
navírus, a Secretaria da Saúde 
(Sesa), por meio do Centro de 
Ope rações  Es t r a t ég i ca s 
(COE), elaborou o Plano de 
Resposta às Emergências e 
pactuou com os municípios. O 
plano reúne as medidas neces-
sárias para atuação dos servi-
ços de saúde em todo Estado 
no controle da doença.

Na tarde desta quinta-feira 
(30), o grupo esteve reunido 
para apresentar e avaliar as 
medidas relacionadas no plano 
e que serão adotadas para de-
nir os casos. O documento se-
gue o modelo nacional, mas 
insere algumas especicida-
des do Espírito Santo.

Entre os pontos apresenta-
dos estão a denição dos hos-
pitais de referência, que serão 
o HINSG, em atendimento 
pediátrico, e o HEJSN, que 
tem a expertise de atendimento 
a casos graves. A remoção dos 
pacientes com casos suspeitos 
para os hospitais de referência, 
de acordo com o plano, cará a 
cargo do Serviço Móvel de 
Urgência (Samu 192) e do ser-
viço de remoção estadual nos 
municípios que não têm Samu.

Em relação ao atendimento 
a ser realizado nos municípios, 
que poderá ser a porta de entra-
da de casos suspeitos, todos os 
prossionais já estão sendo 
orientados e capacitados para 
identicação da infecção. Os 
municípios também estão ori-
entados a realizarem a comu-
nicação obrigatória por meio 
do FormSUS, para que haja a 
noticação imediata dos pos-
síveis casos.

ESPÍRITO SANTO ELABORA
PLANO PARA CONTER CORONAVÍRUS

Entre os pontos apresentados estão a definição dos hospitais de referência, que 
serão o HINSG, em atendimento pediátrico, e o HEJSN, que tem a expertise de aten-
dimento a casos graves.

De acordo com o coordena-
dor do COE, Luiz Carlos Re-
blin, não há motivo de alarde 
da população, já que não há 
casos conrmados da doença 
no Brasil. Ele destacou que, 
como forma de prevenção, as 
pessoas devem evitar contato 
próximo com pessoas que apre-
sentem sintomas de infecções 
respiratórias, lavar as mãos 
com frequência, cobrir o nariz 
e a boca quando espirrar ou 
tossir e manter os ambientes 
ventilados. Neste momento, 
para inserir a pessoa que apre-
sentar qualquer sintoma de 
doença respiratória como caso 
suspeito de coronavírus, o co-
ordenador explicou que a pri-
meira pergunta a ser feita é se a 
pessoa esteve na China ou man-
teve contato com alguém que 
tenha estado no país asiático 
nas últimas semanas.

O Laboratório Central do 
Espírito Santo (Lacen/ES) ca 
responsável pelas análises das 
amostras enviadas pelas uni-
dades de saúde. No local, as 
amostras serão analisadas para 
triagem de outras viroses e, 
caso os resultados descartem 
casos de inuenza ou outras 
viroses, o material será envia-
do para o laboratório de refe-
rência nacional, a Fiocruz para 
conrmação ou descarte do 
caso.

OMS

NOVE SUSPEITOS

Ainda nesta quinta-feira (30), 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) declarou estado 
de emergência global em razão 
da disseminação do coronaví-
rus. A entidade fez o anúncio à 
imprensa em sua sede, em Ge-
nebra, na Suiça, após uma reu-

Os quatro novos casos sus-
peitos foram registrados no 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Paraná. O 
caso do Rio Grande do Sul já 
havia sido noticado e chegou 
a ser excluído. No entanto, 
voltou a ser considerado sus-
peito após o paciente apresen-
tar outros sintomas. Os dados 
foram fechados pela pasta às 
12h desta quinta. 

Um caso é tratado como 
suspeito se a pessoa esteve na 
China nos últimos 14 dias e 
apresentou tosse e febre ao 
retornar. Neste caso, o pacien-
te é colocado em isolamento e 
são realizados testes para che-
car, primeiro, se o que essa 
pessoa tem é inuenza ou 
outra gripe. Caso os exames 
não acusem essa possibilida-
de, é feito o teste para corona-
vírus.

Até o momento, 43 casos 
foram noticados pelo Brasil. 
Destes, 28 já foram excluídos. 
Até o fechamento do balanço, 
os casos estavam distribuídos 
em: (1) Minas Gerais, (1) Rio 
de Janeiro, (3) São Paulo, (2) 
Rio Grande do Sul, (1) Paraná, 
(1) Ceará.

Também nesta quinta-feira 
(30), o Ministério da Saúde 
informou que existem nove 
casos considerados suspeitos 
de coronavírus no Brasil. Ape-
sar de o número de casos ter se 
mantido igual em relação ao 
divulgado nessa quarta, há 
quatro novos casos considera-
dos suspeitos e outros quatro 
foram descartados.

nião com especialistas.

De acordo com a entidade, os 
casos abrangem pessoas que 
viajaram para Wuhan, foco do 
surto, ou que tiveram contato 
com pessoas com histórico de 
passagem pela cidade.

A atual transmissão foi identi-
cada em 7 de janeiro. O escri-
tório da OMS na China busca-
va respostas para casos de uma 
pneumonia de etiologia até 
então desconhecida que afeta-
va moradores na cidade de 
Wuhan. No dia 11 de janeiro 
foi apontado um mercado de 
frutos do mar como o local de 
origem da transmissão. O espa-
ço foi fechado pelo governo 
chinês.

