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O Partido Comunista do Brasil, vulgo PCdoB realiza hoje, a 
partir das 9h, no Plenário da Câmara Municipal de São Mateus 
um encontro de representantes da juventude em São Mateus. 
O Partido dos Trabalhadores de São Mateus também se reúne 
hoje, a partir das 13h no plenário da Câmara Municipal para 
uma reunião com os membros partidários. 

Excursão para Arraial D’ajuda, em Porto Seguro, entre os dias 
21 e 26 de fevereiro, com transporte, hospedagem, visita à Co-
roa Vermelha e Cabana Axé Moui. Os valores são diferencia-
dos para adultos, crianças e adolescentes. Mais informações 
com Zeni Motta pelo telefone (27) 99925-0648.

Em Sama existem várias pessoas que o aplicam, gratuitamente 
ou cobrando, dependendo do objetivo de cada prossional. A 
Coluna Aplausos indica a reikista Ana Paula, que atende toda 
sexta-feira à tarde na Rua Dr. Arlindo Sodré, em frente à Vidra-
çaria Lux. O valor de cada sessão é 30,00, e a renda será desti-
nada à instituição Casa do Caminho, que atende crianças e ado-
lescentes no Bairro Santo Antônio. Contato pelo telefone (27) 
99711-1600.

PARTIDOS DA ESQUERDA

O Reiki é considerado por alguns dos seus seguidores como 
uma terapia holística que traz cura espiritual, física, mental e 
emocional. A crença é que a energia ui através das mãos do 
emissor para qualquer local que sejam colocadas; cuida do 
equilíbrio energético, trabalhando questões emocionais, men-
tais, padrões de comportamento, traumas e, além disso, pro-
move no corpo o equilíbrio de funções, alívio de dor, fortaleci-
mento do sistema imunológico, entre outros benefícios.

REIKI II

HOMENAGEM

EXCURSÃO NO CARNAVAL

Eliezer Nardoto, escritor mateense foi condecorado pela Loja 
Maçônica Mensageiros da Luz com a comenda União Cinco 
de Fevereiro, por ocasião da comemoração de 50 anos daquela 
instituição. A homenagem é direcionada à pessoas que tenham 
realizado serviços à sociedade. Parabéns, Nardoto!

SE REÚNEM HOJE

REIKI

COSTELÃO
A Casa de Carnes e Peixaria Costelão está com preços incríve-
is: alcatra e picanha 39,90; carne de jacaré 59,90; lé mignom 
39,90; linguiça artesanal mista 16,90; costela 13,90.

CINE SÃO MATEUS 

TENHA CALMA, BABY
“É inútil car sentado em meio a todas essas coisas desconhe-
cidas, tentando resolver um enigma. Você acabará monoma-
níaco. Encare este mundo. Aprenda-lhe os costumes, observe-
o, não tire conclusões apressadas. No m você acabará en-
contrando as respostas” (H.G. Wells).

Bom dia pra quem é de bom dia!

Acompanhe a programação de hoje: Aves de Rapina - Arlequi-
na 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).

FONTE: CLIMATEMPO

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

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

VITÓRIA – O Espírito 
Santo inicia o ano de 2020 
com uma boa notícia: o núme-
ro de noticações de novos 
casos de HIV/Aids caiu em 
relação aos anos anteriores. 
A preocupação da Secretaria 
da Saúde (Sesa) agora é cons-
cientizar a população sobre a 
importância do uso de pre-
servativos nas relações sexu-
ais, e manter esse índice de 
queda evitando a transmis-
são das chamadas Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs), principalmente no 
período de Carnaval.

Em 2018, foram notica-
dos 1.068 casos novos de 
HIV. Já em 2017, foram re-
gistrados 1.255 novos casos 
da doença, e em 2016 houve 
o registro de 1.190 novos 
casos, de acordo com os da-
dos do Boletim 34/2019 da 
Análise Epidemiológica do 
HIV/Aids no Espírito Santo, 
referente aos números regis-
trados até dezembro de 2018.

