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Baby Bonomo
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O Grupo de Teatro Infantil Improarte retomou os ensaios na 
última semana. Segundo o diretor Jonas Bonomo, neste ano 
eles ensaiarão um texto que reunirá crianças e adultos, com 
participação ao vivo de músicos mateenses. Em breve teremos  
novidades.

A Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus tem realizado 
um excelente trabalho de combate ao mosquito da dengue. 
Após as chuvas, foram realizadas ações diversas, como carro 
fumacê, intensicação das visitas dos agentes para conscienti-
zar a população, dentre outras atividades. O setor de Vigilân-
cia Ambiental em Saúde, tendo à frente o servidor Leones tem 
trabalhado incansável mente nesse programa. Parabéns ao 
Secretário Henrique Follador e equipe.

ALEGRAI-VOS NO CARNAVAL

Acompanhe a programação de hoje: Aves de Rapina - Arle-
quina e Sua Emancipação Fantabulosa às 16h45min, 19h e 
21h20min (ação – classicação 16 anos) Mais informações 
pelo telefone 3763-2721. Lembrando que às quartas-feiras 
todos pagam meia entrada (exceto em feriados ou pré-
estreias).

EM SÃO MATEUS

Hoje tem rock dos bons no Planet Rock Pub, em Guriri. Tatá 
Spalla e Banda Metrópole vão colocar a galera pra surtar. E a 
renda será revertida em 100% ao VIPA, pra ajudar a cachorra-
da e a gataiada!. Legal demais.

 Há quem queira fugir do Carnaval. Estes podem se inscrever 
para participar do Alegrai-vos 2020; Já para quem quer se es-
baldar na festa do Rei Momo, uma das opções é o carnaval de 
Guriri. E tem essa opção também: excursão para Arraial 
D’ajuda, em Porto Seguro, entre os dias 21 e 26 de fevereiro, 
com transporte, hospedagem, visita à Coroa Vermelha e Caba-
na Axé Moui. Os valores são diferenciados para adultos, crian-
ças e adolescentes. Mais informações com Zeni Motta pelo 
telefone (27) 99925-0648.

CINE SÃO MATEUS 

IMPROARTE VOLTA À CENA

CONTOS SINISTROS DE ENTRETER
É hojeeeee!! O Centro de Artes Marerike reapresentará o espe-
táculo “Contos Sinistros de Entreter”. A peça é encenada por 
jovens atores de Guriri e narra contos engraçados com um to-
que de suspense. Ingressos no valor de 10 reais. Na Marerike 
você também poderá conhecer o Ateliê Cerâmica da Ilha, cu-
jas peças são fabricadas pela artista plástica Cida Negris.

ROCK PROS CÃES

POESIA É BOM E EU GOSTO
“Quando já não havia outra tinta no mundo o poeta usou do 
seu próprio sangue.
Não dispondo de papel, ele escreveu no próprio corpo.
Assim, nasceu a voz, o rio em si mesmo ancorado.
Como o sangue: sem voz nem nascente” (Mia Couto).

Bom dia pra quem é de bom dia!

(Jair Bolsonaro).
“Pessoa com HIV é uma despesa para todos”

COMBATE À DENGUE

FONTE: CLIMATEMPO

21° 31°
Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 
dia e à noite.

SÃO MATEUS – Dois 
bandidos sendo um deles 
armado de revólver assalta-
ram um homem identicado 
como V. dos Santos Silva, de 
37 anos, na rua Monsenhor 
Guilherme Schmidt, no bair-
ro Sernamby. No momento 
do assalto a vítima estava 

Neste ano, além da con-
vocação dos candidatos apro-
vados nas etapas regulares, 

O estudante precisa ter 
atingido nota mínima de 500 
pontos na média aritmética 
das quatro provas objetivas 
do Enem 2019 e de 450 pon-
tos na redação. Além disso, é 
preciso ser morador do Espí-
rito Santo e ter concluído o 
ensino médio tanto na rede 
pública ou particular (como 
bolsista integral).

A inscrição deve ser feita 
no site do programa e é ne-
cessário fazer um cadastro 
no Acesso Cidadão, um sis-
tema do governo do estado 
para participar de programas 
e concursos, por exemplo.

VITÓRIA – As inscri-
ções para o Nossa Bolsa, 
programa que oferece bolsas 
de estudo em faculdades 
particulares do Espírito San-
to, já estão abertas. O pro-
cesso deve ser feito pela in-
ternet e segue até domingo 
(9)

Ao todo são 1.700 vagas 
em 39 instituições de ensino 
do estado. Os candidatos 
devem usar a nota do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2019 para se in-
gressar no programa.

INSCRIÇÕES PARA TER BOLSA
DE ESTUDO EM FACULDADES
PARTICULARES JÁ PODEM SER FEITAS

Ao todo são 1.700 vagas em 39 instituições de ensino do estado

vai haver uma terceira fase 
de matrícula. Se mesmo de-
pois das duas chamadas ini-
ciais as vagas não forem pre-
enchidas, o candidato que 
manifestar interesse, tam-
bém pelo site do programa, 
entra na lista de espera.

O resultado da 1º chama-
da vai ser divulgado no 12 
de fevereiro. E o da 2º, no 
dia 21. Aqueles que não fo-

rem chamados, devem mani-
festar interesse para entrar 
na lista de espera de 6 a 9 de 
março.

CRITÉRIOS
Pessoas que já são gradu-

adas no ensino superior ou 
que já tenham sido selecio-
nadas em outras edições do 
programa e abandonaram o 
curso não podem participar.

Para receber a bolsa inte-
gral na instituição de ensino, 
a renda per capita da família 
do candidato deve ser de um 
salário mínimo (R$ 1.045). 
O candidato também pode 
ganhar meia bolsa, ou seja, 
50% do valor da mensalida-
de. Mas, para isso, cada 
membro da família tem de 
ganhar, no máximo, três salá-
rios mínimos (R$ 3.135).

DUPLA ASSALTA E ROUBA DINHEIRO, JOIAS E CARRO

De acordo com relato aos 
policiais militares que aten-
deram a ocorrência, os ban-
didos surpreenderam a víti-
ma que foi ameaçada de mor-
te caso reagisse.