Até o momento, foram conta-
bilizados 7,7 mil casos e 170 
mortes na China, principal 
local de multiplicação do ví-
rus. Em outros 19 países, já 
foram registrados 98 casos. 

Os coronavírus são conheci-
dos desde meados dos anos 
1960 e já estiveram associados 
a outros episódios de alerta 
internacional nos últimos 
anos. Em 2002, uma variante 
gerou um surto de síndrome 
respiratória aguda grave (Sars) 
que também teve início na Chi-
na e atingiu mais de oito mil 
pessoas. Em 2012, um novo 
coronavírus causou uma sín-
drome respiratória no Oriente 
Médio que foi chamada de 
Mers.

A OMS armou que não há 
necessidade de medidas para 
evitar viagens ou comércio 
internacional com a China. 
Além disso, apresentou um 
conjunto de recomendações, 
como apoio a países com sis-
temas de saúde mais precári-
os, combate a rumores e de-
sinformação, desenvolvi-
mento de recursos para identi-
car, isolar e cuidar dos casos, 
além do compartilhamento de 
dados e conhecimento sobre o 
vírus.
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SÃO MATEUS – Dife-
rente do que armaram em 
seu parecer os técnicos do 
Instituto Estadual do Meio-
Ambiente (IEMA), as princi-
pais lideranças políticas de 
São Mateus refutaram as in-
formações de que as comuni-
dades de Urussuquara e adja-
cências sejam contrárias à 
instalação do Centro Portuá-
rio da Petrocity Portos na re-
gião. A manifestação está em 
dois documentos distintos, 
divulgados pela Prefeitura e 
pela Câmara de Vereadores e 
enviados ao presidente do 
órgão, Alaimar Fiúza.

“O município refuta o argu-
mento de que as comunida-
des de Urussuquara e entorno 
seriam prejudicadas com a 
implantação das obras, uma 
vez que elas anseiam pela 
implantação do porto, que irá 
trazer empregos e renda para 
famílias. Todas as ações ne-
cessárias para garantir um 
desenvolvimento ordenado e 
sustentável da região estão 

PETROCITY: LIDERANÇAS DE SÃO MATEUS
CONFRONTAM PARECER DO IEMA

De acordo com o prefeito Daniel, os munícipes estão preocupados com o movimen-
to realizado pelo IEMA para impedir a instalação do porto em São Mateus.

sendo tomadas”, diz o docu-
mento assinado pelo prefeito 
Daniel Santana Barbosa, o 
Daniel da Açaí (PSDB).

Em contraposição ao que 
arma o parecer dos técni-
cos, que recomendam a reje-

ição do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) elaborado 
pela Petrocity, o documento 
ressalta ainda “os benefícios 
sociais que a implantação 
do complexo portuário trará 
para a região, extremamente 

carente. Entre eles, hospital, 
escola e infraestrutura de 
transporte e saneamento 
básico. Há ainda a relevân-
cia do aspecto econômico, 
com mais recursos para o 
Estado”.

De acordo com o prefeito 
Daniel, os munícipes estão 
preocupados com o movi-
mento realizado pelo IEMA 
para impedir a instalação do 
porto em São Mateus. “Não 
podemos e não devemos 
abrir mão do desenvolvi-
mento e do crescimento de 
nossa economia. Um com-
plexo portuário como este é 

PREOCUPAÇÃO um diferencial estratégico que 
irá colocar o município e o 
Estado em condições de com-
petitividade que pouquíssimas 
outras regiões possuem”, ar-
ma o documento de Daniel.

Na Câmara Municipal, o 
seu presidente, vereador Jor-
ge Recla, o Jorginho Cabe-
ção, elaborou e enviou ao 
IEMA um documento tam-
bém contundente em relação 
à posição do Legislativo so-

bre a movimentação do insti-
tuto para tentar impedir a 
obra e enfatiza outros aspec-
tos, como o projeto agregado 
da ferrovia ligando o porto a 
Sete Lagoas, “impactando 
positivamente não apenas 
São Mateus e o Norte do Espí-
rito Santo, mas o Sul da Ba-
hia e Leste de Minas”.

Por seu lado, o Ministério 
Público Federal, através da 
Procuradoria da República 

em São Mateus, também 
entrou no circuito e ociou 
ao IEMA para que, num 
prazo de 10 dias, justique 
o parecer dos técnicos pela 
rejeição ao Estudo de 
I m p a c t o  A m b i e n t a l 
(EIA/RIMA) elaborado 
pela Petrocity e que subsi-
dia o pedido de licencia-
mento para implantação do 
porto, último passo para o 
início das obras.

Os candidatos aprovados 
têm até 5 de fevereiro para 
realizar a Manifestação de 
I n t e r e s s e  O b r i g a t ó r i a 
(MIO), que é a conrmação 

VITÓRIA – Após a di-
vulgação do resultado do 
Sistema de Seleção Unica-
da (Sisu), a Pró-Reitoria de 
Graduação da Ufes (Pro-
grad) publicou o edital de 
convocação dos candidatos 
aprovados na chamada regu-
lar.