Para manter essa redução, 
nas últimas semanas a Coor-
denação do Programa Esta-
dual de Doenças Sexualmen-
te Transmissíveis (DST) e 
Aids fez a distribuição de 3 
milhões de preservativos 
adquiridos com recursos pró-
prios da Sesa. Outros 980 mil 
preservativos, enviados pelo 
Ministério da Saúde na últi-
ma semana para o Carnaval, 
serão entregues em todos os 
municípios do Estado até 
sexta-feira (14).

D a d o s  d o  B o l e t i m 
34/2019 também mostram 
que o Espírito Santo possui 
um total de 12.210 pessoas 
que vivem com HIV/Aids 
sendo tratadas com antirre-
trovirais nos 26 Serviços de 
Atendimento Especializado 
em AIDS (SAE), com uma 
média de 1.200 novos casos 
por ano.

CAI NÚMERO DE NOVOS CASOS
DE HIV NO ESPÍRITO SANTO

AÇÕES NO CARNAVAL 
CAPIXABA

Segundo a coordenadora 
do Programa Estadual de 
D o e n ç a s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis (DST) e 
Aids, Sandra Fagundes More-
ira da Silva, o uso de preser-
vativos em todas as relações 
sexuais, torna-se um método 
mais ecaz para a redução do 
risco de transmissão das 
DSTs, principalmente da 
sílis, e em especial do vírus 
da Aids. “Infelizmente mui-
tas pessoas acabam se infec-
tando, pois cam no risco 
sexual sempre”, lamentou a 
coordenadora.

Nos dias de festa, quando 
muitos pensam só em diver-
são, também é preciso car 
atento aos cuidados com a 
saúde e se prevenir contra 
doenças sexualmente trans-
missíveis.

Durante o Carnaval de 
Vitória, que acontece sexta-
feira (14) e sábado (15), a 
Sesa irá trabalhar em parce-

Diferente das campanhas 
veiculadas em anos anterio-
res, em que o foco era a pre-
venção do HIV/Aids, neste 
ano, a campanha lançada no 
último sábado (08) pelo Mi-
nistério da Saúde, apresenta 
um conceito voltado para a 
prevenção de todas as Infec-
ções Sexualmente Transmis-
síveis (ISTs). Segundo o mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, o objetivo da 
campanha deste ano é propor 
uma mudança de comporta-
mento entre os jovens quanto 
ao uso do preservativo para 

ria com a Prefeitura de Vitó-
ria na distribuição de preser-
vativos e folders informati-
vos no Sambão do Povo, na 
Capital. E contará também 
com a parceria de ONG na 
campanha da prevenção, 
com distribuição de preser-
vativos durante o carnaval. 
Além da distribuição no lo-
cal, os preservativos mascu-
lino e feminino são distribuí-
dos gratuitamente em todas 
as unidades de saúde do Esta-
do.

MINISTÉRIO DA 
SAÚDE LANÇA 
CAMPANHA DE 

PREVENÇÃO ÀS ISTS

Para manter essa redução, nas últimas semanas a Coordenação do Programa Esta-
dual de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids fez a distribuição de 3 
milhões de preservativos adquiridos com recursos próprios da Sesa.

evitar doenças como sílis, 
herpes genital, hepatites vira-
is, gonorreia e HPV.

As infecções transmitidas 
por relação sexual são causa-
das por dezenas de vírus e 
bactérias durante o contato 
sexual, sem o uso de camisi-
nha, com uma pessoa que 
esteja infectada. Por isso, a 
importância de reforçar cons-
tantemente a necessidade de 
proteção, incentivando o uso 
de camisinha, principalmen-
te durante o Carnaval.