Diante da situação a víti-

em sua caminhonete que foi 
levada pelos bandidos.

ma entregou as chaves da 
caminhonete e mais: a quan-
tia de R$2.300,00, relógio 
de ouro com pulseira marca 
Invictus, cordão de ouro de 
6,5 gramas, e uma aliança de 
ouro de 14 gramas.

Os bandidos que chega-
ram ao local do assalto a pé 
fugiram levando a caminho-
nete Toyota/hilux de cor pra-
ta de placa OVJ5A05, que 
foi localizada pela PM mais 
tarde, no Bairro Cohab.

A localização do carro foi 
possível graças ao sistema 
de rastreador. Logo que a 
vítima se viu livre dos la-
drões entrou em contato 
com a Central de Rastrea-
mento que localizou o veí-
culo na rua 50.

Apesar das buscas reali-
zadas pelos policiais milita-
res, os bandidos não foram 
localizados, mas tudo indica 
que sejam da região dos bair-
ros Cohab e Sernamby.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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SÃO MATEUS – Ban-
das Casaca, Pele Morena, 
Izy Monteiro, Katrina, Glau-
co, Felipe Fantin, Sambola-
da, Ricardinho da Bahia, 
Jorginho Celles, Léo Mai, 
Fernanda Pádua, Acsão, 
SambADM, Love Beat e 
bandas regionais são algu-
mas das atrações. Haverá 
grande reforço na seguran-
ça, também!

Quem escolher o balneá-
rio de Guriri para passar o 
Carnaval deste ano vai ter 
que gastar muita energia. A 
folia promete. A prefeitura 
de São Mateus anuncia 100 
horas de muito som com um 
detalhe. A folia já começa 
ocialmente na quarta-feira 
(19) e segue até dia 25.

Estão conrmados cinco 
trios elétricos, 12 blocos, 
cerca de 45 bandas, encon-
tro de som automotivo, DJ’s 

CARNAVAL DE GURIRI TERÁ 100 HORAS
DE SOM, CINCO TRIOS ELÉTRICOS
E SETE DIAS DE FOLIA COM MUITO AXÉ

Estão confirmados cinco trios elétricos, 12 blocos, cerca de 
45 bandas, encontro de som automotivo, DJ’s e muito mais.

e muito mais no que promete 
ser mais um Carnaval histó-
rico na Ilha.

Realizado pela Prefeitura 
de São Mateus, o Carnaval 
da Ilha vem literalmente na 

casaca, no tambor e na gui-
tarra com as já conrmadas 
bandas Casaca, Pele More-
na, Izy Monteiro, Katrina, 
Glauco, Felipe Fantin, Sam-
bolada, Ricardinho da Ba-

hia, Jorginho Celles, Léo 
Mai ,  Fernanda  Pádua , 
Acsão, SambADM, Love 
Beat e bandas regionais.

Uma das prioridades do 
Prefeito Daniel Santana é 
quanto à segurança. Além 
do reforço no efetivo da Polí-
cia Militar, Guriri contará 
também com a Guarda Patri-
monial da Prefeitura e segu-
ranças contratados de em-
presas particulares.

As marchinhas e fantasias 
também estão garantidas 
com os blocos. Até o mo-
mento estão conrmados 12. 
Destaque para o Folia Aces-
sível, formado por pessoas 
com deciência e diculda-
de de locomoção; e o Mirim, 
formado por crianças.

Também será destinada 
uma área especíca para 
carros de som, onde haverá 
Encontro de Som Automoti-
vo.

As inscrições podem ser 
feitas por meio do site do 
programa, a partir de um 
cadastro vinculado ao CPF.

P-FIES

VITÓRIA – As inscri-
ções já estão abertas e vão 
até o dia 12 para o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies),  programa do Minis-
tério da Educação (MEC) 
destinado a nanciar cursos 
superiores em universidades 
privadas para estudantes de 
baixa renda. Em 2020, a ofer-
ta do programa é de 100 mil 
vagas.

Há duas modalidades de 
nanciamento no atual mo-
delo do Fies, que possibili-
tam juro zero a quem mais 
precisa e uma escala que 
varia conforme a renda fami-
liar do candidato.

A oferta de vagas a juro 
zero é destinada a estudantes 
com renda familiar per capi-
ta mensal de até três salários 
mínimos, que tenham reali-
zado qualquer edição do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) desde 2010 e 
obtido pelo menos 450 pon-
tos de nota média. O candi-
dato não pode ter tirado zero 
na redação.

A outra modalidade, deno-
minada P-Fies, é destinada a 
estudantes com renda per 
capita mensal familiar de até 
cinco salários mínimos. Nes-
se caso, as condições do -
nanciamento são negocia-
das com algum agente nan-
ceiro que ca responsável 
pelo contrato.

INSCRIÇÕES PARA O FIES JÁ ESTÃO ABERTAS

Bolsistas parciais do Pro-
grama Universidade para 
Todos (ProUni), ou seja, 
aqueles que têm bolsa de 
50% da mensalidade, tam-
bém podem participar do 
processo seletivo do Fies e 
nanciar a parte da mensali-
dade não coberta pela bolsa.

São contemplados no Fi-
es somente cursos no forma-
to presencial. O programa 
não nancia cursos no for-
mado ensino a distância 
(EaD).

Para se inscrever no P-
Fies, o estudante ainda pre-
cisa atender aos mesmos 
critérios do Fies juro zero: 
nota mínima de 450 pontos 
nas provas do Enem e não 
ter zerado a redação. Pelo 
calendário do MEC, o resul-
tado da primeira pré-seleção 
do Fies será divulgado em 
26 de fevereiro.

Q u e m  n ã o  f o r  p r é -
selecionado ainda pode ter 
uma segunda chance, can-
do em lista de espera para o 
caso de algum estudante não 
conrmar a inscrição. A 
classicação é feita com 
base na nota do Enem, sendo 
dada preferência a quem 
nunca cursou nenhum curso 
superior. O candidato pode 
selecionar até três cursos de 
seu interesse que tenham 
vagas no Fies.