UFES CONVOCA PARA MATRÍCULA CANDIDATOS
APROVADOS NA CHAMADA REGULAR DO SISU 2020

do interesse na vaga, e envi-
ar toda a documentação de 
matrícula. Esses procedi-
mentos são obrigatórios e 
devem ser realizados total-
mente on-line, pelo site 
https://candidato.ufes.br.

Os documentos pessoais 
solicitados para matrícula, 
especicados no item 6 do 
edital, poderão ser enviados 
online, no ato de realização 
da MIO, a m de agilizar os 
procedimentos de matrícula 

No Anexo 5 do edital tam-
bém está publicado um qua-
dro-resumo com todas as 
datas para conrmação de 
matrícula presencial, envio 
da documentação para com-
provação de renda (no caso 

presencial e reduzir o tempo 
de espera dos candidatos.

A Conrmação de Matrí-
cula Presencial é ato obriga-
tório para todos os candida-
tos aprovados e será realiza-
da até 5 de fevereiro, confor-
me dias, horários e locais da 
chamada nominal publicada 
no Anexo 6 do Edital de Ma-
trícula.

Para realizar a conrma-
ção presencial, os candida-
tos deverão apresentar os 
originais dos documentos 
enviados eletronicamente.

Matrícula presencial

dos candidatos optantes pe-
lo sistema de reserva de va-
gas), envio de documenta-
ção para análise de laudo 
médico (para candidatos 
aprovados nas modalidades 
L9, L10, L13 e L14) e avali-
ação étnico-racial (para os 
candidatos aprovados nas 
modalidades L2, L6, L10 e 
L14).

LISTA DE ESPERA
Os candidatos não apro-

vados na chamada regular 
devem manifestar o inte-
resse em participar da lista 
de espera, por meio do site 
sisu.mec.gov.br. A Prograd 
publicará o edital de con-
vocação dos candidatos da 
lista de espera no dia 10 de 
fevereiro no site sisu.u-
fes.br.

Cidades atingidas
por chuva:
Bolsonaro anuncia
R$ 892 milhões
ao Espírito Santo,
Rio e Minas

Segundo o governo de 
Minas Gerais, até agora 
55 pessoas morreram no 
estado em decorrência das 
chuvas e cerca de 30 mil 
estão desabrigadas. Nos 
três estados mais atingi-
dos pelas chuvas, um total 
de 123 municípios teve 
situação de emergência 

O anúncio foi feito em 
Belo Horizonte, após o pre-
sidente se reunir com mi-
nistros e o governador do 
estado, Romeu Zema. Eles 
zeram um sobrevoo sobre 
algumas das áreas mais 
atingidas pelas chuvas.

Os recursos serão libe-
rados por meio de medida 
provisória, que abre um 
crédito extraordinário em 
favor do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal (MDR).

BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro anun-
ciou na quinta-feira (30) a 
liberação de R$ 892 mi-
lhões em recursos federa-
is para ações de reconstru-
ção da infraestrutura em 
municípios atingidos pe-
las fortes chuvas que ocor-
rem na Região Sudeste há 
mais de uma semana, prin-
cipalmente no Espírito 
Santo, em Minas Gerais e 
no Rio de Janeiro.

"Estamos trabalhando 
ombro a ombro para bus-
car mitigar os problemas 
ocorridos com essa catás-
trofe, que aconteceu nos 
último dias", armou 
Bolsonaro, em um breve 
pronunciamento à im-
prensa. O presidente re-
torna a Brasília ainda na 
tarde desta quinta-feira.

reconhecida pelo governo 
federal.

O ministro Gustavo 
Canuto, do Desenvolvi-
mento Regional, armou 
que pasta vai montar uma 
força-tarefa para receber e 
processar os pedidos soli-
citados pelas prefeituras o 
mais rápido possível.

"O sistema nacional de 
proteção e defesa civil 
funcionou em suas três 
esferas, municipal, esta-
dual e federal. Aqui, o pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
numa demonstração clara 
da preocupação dos esta-
dos de Minas Gerais, Espí-
rito Santo e Rio de Janei-
ro, disponibilizando R$ 1 
bilhão para as ações de 
restabelecimento de ser-
viços essenciais, recons-
trução de todas as estrutu-
ras danicadas. Os muni-
cípios devem apresentar 
essas demandas ao Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional".

Além da liberação de 
recursos extras, o governo 
federal informou que tem 
atuado, por meio do Mi-
nistério da Saúde, na dis-
tribuição de mais de duas 
toneladas de medicamen-
tos paras a regiões mais 
atingidas. O pagamento 
do Bolsa Família e o sa-
que do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) para as vítimas 
das chuvas também será 
antecipado.

"Parece-me que o pior 
já cou para trás, mas o 
estado estará atento a tu-
do", disse o governador 
Romeu Zema.

O anúncio foi feito em Belo Horizonte, após o pre-
sidente se reunir com ministros e o governador do 
estado, Romeu Zema.
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A Defesa Civil informou 
que o relatório técnico ne-
cessário à Declaração de 

DECRETO DE 
EMERGÊNCIA

As três famílias desabri-
gadas são compostas por 11 
pessoas; e as oito desaloja-
das, por 35 pessoas. A orien-
tação da Defesa Civil Muni-
cipal é que as desalojadas só 
retornem para casa após pas-
sar o alerta de chuvas, que 
até então está valendo até 
este sábado, (01).