As ISTs aumentam em até 
18 vezes a chance de infec-
ção pelo HIV/Aids. Isso por-
que as infecções sexualmen-
te transmissíveis geralmente 
causam lesões nos órgãos 
genitais, o que aumenta a 
vulnerabilidade para a pes-
soa adquirir o HIV, por meio 
do contato com secreções e 
sangue. Sem contar que as 
ISTs, como sílis, gonorreia 
e clamídia, por exemplo, po-
dem causar malformações de 
feto e, inclusive levar ao óbi-
to, entre outras complica-
ções.

De acordo com o ministro, 
o cenário brasileiro mostra 
que o comportamento de ris-
co vem impedindo o país de 
avançar no combate às ISTs.
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SÃO MATEUS – Uma 
articulação de lideranças 
políticas e empresariais do 
Norte e Noroeste do Espíri-
to Santo em defesa da cons-
trução não apenas do Cen-
tro Portuário de São Mate-
us, em Urussuquara, mas 
também do projeto da 
Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo, ligando Se-
te Lagoas (MG) ao porto, 
foi anunciada nesta semana 
pelo deputado Marcos Gar-
cia (PV), de Linhares, em 
encontro com o presidente 
da Petrocity Portos, José 
Roberto Barbosa da Silva.

“Sei que desde o primei-
ro momento o deputado 
Enivaldo dos Anjos está 
empenhado em apoiar o 
projeto, mas agora chegou 
a hora de juntarmos todos 
em defesa do porto. Minha 
pretensão é ser prefeito de 
Linhares e sei que esse ter-
minal portuário em Urus-
suquara é fundamental para 
nossa economia. Linhares é 
o município que mais cres-
ce no Espírito Santo, com 
uma economia diversica-
da, e precisamos dessa por-
ta para o mundo”, disse Gar-
cia. 

O parlamentar linharen-
se disse que vai chamar o 
deputado Enivaldo dos 
Anjos, cuja base é a região 
Noroeste, onde está previs-
ta uma Unidade de Trans-
bordo e Armazenagem de 
Cargas da nova ferrovia, 
em Barra de São Francisco, 
para, juntos, irem ao gover-
nador Renato Casagrande 
cobrar uma ação forte em 
favor do porto.

PETROCITY: DEPUTADO MOBILIZA
LIDERANÇAS EM DEFESA DE PORTO

LOGÍSTICA
Para Marcos Garcia, o 

Espírito Santo não pode 
car refém de interesses 
de grupos enquanto a eco-
nomia do Estado tem a 
oportunidade de se rmar 
denitivamente. “Somos 
a melhor porta do Brasil 
para o mundo. Unir o 

CPSM e a ferrovia vai que-
brar o gargalo de logística 
que hoje temos e impulsi-
onar nossa economia”, 
disse Garcia. 

A construção do Porto 
da Petrocity foi “travada” 
pelo parecer dos técnicos 
do Instituto Estadual de 
Meio-Ambiente pela reje-

ição do Estudo de Impacto 
Ambiental apresentado 
pela empresa. José Rober-
to Barbosa, CEO da Petro-
city, mobiliza-se para fede-
ralizar o licenciamento do 
porto, com o apoio do sena-
dor capixaba Marcos Do 
Val, que já se manifestou 
favorável à ideia. 

A construção do Porto da Petrocity foi “travada” pelo parecer dos técnicos do Insti-
tuto Estadual de Meio-Ambiente pela rejeição do Estudo de Impacto Ambiental apre-
sentado pela empresa.

Soma Urbanismo
lança novo
empreendimento:
conheça o
Reserva Jardim

Serão 211 lotes (1ª fase) 
com metragens a partir de 
300 m², com toda infraestru-
tura já conhecida dos empre-
endimentos da loteadora, 
como os serviços de drena-
gem, terraplanagem, redes 
elétrica, de água e esgoto.

Seguindo as últimas ten-
dências da construção civil, 
o Residencial Reserva Jar-
dim traz uma estrutura ex-

LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA

O Residencial Reserva 
Jardim ca situado no bairro 
Aviação, do Hospital Ro-
berto A. Silvares, da 1ª Cia 
do Corpo de Bombeiros e do 
Aeroporto de São Mateus. A 
região possui bairros plane-
jados bem estabelecidos e 
com ótima vizinhança.