Mesmo no formato pre-
sencial, a oferta de vagas 
obedece a critérios estabele-
cidos pelo MEC, sendo prio-
rizados, com 60% das opor-
tunidades, cursos nas áreas 
de saúde, engenharia, com-

Têm prioridade também 
as mesorregiões com Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no Municipal mais baixo, 
como Norte e Nordeste.

É previsto também um 
número maior de vagas no 
Fies para cursos com melhor 
avaliação, segundo o Siste-
ma Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sina-
es): 35% para cursos com 
conceito 5; 30% para aque-
les com conceito 4; 25% 
com conceito 3; e 10% para 
cursos autorizados recente-
mente.

Caso ainda não tenha em-

PAGAMENTO
Tanto no Fies Juro Zero 

quanto no P-Fies, o estudan-
te só começa a pagar a dívi-
da contraída depois que se 
formar, na forma do contra-
to. A parcela devida é des-
contada na fonte.

putação e pedagogia.

Durante o curso, o estu-
dante deve pagar apenas a 
parcela da mensalidade não 
incluída no nanciamento e 
encargos operacionais liga-
dos ao contrato, bem como 
um seguro de vida.

prego e renda formal, o -
nanciamento será quitado 
em prestações mensais equi-
valentes ao pagamento míni-
mo, de acordo com o regula-
mento do CG-Fies.

Após a complementação 
d a  i n s c r i ç ã o ,  o  p r é -
selecionado no Fies e P-Fies 
tem prazo de cinco dias para 
comparecer à Comissão Per-
manente de Supervisão e 
Acompanhamento (CPSA) 
da instituição de ensino, pa-
ra análise de documentação.

A partir do terceiro dia 
útil imediatamente subse-
quente à data da validação 
da inscrição pela CPSA, o 
candidato selecionado tem 
dez dias úteis para compare-
cer ao agente nanceiro 
parceiro, apresentar a docu-
mentação exigida e formali-
zar a contratação do nanci-
amento.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do pro-
grama, a partir de um cadastro vinculado ao CPF.

ACESSE:
www.FANOTICIAS.com.br

Casagrande diz
que Bolsonaro está
blefando sobre
imposto de
combustível

Ao jornal, o governador 
capixaba disse que Bolso-
naro "sabe que não tem 
como executar" esse corte 
tributário e que por isso 
ele "cria uma discussão 
supercial, sem amparo 
nos números reais". As 
declarações foram dadas à 

Após dizer nas redes 
sociais e em vídeo que o 
governo do Espírito Santo 
estaria disposto a debater 
"de forma técnica, equili-
brada e responsável" uma 
fórmula para a redução do 
preço dos combustíve-
is</a>, o governador Rena-
to Casagrande (PSB) su-
biu o tom. Em entrevista 
para a coluna Painel, do 
jornal Folha de S. Paulo, o 
socialista armou que o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) estaria ble-
fando sobre a possibilida-
de de corte nos tributos 
que incidem sobre os com-
bustíveis.

VITÓRIA – Depois de 
falar que estaria disposto a 
debater redução de impos-
to, governador subiu o 
tom. Ele armou que o 
presidente sabe que não 
tem como zerar cobrança 
de impostos sobre os com-
bustíveis, e que criou um 
"factóide”

“Não podemos produzir 
factóides para enfrentar 
factóides, temos que ter 
responsabilidade com a 
população [...] (Isso) é um 
blefe”, disse Casagrande à 
Folha. “Se alguém tem que 
tomar a iniciativa, então 
ele que comece”, armou. 
Ao jornal, o governador 
declarou ainda que, no ca-
so do Espírito Santo, o 
ICMS que incide sobre os 
combustíveis representa 
10% da arrecadação esta-
dual.

Casagrande tinha feito 
um discurso mais brando 
em um vídeo divulgado 
pela assessoria do governo 
e em uma publicação no 
Twitter. Ele havia armado 
que o Estado estaria dispo-
nível para discutir medidas 
que possibilitem uma redu-
ção do preço nas bombas, 
que se colocava "inteira-
mente à disposição" para a 
discussão, mas que estava 
"esperando um primeiro 
passo do governo federal". 

coluna em Brasília, onde 
Casagrande participou de 
uma reunião com o minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, sobre auxílio -
nanceiro para reconstrução 
de cidades afetadas pelas 
chuvas de janeiro.

“Não podemos produzir factóides para enfrentar factói-
des, temos que ter responsabilidade com a população [...] 
(Isso) é um blefe”, disse Casagrande à Folha.

Plantação de
maconha perto
de escola
SÃO MATEUS – Du-

rante um patrulhamento 
tático motorizado por volta 
da 1 hora da madrugada 
deste sábado, policiais mili-
tares detiveram três suspei-
tos do tráco de drogas no 
bairro Vitória. Durante as 
buscas encontraram na casa 
de um dos detidos, havia 
dois pés de maconha planta-
dos no quintal.  

Além dos pés de maco-
nha, e ácido bórico que é 
usado para preparo de dro-
ga, foi apreendida uma pe-

Os três foram abordados 
quando se encontravam na 
frente do Colégio CAIC e 
um tentou fugir pulando 
quintais de casa, mas foi al-
cançado.

Os detidos foram entre-
gues no plantão da Delega-
cia da Polícia Civil.

quena quantidade de maco-
nha prensada.

Um dos três elementos 
detidos está com mandado de 
prisão em aberto, mas na 
ocorrência a PM não especi-
ca o crime cometido por ele. 
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FELIPE RIGONI SE UNE A PARLAMENTARES
E PEDE IMPEACHMENT DE MINISTRO

BRASÍLIA – O deputado 
federal capixaba Felipe Ri-
goni (PSB) e outros 18 par-
lamentares apresentaram 
denúncia contra o ministro 
da Educação, Abraham We-
intraub, no Supremo Tribu-
nal Federal por crime de res-
ponsabilidade.

A denúncia tem como 
base a radiograa realizada 
por uma comissão da Câma-
ra dos Deputados no Minis-
tério da Educação (MEC), 
aprovada em dezembro de 
2019, apontando paralisia 
nos trabalhos de planeja-
mento e na execução de polí-
ticas públicas por parte do 
ministério. O deputado fede-
ral Felipe Rigoni foi o rela-
tor dessa vistoria feita no 
ano passado.