SÃO MATEUS – Já são 
11 famílias, com 46 pessoas, 
desabrigadas e desalojadas 
em São Mateus devido os 
estragos causados em decor-
rência das chuvas. Os desa-
brigados estão sendo enca-
minhados para o programa 
de Aluguel Social; os desa-
lojados, que são aqueles que 
podem voltar depois para 
seus lares, estão em casas de 
parentes e amigos.

11 FAMÍLIAS DESABRIGADAS E
DESALOJADAS POR CAUSA DAS CHUVAS

Os desabrigados estão sendo encaminhados para o 
programa de Aluguel Social; os desalojados, que são 
aqueles que podem voltar depois para seus lares, es-
tão em casas de parentes e amigos.

Caso haja necessidade, a 
população deve solicitar os 
serviços de limpeza e repa-
ros à Prefeitura, na Secreta-
ria de Obras, localizada na 
Rua Coronel Cunha Junior, 
616, Bairro Ideal. Para acio-
nar a Defesa Civil, os telefo-
nes são 199 ou 3763-1122.

ACIONE!

O Prefeito de São Mateus, 
Daniel Santana, montou uma 
força tarefa com equipes da 
Prefeitura para atender as 
diversas regiões afetadas 
pelas chuvas dos últimos di-
as. Os trabalhos estão sendo 
realizados em diversos bair-
ros da Cidade e na zona rural, 
com foco em desvios de água 
das represas, reparos de mani-
lhas e limpeza e desobstru-
ção de córregos para evitar 
mais alagamentos.

Emergência no Município 
está em fase de nalização.

FORÇA-TAREFA

De acordo com a mu-
lher, entre as consequênci-

SÃO MATEUS – Uma 
companhia de água e esgo-
to foi condenada a pagar 
mais de R$25 mil em inde-
nizações a uma moradora 
que teve sua casa inundada 
por esgoto. A decisão é do 
1° Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pú-
blica de São Mateus

SAAE CONDENADO A PAGAR MORADORA
QUE TEVE CASA INUNDADA POR ESGOTO

Além de ter diversos móveis danificados, a dona do 
imóvel também precisou dispensar clientes.

as da inundação estão da-
nos provocados ao seu imó-
vel e perda nanceira, uma 
vez que ela teria deixado 
de receber aluguéis devido 
ao infortúnio. Acerca do 
ocorrido, a companhia de 
água e esgoto armou que 
a caixa séptica da referida 
casa estava localizada abai-

xo do piso, o que impossi-
bilitava a sua manutenção.

Após análise da docu-
mentação apresentada pe-
las partes, entre elas o pare-
cer jurídico emitido por 
um técnico da empresa ré, 
o magistrado vericou a 
existência de nexo causal e 
conduta ilícita por parte da 

requerida. “No que tange 
aos danos materiais decor-
rentes dos danos causados 
no imóvel, faz jus a reque-
rente à indenização da 
quantia de R$ 23.090,08 
[…], conforme notas sca-
is de s. 24/79”, acrescen-
tou.

Por m, o magistrado 
condenou a empresa de 
água e esgoto ao pagamen-
to de R$3 mil em indeniza-
ção por danos morais. “Vis-
lumbro que restou satisfa-
toriamente comprovado o 
dano moral experimentado 
pela requerente, tendo em 
vista a angústia suportada 
pela mesma ao ter que dis-
pensar suas clientes e ver 
seus móveis danicados, 
tudo em razão da impru-
dência dos funcionários da 
autarquia requerida”, con-
cluiu o juiz.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Empregado de
sorveteria se
masturba para
mulher e vai parar
na delegacia

O episódio aconteceu 
conforme registro dos po-
liciais militares que esti-
veram no local, acionados 
pela moça que se sentiu 
ofendida. O que chama a 
atenção é que o proprietá-
rio do estabelecimento 
pediu aos policiais que 
não constasse o nome da 
sorveteria para evitar que 
perdesse freguesia.

A moça identicada 
pelas iniciais R.S.B, de 
21 anos contou que che-
gou para comprar um sor-
vete quando notou que 
um dos funcionários da 
sorveteria posteriormen-
te identicado como 

SÃO MATEUS – Um 
funcionário de uma sor-
veteira localizada na rua 
Copa 70, no Bairro Santo 
Antônio, em São Mateus 
(ES), com 30 anos, não se 
conteve ao observar uma 
moça de 21 anos que foi 
ao local comprar um sor-
vete, e decidiu se mastur-
bar. Conclusão: foi parar 
na delegacia.

R.C.N., se deslocou para 
um corredor que ca ane-
xo ao estabelecimento e 
começou a olhar muito 
para ela por uma janela; 
que quando ela olhou de 
novo o suposto acusado já 
estava com órgão genital 
na mão se masturbando e 
que mesmo ao perceber 
que ela já tinha visto ele 
no ato libidinoso, conti-
nuou fazendo, momento 
em que ela acionou um 
dos donos do estabeleci-
mento relatando o que 
estava acontecendo.

Mas o funcionário ale-
gou que era inocente e que 
não teria coragem de pra-
ticar os atos denunciados 
pela moça, mesmo assim 
foi levado para a delega-
cia juntamente com a de-
nunciante.

Na delegacia a vítima 
manifestou interesse em 
representar contra o fun-
cionário da sorveteria po-
is segundo ela, não é a pri-
meira vez que este indivi-
duo pratica este ato.