Além disso, o empreen-
dimento também terá estaci-
onamentos, iluminação pú-
blica, pavimentação em piso 
intertravado holandês, que 
reete mais luz e produz 
menos calor, e meio-o 
extrusado, que auxilia no 
escoamento da água.

DIFERENCIAIS 
EXCLUSIVOS E 

INÉDITOS

SÃO MATEUS – Diferente 
de tudo já lançado pela lote-
adora, o empreendimento 
contará com lazer com qua-
dras de tênis e futebol, espa-
ço gourmet com churras-
queira, serviço de bicicletas 
compartilhadas, espaço pa-
ra coworking e muito mais!

clusiva e inédita nos empre-
endimentos da Soma Urba-
nismo.

SEGURANÇA

Além de ter academia ao ar 
livre, faixa mista para ciclo-
via e pista de caminhada, o 
empreendimento será entre-
gue com bicicletas comparti-
lhadas para utilização dos 
moradores, espaço zen, espa-
ço pet e o espaço coworking, 
planejado para potencializar 
a produtividade e criativida-
de dos moradores em um am-
biente colaborativo.

O residencial contará com 
portaria 24h, muro de prote-
ção, monitoramento por cir-
cuito interno de TV e moto 
para vigilância. Mais conforto 
e segurança para toda família!

PREÇOS E FORMAS DE 
PAGAMENTO

Os lotes do local têm pre-
ços a partir de R$ 94.990,00. 
Os clientes podem escolher 
entre pagar um sinal e parce-
lar o restante em 36 vezes 
sem juros e sem correção ou 
pagar um sinal e parcelar o 
restante em 60 vezes, com 
juros e sem correção. Ainda 
há a possibilidade de dar uma 
entrada e depois nanciar o 
residual em 120 meses, com 
correção do IPCA e juros de 
1% ao mês.

É possível, ainda, comprar 
o lote com outras pessoas, 
parcelar a entrada em até 3x 
no cartão de crédito, sem aná-
lise de crédito e necessidade 
de comprovação de renda.

O município de São Mateus recebe mais um empreen-
dimento com a qualidade e infraestrutura Soma Urba-
nismo: o Residencial Reserva Jardim!

ITENS DA ÁREA DE LAZER:
• Quadra de tênis • Quadras de areia • Campo de 
futebol society • Espaços gourmet com churras-
queiras • Ciclovia • Pista de caminhada • Play-
ground • Espaços Zen • Espaço Pet • Espaço Cowor-
king • Área de convivência • Área de patinação • Bici-
cletário com bicicletas compartilhadas • Academia 
ao ar livre

E não precisa ir longe para 
conrmar os fatos. Basta 
uma passagem rápida pelo 
centro da cidade. E o que é 
pior, alguns destes buracos, 
como em frente ao Mercado 
Municipal, o cartão postal de 

SÃO MATEUS – Eles 
estão por toda parte, mas não 
estão sozinhos: são os bura-
cos que tomaram conta das 
ruas e avenidas de São Mate-
us. E são encontrados não 
apenas no centro da cidade 
como também no balneário 
de Guriri, onde a maioria das 
ruas não é pavimentada, e no 
interior, nem se fala. Estão, 
aos montes! E, na contramão 
desta situação chove de notí-
cias em redes sociais de que a 
prefeitura tem trabalhado 
fazendo limpeza e capina nos 
bairros, além de intensica-
ção da operação tapa buraco, 
o que na realidade, não trans-
mite a verdade.