O pedido de impeach-
ment foi assinado pelos de-
putados federais Felipe Ri-
goni, Tabata Amaral, João 

Deputados protocolaram denúncia por crime de res-
ponsabilidade.

Campos, Raul Henry, Regi-
naldo Lopes, Professor Isra-
el, Aliel Machado, Rodrigo 
Agostinho, Marcelo Calero, 
Maria do Rosário, Perpétua 
Almeida, Margarida Salo-
mão, Danilo Cabral, Rafael 
Motta, Joênia Wapichana, 

Fabiano Tolentino e Alexan-
dre Frota e pelos senadores 
Alessandro Vieira e Fabiano 
Contarato.

Entre os argumentos que 
justicam a ineciência do 
ministro, estão a ausência de 
políticas de alfabetização, as 

falhas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), 
o favorecimento de apoiado-
res do governo Bolsonaro, 
ofensas às mães de diferen-
tes cidadão; e a omissão 
quanto ao uso de R$ 1 bilhão 
resgatados pela Opreção 
Lava Jato.

“A denúncia é baseada 
em quase um ano de reu-
niões, requerimentos e aná-
lises. Há um relatório ro-
busto comprovando a ine-
ciência, que é um princípio 
constitucional. A Educação 
é fundamental para o de-
senvolvimento socioeco-
nômico do país, mas vem 
sendo tratada com descaso 
e irresponsabilidade. É nos-
so papel cobrar mudan-
ças”, armou o deputado 
Felipe Rigoni.

Procurado, o MEC ainda 
não se pronunciou sobre o 
caso.

Petrobras
transfere
mil funcionários
para Vitória

SÃO MATEUS – O mês 
de janeiro acabou, o ano leti-
vo já começou, mas o Projeto 
Praia Acessível segue rme 
na praia de Guriri. Sucesso 
absoluto na alta temporada, o 
Prefeito Daniel Santana con-
rmou que o Projeto funcio-
nará até o último dia de Verão, 
ou seja, até o dia 22 de março.

Foi disponibilizada uma 
equipe multidisciplinar, com-
posta por guarda-vidas, pro-
ssionais de educação física, 
além de técnicos de referên-
cia para atendimento da popu-
lação assistida pelo Praia 
Acessível.

O Projeto funciona na se-
gunda passarela, Lado Norte, 
das 8h às 13h de segunda a 
sexta-feira; e das 8h às 16h 
nos sábados, domingos e feri-
ados.

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO

PRAIA ACESSÍVEL SEGUE ATÉ MARÇO EM GURIRI

O Praia Acessível tem como objetivo garantir acessibilidade às pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida que frequentam o Balneário de Guriri, por meio do 
uso de cadeiras de rodas anfíbias, próprias para banho.

JAGUARÉ – Um ho-
mem identicado pelas 
iniciais J.C.B.F., de 37 
anos, foi morto a tiros den-
tro do bar do Bibiu, em Cór-
rego da Areia, zona rural de 
Jaguaré. Uma pessoa que 
estava no local e foi apon-
tada como suspeita do cri-
me, foi detida e levada para 
a Delegacia local.

HOMEM MORTO A TIROS
DENTRO DE BAR EM JAGUARÉ

No bolso da calça da víti-
ma foram encontradas 10 
munições de calibre 44 in-
tactas, e recolhidas pela perí-
cia.

De acordo com os polici-
ais, a vítima foi atingida com 
três disparos e morreu no 
local tendo o corpo removi-
do para o Serviço Médico 
Legal de Linhares.

 Uma pessoa que estava no local e foi apontada co-
mo suspeita do crime, foi detida e levada para a Dele-
gacia local.

VITÓRIA –Os proje-
tos de desinvestimento da 
Petrobras – que, nos últi-
mos meses, tem vendido 
ativos e encerrado suas 
operações em diversos 
pontos do País, estão tra-
zendo cerca de mil funcio-
nários da estatal, entre pró-
prios e terceirizados, para 
Vitória. 

A informação é do coor-
denador do Fórum Capi-
xaba de Petróleo e Gás da 
Federação das Indústrias 
do Espírito Santo (Fin-
des), Durval Vieira de Frei-
tas, segundo o qual, a esta-
tal está centralizando suas 
ações em três escritórios: 
Vitória, Macaé (RJ) e Rio 
de Janeiro capital.

“Muitos dos funcioná-
rios de unidades que estão 
sendo fechadas estão vin-
do para cá, tanto de Cam-
pos e Bahia. Isso é muito 
legal para nós, pois há um 
movimento de aluguel de 
imóveis, compras, ali-
mentação em restaurantes, 
mais crianças em escolas. 
E é um pessoal de um ní-
vel aquisitivo melhor.” 
Ele ressalva que do pró-
prio Estado, de São Mate-
us, também estão sendo 
transferidos funcionários 
para Vitória. 

Durval explicou que do 
total, 700 pessoas vieram 
de Campos, no Rio de Ja-
neiro. O fechamento de 
bases em outros locais, é 
claro, não signica cria-

A Petrobras informou 
que, seguindo seu plano 
estratégico 2020-2024, 
com foco em produzir 
óleo e gás em águas pro-
fundas e ultraprofundas, a 
companhia tem realizado 
mudanças para maximizar 
resultados.

A petroleira conrmou 
que já fez a transferência 
de  aproximadamente 
1.300 empregados onsho-
re e offshore para darem 
suporte às novas opera-
ções da unidade de negó-
cios de Exploração e Pro-
dução do Espírito Santo, 
que passou a administrar, 
a partir de 2018, os cam-
pos de Albacora e Albaco-
ra Leste e, mais recente-
mente, em julho de 2019, 
o campo de Roncador, to-
dos localizados na Bacia 
de Campos. 

“Adicionalmente, em 
2020, chegarão para traba-
lhar no Edifício Vitória 
mais 250 empregados em 
áreas como Contabilidade 
e Tributário, Suprimento 
de Bens e Serviços, Poços 
e Sistemas Submarinos, 
oriundos de processos de 
otimização de bases admi-
nistrativas”, informou, 
por nota, a assessoria da 
Petrobras.