O que chama a atenção é que o proprietário do estabe-
lecimento pediu aos policiais que não constasse o no-
me da sorveteria para evitar que perdesse freguesia.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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SÃO MATEUS – O Car-
naval de Guriri está garanti-
do! Em reunião solicitada por 
comerciantes, vendedores 
ambulantes e membros Aba-
vam realizada no auditório do 
Centro Administrativo nesta 
quinta-feira, o Prefeito de São 
Mateus, Daniel Santana, con-
rmou a folia na Ilha de Guri-
ri e lamentou os boatos espa-
lhados por pessoas com o intu-
ito de prejudicar o Município. 
“Vai ter Carnaval sim. Carna-
val é festa para uns e geração 
de emprego e renda para ou-
tros. Muitas famílias depen-
dem da festa para garantir o 
pão de cada dia” – frisou o 
prefeito.

FONTE DE RENDA DA 
FAMÍLIA

O Carnaval será realizado 
através de parceria entre a 
Prefeitura e Associação dos 
Bartenders, Artesãos e Ven-
dedores Ambulantes de São 
Mateus (Abavam).

O público presente na Pre-
feitura vibrou com a conr-
mação do Prefeito e muitos 

CARNAVAL GURIRI É CONFIRMADO
PELA PREFEITURA DE SÃO MATEUS

O Carnaval será realizado através de parceria entre a 
Prefeitura e Associação dos Bartenders, Artesãos e 
Vendedores Ambulantes de São Mateus (Abavam).

deram testemunhos sobre a 
importância do Carnaval pa-
ra o comércio. “Meu marido 
está desempregado há tem-
pos e lá em casa a nossa fonte 
de renda é nos eventos em 
Guriri. Não consigo nem ima-
ginar o que seria da minha 
família se não tivesse Carna-
val em Guriri” – disse Zorai-
de Amorim dos Santos.

Laudiomar Santos, o Ma-
zinho, lembrou que este ano 
o público no Carnaval em 
Guriri deverá ser maior ain-
da do que o do ano passado: 
“Guriri está bombando e no 
Espírito Santo não tem um 
lugar com o carisma da Ilha. 
A expectativa é de um Car-
naval mais uma vez lotado”.

GURIRI BOMBANDO

ECONOMIA 
AQUECIDA

PROGRAMAÇÃO

Rodrigo Figueiredo lem-
brou que o Carnaval não 
movimenta somente a eco-
nomia em Guriri, mas em 
todo o Município. “Os ho-
téis e pousadas já estão 
com lotação quase esgota-
da na Ilha e muitos turistas 
estão fazendo reserva em 
São Mateus. E com isso 
todos garantem uma renda 
extra, desde o ambulante 
ao dono do posto de gasoli-
na, restaurantes, comércio 
em geral. Parabéns ao Pre-
feito, que sempre olha para 
quem mais precisa” – des-
tacou.

O Prefeito Daniel frisou 
que estão sendo ajustados os 
últimos detalhes para nali-
zar a programação de Carna-
val. Ele conrmou trios 
elétricos durante todos os 
dias da festa e o Bloco Folia 
Acessível, que foi sucesso 
absoluto no Carnaval do ano 
passado.

SÃO MATEUS – O tra-
dicional evento da Renova-
ção Carismática Católica da 
Diocese de São Mateus é 
realizado a cada ano em uma 
localidade diferente, sempre 
no período do feriado de Car-
naval. Agora será, novamen-
te, a vez da cidade de São 
Mateus que, entre os dias 22 
e 25 de fevereiro de 2020, 
promete reunir mais de 3000 
pessoas de toda a região.

Neste ano, as inscrições 
só poderão ser realizadas 
exclusivamente pela Inter-
net!

A coordenação informa 
que, quem tem lhos, sobri-
nhos ou netos, pode car 
tranquilo! Os  pequenos re-
ceberão um cuidado total e 
especialmente dedicado a 
eles! Para as crianças de 04 a 
0 9  a n o s  h a v e r á  o 
ALEGRAI-VOS KIDS, e o 
ADOLESANTOS será para 
as crianças de 10 a 15 anos. 
Ambos acontecerão simul-
taneamente ao ALEGRAI-
VOS, em espaços exclusiva-
mente preparados, onde elas 
viverão momentos incríveis 
de diversão, evangelização e 
aprendizado da Palavra de 

Neste ano, o tema do 
ALEGRAI-VOS será “Não 
vos conformeis com esse 
mundo” (Rm 12, 2) e ele se-
rá realizado na Escola Téc-
nica Master. E as inscrições 
já estão abertas!

O que é necessário para 
realizar a sua inscrição e ga-
rantir a sua vaga no Retiro 
de Carnaval ALEGRAI-
VOS 2020?

RETIRO DE CARNAVAL: ALEGRAI-VOS 2020
ESPERA REUNIR  TRÊS MIL PESSOAS ESTE ANO

4º lote: 21/02/2020 a 25/02/2020 – R$ 60,00.

OS LOTES DAS INSCRIÇÕES OBEDECERÃO

1º lote: 16/11/2019 a 15/12/2019 – R$ 35,00;
2º lote: 16/12/2019 a 15/01/2020 – R$ 45,00;

ÀS SEGUINTES DATAS:

3º lote: 16/01/2020 a 20/02/2020 – R$ 50,00;

Neste ano, as inscrições só poderão ser realizadas exclusivamente pela Internet!