BURACOS TOMAM CONTA DE RUAS E AVENIDAS
DE SÃO MATEUS, E NEM GURIRI ESCAPA

São Mateus (deveria ser), são 
resultados de trabalho mal 
feito. Tapa-se um buraco e 
abre-se outro. É o que a re-
portagem constatou. Mas não 
é apenas no centro, nos bair-
ros a situação é ainda pior: na 
maioria deles toda vez que 
chove é um buraco atrás do 
outro. Exemplo: a recente 
obra de pavimentação da Ave-
nida Dom José Dalvit nem 
foi concluída, e em grande 
parte do trecho no Bairro San-
to Antônio é inúmera a quan-
tidade de buracos.

Como se não bastassem os 
buracos em ruas e avenidas 
desde Guriri ao centro e nos 
bairros da periferia, é co-
mum, e há tempo, o matagal 
tomando áreas de residencia-
is apontados como nobres, 
exemplo do residencial Buri-
tis i, Jacuí I e os bairros no 
entorno, como Aviação, por 
exemplo.

E não precisa ir longe para confirmar os fatos. Basta uma passa-
gem rápiE não precisa ir longe para confirmar os fatos. Basta uma 
passagem rápida pelo centro da cidade.da pelo centro da cidade.
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SÃO MATEUS – A 
loja Maçônica Mensagei-
ros da Luz, de São Mate-
us, a mais antiga da cidade 
centenária, homenageou 
o historiador mateense 
Eliezer Ortolani Nardoto 
com a comenda União 
Cinco de Fevereiro.  A 
homenagem faz parte das 
comemorações dos 50 
anos de fundação da loja e 
foi prestada em Sessão 
Magna Pública.

A comenda União Cin-
co de Fevereiro, nome da 
primeira loja maçônica de 

O meia, de 31 anos, natu-
ral de São Mateus, e Bicam-
peão capixaba pelo Pitbull, 
campeão da Supercopa dos 
Campeões Capixabas pelo 
Aracruz, integrante da sele-
ção do Capixabão de 2013 e 
com vários golaços marca-
dos na carreira, está partici-
pando atualmente da disputa 
mais importante: a vida.

Bombom foi diagnostica-
do com um câncer no estô-
mago na última semana e já 
se encontra em São Paulo 
para iniciar o tratamento 
oncológico. Após exames de 
imagem, foi encontrado um 
tumor maligno no jogador, 
que aguarda novos exames 
para saber os próximos pas-
sos da intervenção terapêuti-
ca, que pode ser quimiotera-

SÃO MATEUS – Doriel-
son Meirelles, mais conhe-
cido como Bombom, que já 
driblou adversários em cam-
po, agora está tentando dri-
blar um câncer no estômago 
e, sua doença, está como-
vendo os amigos que se jun-
tam para arrecadar dinheiro 
para o seu tratamento. Bom-
bom está internado em um 
hospital de São Paulo, con-
ante em conquistar mais 
uma vitória na vida.

BOMBOM LUTA CONTRA
CÂNCER E COMOVE AMIGOS 

pia, radioterapia ou até mes-
mo um procedimento cirúr-
gico.

Conante em conquistar 
mais uma vitória, Bombom 
está internado no Hospital 
Heliópolis, na capital pau-
lista, e revela os sintomas 
que o motivaram a buscar 
tratamento médico, e a pos-
terior descoberta da doen-
ça. “Eu estava com muitas 
dores no estômago, não co-
mia direito e vomitava. Ti-
ve uma perda de peso gran-

de, perdi 15 kg em dois me-
ses. Além disso, eu tinha 
um cansaço diário sem fa-
zer esforço”.