ção de empregos aqui, 
mas, como há esse deslo-
camento de pessoas para 
cá, há uma grande movi-
mentação no setor de ser-
viços e aluguel”, destacou. 

A informação é do coordenador do Fórum Capixaba 
de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes), Durval Vieira de Freitas.
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Vevé gostou do que viu na 

SÃO MATEUS – A riva-
lidade entre as duas torcidas 
de São Mateus e Linhares 
será o ponto xo da partida 
deste sábado entre as duas 
equipes. Como não possui 
estádio para mandar seus 
jogos, o Linhares optou por 
enfrentar o rival no Ser-
namby, a casa do Pitbull do 
Norte. Resta saber quem vai 
vestir o uniforme azul que 
são as cores dos dois times.

Alheio a estes detalhes, o 
treinador Vevé que vem de 
uma vitória sobre o rival Rio 
Branco, por 1 a 0 conta com 
o apoio da torcida para ven-
cer mais uma, o que seria 
primordial para continuar na 
busca de classicação para a 
próxima fase do Capixabão.

EMPOLGADO, PITBULL PEGA
O LINHARES NO SERNAMBY

O Linhares manda seu jogo no Sernamby por falta de 
estádio. A partida deste sábado começa às 18 horas.

partida contra o Rio Branco, 
principalmente o poder de 

controle de bola no meio de 
campo, o que não ocorreu na 

estreia contra o Vitória, par-
tida que marcou o início da 
temporada e o alvianil da 
Capital venceu por 2 a 0.

Jogador importante na 
vitória sobre o Rio Branco, 
quando defendeu três bolas 
com endereço certo dos ata-
cantes adversários, o goleiro 
Ricardo foi bastante elogia-
do pelos torcedores e diri-
gentes, e passou a transmitir 
segurança à zaga formada 
com Adalberto, Fernando, 
Igor e Maxuel.

A partida entre São Mate-
us e Linhares acontece às 18 
horas deste sábado e a ex-
pectativa é de grande públi-
co, mas com um detalhe: 
haverá reforço na segurança 
em função da rivalidade dos 
torcedores dos dois times. 

SÃO MATEUS – Henri-
que Lacerda Chiapetta, de 19 
anos, vai ingressar no curso 
técnico de Eletrotécnica. Con-
quista é motivo de orgulho 
para toda a família e também 
para os amigos do jovem

A conquista dele é motivo 
de orgulho para toda a família 
e também para os amigos. 
Henrique garantiu o primeiro 
lugar dentro da cota para pes-
soas com deciência. O jo-
vem tem síndrome de ásper-
guer, um dos transtornos do 
autismo. Mas quem pensa que 
esse detalhe impede Henrique 
de batalhar pelos sonhos está 
enganado.

Foi assistindo a vídeos na 
televisão e adquirindo conhe-
cimentos através de pesquisas 
na internet que o estudante 
Henrique Lacerda Chiapetta, 
de 19 anos, conquistou uma 
das vagas para ingressar no 
curso técnico de Eletrotécni-
ca, no Instituto Federal do 
Espírito Santo (Ifes), em São 
Mateus. 

ESTUDANTE AUTISTA PASSA EM 1° LUGAR
EM CURSO TÉCNICO NO IFES DE SÃO MATEUS

Já sobre a aprovação no 
vestibular a ansiedade da fa-
mília era grande. “Era uma 
expectativa porque o Henri-
que ele é muito inteligente, a 
minha família, os meus ami-
gos, os irmãos da igreja todos 
caram felizes e celebraram 
com a gente”, conta a mãe do 
jovem.

O estudante não esconde a 
alegria de ter conquistado 
uma vaga para ingressar no 
curso técnico. Menino de pou-
cas palavras, ele comemora 
ao lado da mãe o objetivo al-
cançado. “Quando quero me-
xer com alguma coisa, apren-
do tudo no computador, na 
internet. Quando soube que 
passei em primeiro lugar -
quei muito alegre”, comenta.

Cleide Lacerda, mãe do 
Henrique, conta que o desao 
era manter o jovem estudan-
do. “Eu tinha uma preocupa-
ção dele terminar o ensino 
médio e colocar ele em um 
curso ou numa faculdade”, 
arma.

Segundo o jovem, a curio-
sidade para criar coisas novas 
é o que o impulsiona. “Gosto 
de aproveitar as peças, de me-
xer com eletrônica, tenho mi-
nhas peças aqui e sempre co 
inventando coisas novas”, 
resume.

Além de passar boa parte 
do tempo nos fundos da casa 
onde mora se aventurando 
com os os e descobrindo 
novas possibilidades, o jovem 
ainda tem outros sonhos, co-
mo o de ser um cientista, por 
exemplo.

“Gosto de aproveitar as peças, de mexer com eletrôni-
ca, tenho minhas peças aqui e sempre fico inventando 
coisas novas”, resume.

VITÓRIA – O Índice 
de Conança dos Empre-
s á r i o s  d o  C o m é r c i o 
(ICEC) iniciou o ano com 
alta para o mês de janeiro e 
é o quinto crescimento 
consecutivo da pesquisa 
realizada pela Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Com 
135,3 pontos, o resultado 
teve um crescimento de 
3,1% se comparado a de-
zembro do ano passado. 
Em relação ao mesmo mês 
de 2019, o crescimento foi 
de 6,9%. A pontuação é a 
maior desde abril do últi-
mo ano (132,04) e o me-
lhor nível para o mês de 
janeiro em toda a série his-
tórica, iniciada em 2012.

No avanço do mês e 
comparado a janeiro 2019, 
somente  o  Índice  de 
Expectativa do Empresá-
rio do Comércio (IEEC) 
sofreu recuo. No entanto, 
o subíndice que avalia as 
expectativas da economia 
brasileira ainda se encon-
tra em patamar elevado.  
Com referência ao índice 
que avalia as condições 
atuais da economia, do 
setor e das empresas co-

Confiança dos
empresários capixabas
inicia o ano com alta

merciais (ICAEC), regis-
trou-se o crescimento de 
5,2% frente ao mês anteri-
or e de 22,5% frente ao 
ano passado, avançando 
no nível otimista, marcan-
do 119,6 pontos.