Deus.

Virão participar deste im-
portante retiro diversas cara-
vanas de toda a extensão 
territorial da Diocese de São 
Mateus e das regiões circun-
vizinhas. O evento, que já 
percorreu vários municípi-

IMPORTANTE: As ins-
crições para o ALEGRAI-
V O S  K I D S  e  o 
ADOLESANTOS serão nos 
respectivos valores de ape-
nas R$ 10,00 e R$ 15,00, e 
somente serão realizadas no 
local e na data dos eventos!

os, inclusive a própria cida-
de de São Mateus em 2016, 
retorna a ela agora com uma 
proporção ainda maior. Mar-
cado predominantemente 
por seu caráter religioso, de 
inspiração católica, o retiro 
contará com a presença do 
Bispo Dom Paulo Bosi 
Dal’Bó, bem como do clero 
Diocesano e de pregadores 
das esferas estadual e nacio-
nal para a realização de pa-
lestras temáticas. Estarão 
presentes também bandas 

católicas para a realização 
de shows e momentos de 
espiritualidade nas Noites 
Carismáticas.

Dadas as suas dimensões, 
o  R e t i r o  d e  C a r n a v a l 
“ALEGRAI-VOS” torna-
se, cada vez mais, uma exce-
lente oportunidade para a 
divulgação e xação de 
marcas, produtos e serviços. 
Durante o decorrer do even-
to, os patrocinadores serão 
mencionados e destacados 
pela comunicação de palco 
e, além disso, haverá telões 
de Led nos quais serão exi-
bidos os logotipos dos prin-
cipais patrocinadores.

Faça já a sua inscrição, 
participe deste Carnaval 
com Jesus, traga toda a sua 
família e venha experimen-
tar o amor e a alegria que só 
Deus pode te proporcionar!

Trabalho escravo
acumula mais de
800 casos no
Estado em
quinze anos

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou 802 casos 
de trabalho escravo no 
período entre 2004 e 2019, 
segundo divulgados pelo 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT) nesta terça-
feira (28), em alusão ao 
Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo. Con-
ceição da Barra, Pedro 
Canário, Brejetuba, Li-
nhares e Castelo são, nes-
sa ordem, os municípios 
capixabas que lideram o 
ranking, majoritariamente 
em atividades no meio 
rural.

Na época, o Tribunal 

Em um dos casos de-
nunciados ao Ministério 
Público do Trabalho no 
Espírito Santo (MPT-ES), 
a Justiça do Trabalho reco-
nheceu responsabilidade 
da Vivo por trabalho es-
cravo, em setembro do 
ano passado.

Segundo informações 
do Portal da Inspeção do 
Trabalho, iniciativa de 
dados públicos do Minis-
tério da Economia, entre 
1995 e 2019, cerca de 54 
mil pessoas foram encon-
tradas em condições de-
gradantes e irregulares de 
trabalho forçado no país. 
Os municípios com maio-
res índices de infração 
são: São Félix do Xingu 
(PA), São Paulo (SP), Açai-
lândia (MA), Conceição 
do Mato Dentro (MG) e 
Marabá (PA). 

Regional do Trabalho 
(TRT) da 17ª Região, apre-
ciando recursos em ação 
civil pública ajuizada pelo 
MPT, conrmou a conde-
nação das empresas Tele-
fônica Brasil S.A (Vivo), 
Bimetal Indústria Meta-
lúrgica, América Towers e 
Norte Amazônia Constru-
ções, Comércio e Servi-
ços, de forma solidária, ao 
pagamento de indeniza-
ção por dano moral coleti-
vo no valor de R$ 200 mil, 
bem como no cumprimen-
to de diversas normas de 
saúde e segurança no tra-
balho, em razão de graves 
irregularidades trabalhis-
tas detectadas em inquéri-
to civil conduzido pelo 
órgão ministerial.

O trabalho é considera-
do análogo ao escravo 
quando possui ao menos 
uma das seguintes caracte-
rísticas: "trabalho forçado; 
jornada exaustiva; condi-
ção degradante de trabalho; 
restrição, por qualquer me-
io, de locomoção em razão 
de dívida contraída com 
empregador ou preposto, 
no momento da contrata-
ção ou no curso do contrato 
de trabalho; ou retenção no 
local de trabalho". 

Homem leva
dois tiros no
peito em Morada
do Ribeirão

Maurício foi socorri-
do por um vizinho e leva-
do em estado grave para 
o Hospital Roberto Sil-
vares, onde permanece 
internado.

SÃO MATEUS – 
Um homem de prenome 
Maurício, foi vítima de 
tentativa de homicídio 
na noite desta quinta-
feira (30) próximo à sua 
casa no Bairro Morada 
do Ribeirão. A mulher 
da vítima chegou a três 
disparos, mas não infor-
mou aos policias quem 
teria feito.

Os policiais que aten-
deram à ocorrência che-

Os policiais, depois de 
sair do hospital foram até 
o bairro Morada do Ribei-
rão fazer levantamentos 
para identicar o autor do 
crime, mas nenhum mora-
dor foi encontrado para 
dar informações. 