Em 2019, Bombom dis-
putou a Copa Espírito Santo 
pelo Pinheiros, onde fez seis 
jogos e marcou um gol. O 
atleta não sentiu nada en-
quanto esteve em campo, 
porém em dezembro come-
çou a sentir as primeiras do-
res. Para se tratar em São 
Paulo, Bombom, que não 
tem plano de saúde, conta 

Também há uma conta 
para que possam ser feitas 
doações em prol do jogador. 
É no Banco do Brasil em 
nome de Caroline T. Santos: 
agência: 0222-4 e conta: 
41.956-7.

com a ajuda de amigos para 
custear os exames e procedi-
mentos que não tiverem a 
cobertura do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

“Foi muito rápido. Eu 
jogava e não sentia nada, 
mas em dezembro eu senti 
algumas dores, que eram 
suportáveis. Tomava remé-
dios para dor no estômago e 
cava de boa. Aí em janeiro 
comecei a sentir dores muito 
fortes, não estava conse-
guindo nem dormir e fui no 
médico. Contei com a ajuda 
da Dra. Priscilla Neves, que 
foi a pessoa chave para con-
seguir uma vaga aqui no Hos-
pital Heliópolis.”

Imbuídos em ajudar, joga-
dores e amigos estão promo-
vendo ações benecentes 
para arrecadar dinheiro para 
o tratamento de Bombom. 
Um jogo vai acontecer neste  
sábado (15), no Campinho 
do Cacique. No mesmo dia 
também será organizado um 
baile benecente.

Bombom foi diagnosticado com um câncer no estô-
mago na última semana e já se encontra em São Paulo 
para iniciar o tratamento oncológico. 

SÃO MATEUS – Mais de 
três mil pessoas vão se reunir 
no Alegrai-vos, tradicional 
evento da Renovação Caris-
mática Católica da Diocese 
de São Mateus. O retiro tem 
presenças conrmadas de 
Frei Gilson, Kátia Zavaris, 
Katiane Silva e Mensageiros 
do Rei. 

Neste ano, com o tema 
“Não vos conformeis com 
esse mundo”, o Alegrai-vos 
será realizado na Escola Téc-
nica Master. E as inscrições, 
que vão custar a partir de R$ 
35,00, já estão abertas e po-
dem ser feitas exclusivamen-
t e  p e l o  s i t e   w w w. e -
inscricao.com/alegraivos 
/sm2020

O evento é realizado a ca-
da ano em uma localidade 
diferente, sempre no período 
do feriado de Carnaval. Ago-
ra será, novamente, na cidade 
de São Mateus, entre os dias 
22 e 25 de fevereiro de 2020.

Para quem tem crianças 
entre 4 e 9 anos, haverá o Ale-
grai-vos Kids, e o Adolesan-

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA RETIRO DE CARNAVAL 

O Alegrai-vos espera a presença de mais de três mil pessoas na programação do Nor-
te do Estado

tos, para as crianças de 10 a 
15 anos. Ambos acontecerão 
simultaneamente em espaços 
exclusivamente preparados, 
onde elas viverão momentos 
incríveis de diversão, evan-
gelização e aprendizado da 
Palavra de Deus. As inscri-
ções serão nos respectivos 
valores de R$ 10,00 e R$ 
15,00, e somente serão reali-

zadas no local e na data dos 
eventos! 

O evento, que já percorreu 
vários municípios, inclusive 
a própria cidade de São Mate-
us em 2016, retorna a ela ago-
ra com uma proporção ainda 
maior. Marcado predominan-
temente por seu caráter reli-
gioso, de inspiração católica, 
o retiro contará com a presen-

ça 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 pales-
tras temáticas. Estarão pre-
sentes também bandas católi-
cas para a realização de 
shows e momentos de espiri-
tualidade nas Noites Caris-
máticas.

Eliezer Nardoto
homenageado por
Loja Maçônica
mais antiga
de São Mateus

Ao historiador mateense 
coube a honra de receber a 
primeira dessas comendas, 
que será entregue, no máxi-
mo, uma a cada ano, por 
ocasião da solenidade co-
memorativa no aniversário 
da Loja Maçônica Mensa-
geiros da Luz.

São Mateus, fundada em 
1900, foi instituída em 
2020 para homenagear não 
maçons que tenham presta-
do relevantes serviços à 
Sociedade em Geral e em 
particular à Sociedade Ma-
teense.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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SÃO MATEUS – Como 
forma de conhecer melhor o 
seu teor, os vereadores deci-
diram em plenário, por una-
nimidade rejeitar o caráter 
de urgência e votar pelo rito 
regular da proposição que 
autoriza a cessão, em como-
dato, de bem público móvel 
às associações, cooperativas 
e sindicatos com sede em 
São Mateus.