O presidente da Feco-
mércio-ES, José Lino Se-
pulcri, pontua que a quinta 
alta consecutiva é impor-
tante e favorável à melho-
ra das expectativas em 
relação à economia e ao 
setor. “A recuperação gra-
dual da economia, com 
avanço nos investimentos 
e melhora da taxa de de-
semprego, ajuda a expli-
car a percepção otimista 
dos empresários do co-
mércio”, explicou.

A avaliação das Expec-
tativas (IEEC) obteve a 
variação mensal com re-
cuo de 0,2% e teve uma 
retração de 3,2% (163,3 
pontos) em comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior. Já o índice que 
avalia as condições de 
Investimentos (IIEC) teve 
alta de 5,7% frente ao mês 
anterior e avançou 8,6% 
em relação ao ano passa-
do, atingindo 123,0 pon-
tos.

Secretaria da
Educação lança
plataforma sobre
Novo Ensino Médio

VITÓRIA – A Secreta-
ria da Educação (Sedu), 
por meio da subsecretaria 
de Educação Básica e Pro-
ssional, da Assessoria de 
Apoio Curricular e Educa-
ção Ambiental e da Gerên-
cia de Ensino Médio, em 
parceria com a Sedu Digi-
tal, lançou um site de auxí-
lio aos gestores, pedagogos 
e professores da Rede, na 
implementação do currícu-
lo do Novo Ensino Médio. 
O site pode ser acessado  
b l o g t e c a . s e d u . e s .-
gov.br/novoensinomedio/

Na plataforma estão con-
tidas as diretrizes curricu-
lares e operacionais das 
disciplinas Projeto de Vi-
da, Estudo Orientado e Ele-
tivas. Também é possível 

encontrar sugestões de ele-
tivas de todos os compo-
nentes curriculares criadas 
por professores das escolas 
de Tempo Integral, de norte 
a sul do Estado, que foram 
selecionadas por professo-
res especialistas.

De acordo com a assesso-
ra de Apoio Curricular e 
Educação Ambiental da Se-
du, Aleide Cristina, "o site é 
fruto do trabalho e participa-
ção dos professores da Rede 
Estadual", disse. Ela com-
pleta, ainda, que "a platafor-
ma será constantemente atu-
alizada no intuito de suprir 
as necessidades pedagógi-
cas de professores, favore-
cendo o protagonismo estu-
dantil e a formação integral 
dos estudantes".

BRASIL REGISTRA MAIS DE 43 MIL NOVOS CASOS DE HIV E 37 MIL DE AIDS
VITÓRIA – De acordo 

com o último Boletim Epi-
demiológico do Ministério 
da Saúde, publicado no m 
do ano passado, o Brasil 
tinha registrado 43.941 no-
vos casos de HIV e 37.161 
casos de Aids. Viver com 
HIV não é a mesma coisa 
que viver com Aids. HIV é o 
vírus que pode ser contraído 
durante uma relação sexual 
sem proteção. A Aids, por 
sua vez, é causada pelo ví-
rus HIV, que ataca as células 
responsáveis pela defesa do 
organismo.

Há muitos soropositivos 
que vivem anos sem apre-
sentar sintomas e desenvol-

Dos casos de infecção pelo 
HIV registrados em 2018, 
ano do último levantamento, 
a região Sudeste do país apa-
rece em primeiro lugar, com 

Desde 2013, o Brasil uni-
versalizou o tratamento de 
HIV para todos os portadores 
do vírus. A partir daí, houve 
uma diminuição nos casos de 
desenvolvimento da doença 
em pessoas infectadas. Entre 
2012 e 2018, os casos de 
AIDS apresentaram uma que-
da de 16,8%.

ver a doença. Isso explica a 
diferença no número de re-
gistros de infecção por HIV 
em relação às noticações de 
Aids.

37,7% das noticações. Em 
último, está o Centro-Oeste, 
com apenas 8,2% dos casos. 
Nordeste, Sul e Norte repre-
sentam 24%, 17% e 11% dos 
registros do ano, respectiva-
mente. Em relação às faixas 
etárias, a maior parte dos ca-
sos de HIV se concentra nas 
pessoas com idade de 20 a 34 
anos, que representam 52,7% 
dos registros. 

O Brasil oferece tratamen-
to de HIV gratuito por meio 
de toda a rede do Sistema Úni-
co de Saúde, o SUS. Marcos 
Verde tem 23 anos e foi diag-
nosticado com HIV em 2015. 
Ele fala sobre a importância 
do tratamento para sua vida.

A camisinha é o único 
método que previne o con-
tágio por todas as ISTs. Use 
camisinha e proteja-se do 
HIV e de outras infecções, 
como Sílis e Hepatites.

“Em algumas pessoas, 
pode durar anos até que sur-
ta um efeito - negativo, claro 
– e em outras pessoas vem 
bem rápido. No meu caso, 
foi bem rápido. Eu sei o tem-
po de intervalo que demo-
rou para eu começar a sentir 
algum sintoma. Se eu não 
tivesse tido a oportunidade 
de fazer esse exame e correr 
atrás dessa assistência, acho 
que eu estaria bem mal ou 
não estaria mais aqui.”
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Dizem que em 2050 - 
logo ali, pois - dois terços 
da população mundial vi-
verão em cidades. Se con-
siderarmos que atualmen-
te 55% da humanidade já 
vivem nelas perceberemos 
que esta não é uma previ-
são absurda - muito pelo 
contrário.

Se até 2050 preparar-
mos a infraestrutura física 
e administrativa necessá-
ria para esta nova realida-
de colheremos os frutos 
produzidos por cidades 
vibrantes e dinâmicas. Se 
falharmos, porém, tere-
mos as atuais cercadas por 
vastos cinturões de misé-
ria entregues à criminali-
dade.

Lancemos nosso primei-
ro olhar para a estrutura 
física. Considere que as 
cidades ocupam apenas 2% 
da área do planeta, mas pro-
duzem 70% do lixo e emi-
tem idêntico percentual dos 
poluentes nele lançados. 
Consomem 60% da energia 
produzida no mundo.

Eis aí algo um quadro 
que poderá criar oportuni-
dades maravilhosas para o 
desenvolvimento - ou pro-
blemas terríveis. Tudo de-
penderá do que faremos 
nas próximas três décadas, 
em preparação para este 
momento.