A mulher de Maurício, 
de prenome Arlete foi ou-
vida pelos policiais, mas 
também não soube dizer 
quem seria o autor da ten-
tativa de morte do marido.

garam a ir até o hospital, 
mas devido ao estado de 
Maurício não consegui-
ram falar com ele para 
saber quem teria tentado 
mata-lo e os motivos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Há, claro, aqueles que 
cam vivos. Sobre estes, 
segundo reportou o relator 
da Comissão de Direitos 
Humanos da ONU, paira 
uma realidade de torturas 
“endêmica e constante”. 
Segundo registrou, são 
especialmente comuns os 
choques elétricos, a as-
xia, o gás de pimenta e as 
balas de borracha.

Não faz muito tempo li 
que a Anistia Internacio-
nal registrou 690 execu-
ções de condenados em 20 
países ao longo de 2018. 
Eis a situação atual da pe-
na de morte no mundo. 
Aqui no Brasil não há tal 
pena. Somos um país radi-
calmente cristão.

Enquanto isso, até onde 
estudei, linchamos quatro 
suspeitos - sim, meros sus-
peitos - a cada semana pe-
las praças e ruas deste pa-
cato país. São 16 por mês. 
Dá uns 192 por ano. Há 
também aqueles cuja pri-
são foi decretada pelo sis-
tema judiciário - morrem à 
taxa de quatro por dia pelo 
país afora. Umas 1.460 
pessoas anualmente.

Somei os que matamos 
fora e dentro das prisões. 
Cheguei a 1.652 mortes - 
ou 2,3 vezes o total de exe-
cutados no planeta inteiro. 
Não incluí nesta conta, por 
questões lógicas, aqueles 
que morreram em confron-
to com as forças da lei - limi-
tei-me aos suspeitos lincha-
dos e aos presos já sob o 
controle do Estado. Só isso 
e nada mais do que isso.

Coluna
do Pedro

UM PAÍS CRISTÃO
Não nos esqueçamos 

daquele outro tipo de exe-
cutados: as vítimas. As 
pessoas de bem cujo único 
crime foi vir ao mundo. 
Elas não são poucas: qua-
se 300 por dia. Ou umas 
109.500 por ano. Isto há 
décadas.

Tradução: trata-se de 
um quadro sério demais 
para não ser estudado cien-
ticamente, sem paixões 
o u  i d e o l o g i a s .  S e m 
“achismos” ou hipocrisia. 
Mas assim não fazemos. 
Desde que me entendo 
como gente permanece-
mos no ciclo “quanto mais 
morremos mais matamos - 
e quanto mais matamos 
mais morremos”. Até 
quando?

Fico a pensar se não já 
passou da hora de superar-
mos as expressões “Esta-
do assassino”, “defenso-
res de bandidos” e tantas 
outras que somente tem 
conseguido erguer muros 
ao invés de construir pon-
tes. De, serenamente, bus-
carmos na ciência solu-
ções reais. Outros países, 
com sucesso, já trilham 
este caminho - da preven-
ção à prisão.

Peço desculpas, porém. 
Tenho que encerrar por 
aqui. É hora de ir à igreja 
rezar. Anal, cá estamos 
em um país temente ao 
Criador - mas que talvez 
esteja ignorando a pruden-
te advertência de Thomas 
Jefferson: “Eu temo pela 
minha espécie quando pen-
so que Deus é justo”.

De acordo com o PL, será 
considerada como data de 
infração a da inserção do re-
gistro desta nos sistemas de 

Segundo a proposição, a 
redução no pagamento seria 
de 5% para condutores que 
não cometerem infração de 
trânsito no período anterior à 
cobrança do imposto; 10% 
para motoristas sem violação 
nos últimos dois anos; e 15% 
para aqueles que chegarem 
aos três anos sem multa.

VITÓRIA – Estimular 
que motoristas capixabas 
cumpram as normas e regras 
no trânsito, essa é a proposta 
sugerida pelo deputado Eu-
clério Sampaio (sem partido), 
em seu Projeto de Lei (PL) 
931/2019. Para tanto, a maté-
ria propõe conceder desconto 
que variam de 5% a 15% no 
valor do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA).

As vagas são para as áre-
as/subáreas de Artes/Artes 
Plásticas, Fotograa e Artes 
do Vídeo (1 vaga); Comuni-
cação/Comunicação Visual 
(1); Psicologia da Educa-
ção/Política Educacional e 
Organização da Educação 
Básica (1); Fisioterapia e 
Terapia Educacional (1); 
L í n g u a  P o r t u g u e-
sa/Linguística/Teoria e Aná-
lise Linguística (1); Le-
tras/Línguas Estrangeiras 
Modernas -Inglês (1); Lín-
gua Espanhola (1); Língua 
Francesa/Ensino de FLE 
(1)/ Psicologia/Psicologia 
do Desenvolvimento (1); 
Psicologia/Psicologia Soci-
a l  ( 1 ) ;  A d m i n i s t r a-
ção /Admin i s t r ação  de 
Empresas (1); Ensino de 
Artes Visuais (1); Educação 
Matemática (1); Educação 
Física/Metabolismo e Bio-
nergética (1); Desenho 
Industrial / Programação 
Visual/ Comunicação / Co-
municação Visual (1).

VITÓRIA – A Universi-
dade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) abriu proces-
sos seletivos para a contrata-
ção de professores substitu-
tos, professor visitante bra-
sileiro e professor visitante 
estrangeiro. As inscrições 
serão recebidas de 3 a 7 de 
fevereiro, nas secretarias 
dos departamentos ofertan-
tes. Os salários vão até R$ 
18 mil.