No momento em que o 
presidente da Câmara, Jorge 
Recla,  abriu a discussão 
para votação do rito, o líder 
do prefeito, Francisco Ama-
ro, antecipou: “Como se tra-
ta de projeto que a gente não 
teve ainda a oportunidade de 
estar apreciando nas comis-
sões, para que se possa fazer 
uma discussão melhor, va-
mos deixar na tramitação 
normal para uma discussão 
de forma coletiva”, disse o 
vereador.

“Todos os projetos estão 
vindo para esta Casa em cará-
ter de urgência urgentíssima 
e eu acho que devem ser ana-
lisados com mais tranquili-
dade nas comissões”, defen-
deu Jozail do Bombeiro.

EDUCAÇÃO DO 
CAMPO

Os vereadores foram unâ-
nimes em aprovar o rito de 
urgência urgentíssima ao 
Projeto de Lei 001/2020, 
que estabelece e xa normas 
para a oferta de Educação do 
Campo na Rede Municipal 
de Ensino, outra matéria 
encaminhada à Câmara pelo 
Executivo.

“Esse projeto veio de uma 
resolução que já foi debatida 
no Conselho Municipal de 
Educação e também com a 

“Nós estamos iniciando 
agora o ano escolar e eu vejo 
que este é um projeto que 
precisa ser debatido o mais 
rápido possível. Porque se 
colocar em prática logo no 
início do ano letivo, ca 
mais fácil de ser aplicado” 
destacou o vereador Carlos 
Alberto.

CÂMARA VAI ANALISAR CESSÃO DE BEM
PÚBLICO EM COMODATO A ENTIDADES

Incluído na pauta para leitura o Projeto de Lei 019/2019 de autoria do Poder Executi-
vo seguirá trâmite normal no parlamento.

Por 6 a 5, com voto de mi-
nerva do presidente Jorge 
Recla, o plenário aprovou o 
requerimento nº 003/2020, 
de Carlos Alberto, solicitan-
do ao prefeito Daniel Santa-
na que envie ao Legislativo 
uma relação contendo no-
me, função ou cargo e local 
de trabalho de todos os esta-
giários ingressados na prefe-
itura, com os respectivos 
atestados de matrícula ou 

ESTAGIÁRIOS

Educação do Campo e todos 
os envolvidos. De fato, ele já 
foi bem discutido. É impor-
tante mesmo e, na verdade, 
deveria estar aqui desde o 
ano passado”, lembrou a 
vereadora Jaciara Teixeira.

ORDEM DO DIA
Das vinte e duas indica-

ções apresentadas na sessão, 
uma foi retirada pelo autor. 
Jo rge  Rec la  r e t i rou  a 
036/2020 por pedir para assi-
nar com o vereador Aquiles 
M o r e i r a  a  i n d i c a ç ã o 
024/2020, que solicita à pre-
feitura construção de rede de 
esgoto no bairro Colina.

“Não vejo problema ne-
nhum em a prefeitura forne-
cer esses dados. Se a coisa é 
lícita, não poderia ser nega-
da essa lista. Se não tem na-
da errado, não custa nada à 
prefeitura fornecer essas 
informações”, disse Jozail, 
um dos que votaram a favor 
do pedido.

histórico escolar.
“Eu não sou contra dar em-

prego a ninguém, mas as in-
formações que eu obtive, é 
que há um número exorbitan-
te de estagiários, que estão 
colocando para limpar esco-
las, fazer merenda, cuidar das 
crianças, muitos sem preparo 
nenhum, e alguns que nem na 
vassoura pegam. Ficam lá no 
celular as quatro horas. O que 
tem que fazer é dar concurso 
público, fazer inscrição de 
DT” armou o vereador.