A conclusão é absurda-
mente simples: há que pre-
parar nossas cidades para 
este momento. Mas qual o 
que! 75% da infraestrutura 
necessária ainda não exis-
tem nem em projeto. A pro-

Coluna
do Pedro

A FAVELA É TUDO

Não subestime este pro-
blema. Prevê-se, por exem-
plo, que em 2050 Lagos, 
na Nigéria, terá 88 milhões 
de habitantes. Dhaka, no 
Bangladesh, 76 milhões. E 
Kinshasa, na República 
Democrática do Congo, 63 
milhões. Imagine estas 
três cidades entregues à 
favelização - e trema.

O olhar seguinte será 
sobre a presença do Estado 
nestes locais. Se efetiva 
haverá educação, saúde e 
segurança. Caso contrário, 
estaremos a falar de locais 
entregues ao crime e con-
denados à miséria - arrisco 
dizer que, aí, a omissão das 
instituições terá sido tão 
irresponsável quanto as-
sassina.

pósito, percorra a periferia 
dos nossos maiores aglo-
merados urbanos e veja 
que, já para hoje, o despre-
paro é chocante.

Pense ,  na lmen te , 
naquela preciosa estabili-
dade jurídica - sem a qual 
não há economia que se 
sustente. Dos nossos pre-
parativos sairá a denição 
do volume e do tipo de in-
vestimentos que nossas 
cidades receberão. Anal, 
quem irá investir de forma 
séria em cidades sitiadas?

As atuais favelas po-
dem, assim, ser parte da 
solução ou do problema. 
Só depende de nós. Agora 
levante-se. Vá à janela. 
Contemple o mundo que 
temos construído. E pense 
na geração seguinte: o que 
ela encontrará?

O crédito consignado para 
o servidor público estadual 
teve redução de 0,10 ponto 
percentual. A taxa mínima foi 
reduzida de 0,95% para a 
partir de 0,85% ao mês.  Esse 
valor é válido para as novas 
operações. 

VITÓRIA – Cortes che-
gam aos créditos consignado 
e pessoal, além do nancia-
mento de veículos 

O Banestes reduziu a taxa 
de juros de empréstimos, 
após a decisão do Comitê de 
Política Monetária do Banco 
Central (Copom) reduzir em 
0,25 ponto percentual a Se-
lic, chegando em 4,25% ao 
ano.  Os cortes chegam aos 
créditos consignado e pesso-
al, além do nanciamento de 
veículos. Essa é a primeira 
redução deste ano.

O corte nos juros do crédi-
to consignado também chega 
a outras categorias e empre-
gados da iniciativa privada, 
porém, variam de acordo com 

No passado, foram feitas 
obras de terraplanagem, que 
estão completamente perdi-
das no extremo Noroeste, no 
município de Ecoporanga, 
colocando em risco a segu-
rança de quem precisa se 
utilizar da via provisória e 
assoreando córregos e rios 
pelo deslocamento de terra 
em épocas de chuvas.

O diretor de Planejamen-
to e Pesquisa do Departa-
mento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes 
(DNIT), Luiz Guilherme 
Rodrigues de Mello, infor-
mou, em resposta solicitada 
pelo gabinete do ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
mediante ofício do deputado 
Enivaldo dos Anjos, as fases 
em que se encontram os pro-
jetos relacionados à BR 342.

VITÓRIA – Em resposta 
a ofício encaminhado pelo 
deputado estadual Enivaldo 
dos Anjos (PSD), o Ministé-
rio da Infraestrutura infor-
mou que a contratação dos 
serviços de projeto básico e 
executivo para os trechos 
em Minas Gerais, Bahia e 
Espírito Santo poderá ser 
feita ainda em 2020. A im-
plantação completa dessa 
rodovia é um sonho antigo 
das regiões Norte e Noroeste 
do Estado, para fazer a liga-
ção com a BR 116, em Teó-
lo Otoni (MG).

A informação refere-se 
aos estudos de viabilidade 
técnica, econômica e ambi-

ENIVALDO PEDE E GOVERNO
FEDERAL ESTUDA OBRAS DA BR 342

ental para os trechos da BR 
no Espírito Santo, em Minas 
Gerais e na Bahia. Dois tre-
chos, na Bahia e em Minas, 
já têm 94% dos estudos con-
cluídos, mas os trechos entre 
Araçuaí (MG) e Sooretama 
(ES), este com 210 km, es-
tão com apenas 19% realiza-
dos. Nos trechos de Minas e 
Bahia há previsão de contra-
tação dos projetos básico e 
executivo em 2020.

“Mas vai depender da 
disponibilidade técnica do 
DNIT, bem como de recur-
sos autorizado na Lei Orça-
mentária Anual para o exer-
cício de 2020 ou até mesmo 
em função das diretrizes ad-
v i n d a s  d o  p r ó p r i o 
MINFRA”, conforme infor-
mado pelo diretor de Plane-
jamento e Pesquisa, Luiz 

Guilherme Rodrigues de 
Mello.

PEDIDO

Esta é a situação da BR 
342, que deveria ligar a BR 
116, em Teólo Otoni (MG), 
à BR 101, em Sooretama, 
mas que se tornou um sumi-

Em setembro de 2019, o 
deputado Enivaldo dos 
Anjos enviou a solicitação 
ao Ministério da Infraestru-
tura para retomada dos pro-
jetos e obras da BR 342tica-
ção São 66km entre Ecopo-
ranga e Ataléia (MG), pas-
sando pelas localidades de 
Santa Rita e Ribeirãozinho. 
No trecho de 47km entre 
Ecoporanga e a divisa entre 
Espírito Santo e Minas Gera-
is, todo o serviço de terrapla-
nagem está perdido.