Os docentes serão contra-
tados para dar aulas em cur-

Para professores substitu-
tos, serão oferecidas 15 va-
gas. As inscrições serão rece-
bidas de 3 a 7 de fevereiro, 
nas secretarias dos departa-
mentos ofertantes.

UFES ABRE PROCESSO SELETIVO
COM 17 VAGAS PARA PROFESSORES
COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 18 MIL

Só para professores substitutos, serão oferecidas 15 vagas. As inscrições serão rece-
bidas de 3 a 7 de fevereiro, nas secretarias dos departamentos ofertantes.

Professor visitante brasi-
leiro 

A oportunidade de uma 
vaga para professor visitante 
brasileiro é no Departamen-
to de Engenharia Ambiental. 

O contrato terá duração 
de um período letivo ou me-
nor prazo, com a possibili-
dade de prorrogações, com 
prazo total de contratação de 
até dois anos. O processo 
seletivo terá validade de um 
ano e poderá ser prorrogado 
por igual período.

sos de graduação, nos turnos 
matutino, vespertino ou no-
turno, de acordo com as ne-
cessidades da instituição.

A remuneração do profes-
sor substituto será de acordo 
com a titulação exigida no 
Edital de Abertura e com a 
carga horária de trabalho, que 
será de 20 horas para a 
área/subárea de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional e de 40 
horas para as demais áreas.

Os interessados deverão se 
inscrever, até 7 de fevereiro, 
na Secretaria do Colegiado 
do Curso de Engenharia 
Ambiental (prédio VIII do 
Centro Tecnológico – CT), 
localizado no campus de 
Goiabeiras, das 9h às 12h.

Professor visitante es-
trangeiro 

O professor será contrata-
do por um ano, em regime de 
Dedicação Exclusiva. O con-
trato poderá ser prorrogado 
sucessivamente, desde que 
não exceda o tempo total de 
dois anos. O processo seleti-
vo terá validade de seis me-
ses. Mais informações po-
dem ser obtidas por meio do 
telefone (27) 4009-2965 e 
do e-mail engenhariaambi-
ental@ufes.br.

O Departamento de Medi-
cina Social ofertará uma va-
ga para professor visitante 
estrangeiro. As inscrições 
estarão abertas no período 

de 10 a 21 de fevereiro, na 
Secretaria do Departamen-
to, no Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), campus de 
Maruípe, das 9h às 12h.

Outras informações sobre 
os processos seletivos po-
dem ser obtidas nos editais 
anexados abaixo, no endere-
ço www.progep.ufes.br/ e 
nas páginas dos departa-
mentos ofertantes, respon-
sáveis pelos processos sele-
tivos, pelas eventuais altera-
ções nos editais e pela divul-
gação dos resultados.

O contrato será de um 
ano, em Regime de Dedica-
ção Exclusiva, podendo ser 
prorrogado até atingir o limi-
te de quatro anos de contra-
tação. O processo seletivo 
terá validade de seis meses. 
Mais informações podem 
ser obtidas por meio do tele-
fone (27) 3335-7225 e do e-
mail departamento.medici-
nasocial@ufes.br.

A matéria ressalta que os 
valores não serão acumulati-
vos. Além disso, caso a infra-
ção seja cometida por outra 

informação do Estado. Nos 
casos em que houver recurso 
sobre contra a multa, o des-
conto somente será aplicado 
se a infração for considerada 
inexistente ao m do proces-
so.

Para ns de esclarecimen-
to, o desconto oferecido ca 
condicionado ao pagamento 
do IPVA nos prazos de venci-

pessoa que não o dono do veí-
culo, este não terá direito ao 
desconto no IPVA – fato que 
deverá ser noticado ao pro-
prietário pessoalmente ou por 
de remessa postal ou meio 
eletrônico.

mento estipulados pela Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz).

TRAMITAÇÃO

O PL encarrega ao Poder 
Executivo informar ao con-
tribuinte sobre o direito ao 
benefício e arma que a virtu-
al lei passará a valer a partir 
do próximo ano civil a sua 
publicação.

O PL foi lido em plenário e 
aguarda parecer das comis-
sões de Justiça, Defesa do 
Consumidor, Mobilidade 
Urbana e Finanças.

“Trata-se de uma medida 
educativa, que premia aque-
les que observam e respeitam 
as regras do trânsito. A inob-
servância das leis representa 
a principal causa de aciden-
tes, que custam milhares de 
vidas, todos os anos”, expli-
cou Euclério em sua justica-
tiva.
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VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 

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

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

Supermercado do Zezé. 
Comntato: 99529-1118

ALUGO Apartamentos com 2 
quartos, copa, cozinha, sala, 
área de serviço, varanda e 

bem localizado. Tratar: 
99900-2100

VENDE-SE lote no Guriri, Rua 
17 - lado sul, 300 m². Tratar 

(27) 99836-1005.

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

FOX CL 2017/18 PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

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

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

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

COMUNICADO
A Exportadora e Importado-
ra Guriri LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 01.984.618/0006-
00, situada na Av. João Nar-
doto, 251, Forno Velho; tor-
na público que requereu da 
SEMMA a renovação da 
licença ambiental de regula-
r i z a ç ã o  n º 
L A R / S E M M A / S M / n º 
0011/2016/CLASSE II.cípio 
de São Mateus/ES.
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