“Esse extremo Noroeste é 
a última fronteira do Espírito 
Santo, sofrendo de um isola-
mento histórico que provocou 
o atraso no seu desenvolvi-
mento. Romper esse isola-
mento com a conclusão da 
ligação de Teólo Otoni pelo 
menos até Nova Venécia é 
essencial para o desenvolvi-
mento regional. Estamos pe-
dindo prioridade na pavimen-
tação do trecho entre Ecopo-
ranga e Ataléia (MG), porque 
dessa cidade a Teólo Otoni o 
acesso é pavimentado por 
meio da MG 412 e da BR 
418, que liga a BR 116 à BR 
101 no sul da Bahia”, disse 
Enivaldo dos Anjos.

douro de dinheiro público, 
segundo palavras do deputa-
do Enivaldo dos Anjos 
(PSD) ao enviar ofício ao 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
solicitando a retomada de 
estudos visando à conclusão 
da rodovia.

Como segunda priorida-
de, Enivaldo dos Anjos pe-
diu a conclusão da ligação 
de Ecoporanga a Nova Vené-
cia. Nesse trecho, há 23km 
por serem feitos, entre o pa-
trimônio do Vermelho (Eco-
poranga) até o entroncamen-
to com a rodovia ES 234, de 
Vila Pavão a Nova Venécia. 
“Esse trecho entre Vila Pa-
vão e Nova Venécia não per-
tence à BR, mas comple-
menta a ligação pavimenta-
da”, disse Enivaldo.

A implantação completa dessa rodovia é um sonho antigo 
das regiões Norte e Noroeste do Estado, para fazer a ligação 
com a BR 116, em Teófilo Otoni (MG).

VITÓRIA – Um estudo 
divulgado como ‘A Cara da 
Democracia’, apontou que a 
população brasileira tem mai-
or conança em grupos de 
família no WhatsApp e nas 
igrejas do que em instituições 
como o STF, o Congresso Na-
cional e os partidos políticos.

O levantamento, divulgado 
pelo Valor Econômico, mos-
trou que as igrejas foram colo-
cadas no grupo ‘cona muito’ 
por 32%  das pessoas ouvidas, 
cando atrás apenas da Polí-
cia Federal, que somou 33%, 
como a instituição mais con-
ável junto à população.

Logo após a PF, aparecem 
no ranking de conança dos 
brasileiros, as igrejas, as For-
ças Armadas e a Polícia Mili-
tar. Na sequência, por mais 
exótico que isso possa pare-
cer, os grupos de família no 

No Top 5 da pesquisa, ain-
da aparecem as Forças Arma-
das (29% de ‘cona muito’), 
a Polícia Militar (20%) e os 
g r u p o s  d e  f a m í l i a  n o 
WhatsApp (15%). Na outra 
ponta, o Facebook e os parti-
dos políticos foram os princi-
pais apontados no quesito 
‘não cona’, com 54% e 
71%, respectivamente.

BRASILEIRO CONFIA MAIS EM GRUPOS DE
WHATSAPP E IGREJAS DO QUE NO STF E PARTIDOS

WhatsApp é visto como ‘mais confiável’ do que algu-
mas instituições do Brasil

“Os dados demonstram a 
percepção da população de 
que o combate à corrupção é 
essencial para o crescimento 
do País”, avalia o presidente 
da Federação Nacional dos 
Policiais Federais (Fenapef), 
Luís Antônio Boudens. O tra-
balho correto de investigação 
que levou à prisão diversos 
“gurões” da República, 
independentemente de colo-
ração partidária, segundo ele, 
colaborou para essa percep-
ção.

Ainda segundo o levanta-
mento, o sentimento de apoio 
à Democracia cresceu de 
2018 para 2019. O número de 
pessoas que disse ver o siste-
ma como o ‘preferível’ a qual-

“A PF se mostra uma insti-
tuição conável porque não 
há fatos graves que desabo-
nem a corporação. Ela se mos-
tra eciente, ainda que possa 
ser muito mais se investirmos 
na modernização de sua estru-
tura”, avalia.

WhatsApp. Fechando a la 
estão o Congresso Nacional, o 
Facebook e os partidos políti-
cos.

DEMOCRACIA E GOLPE 
MILITAR

quer outra forma de governo 
subiu de 56% para 64%.

Outro ponto que apresen-
tou melhora foi a percepção 
dos brasileiros sobre a Dita-
dura Militar. O número de 
pessoas que respondeu que 
um golpe não se justicaria 
ante casos de corrupção ou em 
cenário de muitos crimes su-
biu: de 41% para 55% e 46% 
para 56%, respectivamente.

O estudo “A Cara da Demo-
cracia” é realizado pelo Insti-
tuto da Democracia e da De-
mocratização da Comunica-
ção e integra o Programa de 

Institutos Nacionais de Ciên-
cia e Tecnologia.  O Instituto é 
formado por grupos de pes-
quisas de quatro instituições 
p r i n c i p a i s :  U F M G , 
IESP/UERJ, Unicamp e UnB. 
Participam ainda pesquisado-
res de outras cinco institui-
ções nacionais (USP, UFPR, 
UFPE, Unama e IPEA) e duas 
estrangeiras (CES/UC e da 
UBA). No levantamento re-
cente foram ouvidas 2.009 
pessoas em 151 municípios 
entre 8 e 16 de novembro. A 
margem de erro é de dois pon-
tos percentuais.

Banestes reduz
taxa de juros
após queda da Selic

o convênio com o Banco. 
O crédito pessoal caiu de 

1,35% para a partir de 1,30% 
ao mês, uma das menores 
taxas do mercado. O nanci-
amento para veículos tam-
bém está com taxas mais atra-
tivas. Saíram dos atuais 
0,80% para a partir de 0,78% 
ao mês.   

Na linha de nanciamento 
imobiliário para pessoa físi-
ca, a taxa mínima continua 
em 6,65%, na aquisição pelo 
Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH). Esse nancia-
mento permite a utilização do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). É uma 
das melhores taxas de merca-
do.

As novas taxas começam a 
ser operadas a partir desta 
sexta-feira (07) em toda a 
rede Banestes, composta por 
116 agências e 36 postos de 
atendimento. A denição das 
taxas é feita de acordo com o 
perl do cliente.
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VENDO uma propriedade 
rural na Fazenda Cedro, 
com 9,5 alqueire de ter-

ra. Contato: 99813-
3138.

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

VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

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

Tratar: 99900-2100

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

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

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

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

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX ROCK RIO 

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX CL 2017/18 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

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

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

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

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

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

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