Francisco Amaro justi-
cou a decisão do voto con-
trário ao requerimento. “O 
município tem uma dicul-
dade de contratação de pes-
soas pela gestão da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o 
Executivo tem aberto algu-
mas oportunidades na ques-

tão do estágio. Tem sido fei-
to da forma mais legal que se 
pode fazer. Tenho certeza 
que qualquer um dos verea-
dores que quiser pode che-
gar na secretaria de adminis-
tração e solicitar toda a docu-
mentação que será fornecida 
de imediato”.

SESSÃO ITINERANTE
Por unanimidade, o parla-

mento aprovou a realização 
de sessão ordinária itineran-
te na comunidade Nativo de 
Barra Nova, em local, data e 
horário a serem denidos 
posteriormente.

O requerimento 004/2020 
foi proposto ao Legislativo 
pelo vereador Jerri Pereira.

“Fizemos este pedido 
com a nalidade de contri-
buir para maior participação 
dos moradores nos trabalhos 
desenvolvidos pela Câmara, 
bem como possibilitar aos 
parlamentares ouvir as de-
mandas da comunidade, co-
nhecer suas reais necessida-
des e problemas enfrenta-
dos, na busca por melhorias 
em prol do seu desenvolvi-
mento”, justicou o autor.

SÃO MATEUS – O exce-
lente trabalho de conscienti-
zação desenvolvido pela 3ª 
Companhia do Batalhão de 
Polícia Militar Ambiental – 
BPMA recebeu o reconheci-
mento da Câmara de Verea-
dores de São Mateus. 

Militares do batalhão rece-
beram do Legislativo Voto 
de Congratulação pelos rele-
vantes serviços prestados no 
município, principalmente, 
pelo trabalho desenvolvido 
por meio de palestras e expo-
sições realizadas nas escolas 
e demais instituições públi-

VEREADORES HOMENAGEIAM POLÍCIA AMBIENTAL
Aprovada por unanimida-

de, a Moção nº 003/2020 de 
autoria do vereador Jozail 
do Bombeiro, foi entregue 
na sessão de terça-feira (11), 
no plenário Lizete Conde 
Rios, diante da presença de 
policiais ambientais que 
compareceram à homena-
gem. O certicado foi entre-
gue ao capitão Portugal, sar-
gento Humberto, cabo Ca-
millato  e à soldado Batalha 
(bióloga),  especialistas em 
gestão ambiental. 

“As palestras realizadas 

cas no município. são fundamentais, visto que, 
além de gerarem conheci-
mentos, para as crianças e 
adultos, são indispensáveis 
para a prevenção desses cri-
mes. É um belo trabalho fei-
to pela equipe de educação 
ambiental de forma que nós 
nunca tínhamos visto aqui. 
Gostaria de parabenizá-los e 
lembrar que esta Casa está à 
disposição no que puder aju-
dar” disse Jozail.

O projeto do batalhão é 
realizado em São Mateus e 
mais 14  municípios “É um 
efetivo muito qualicado e 

cada um deles faz esse traba-
lho de educação ambiental 
na abordagem, no cotidiano 
e em especial com essa equi-
pe.

Gostaria de ressaltar a 
importância dessa congratu-
lação, porque quando se faz 
essa homenagem à educação 
ambiental nós estamos res-
saltando a vida. Agradece-
mos e vamos procurar fazer 
cada vez melhor pelo muni-
cípio e para o estado do Espí-
rito Santo”, enfatizou capi-
tão Portugal em seu discurso 
de agradecimento.

SÃO MATEUS – O trei-
nador Vevé tem três sérios 
problemas para manter o 
Pitbull do Norte na luta 
para a conquista do Capi-
xabão 2020. Na vice-
liderança da competição, 
o time vai a Venda Nova 
do Imigrante, para enfren-
tar neste domingo, as 15 
horas, o time local que es-
tá a um ponto na contagem 
geral. O São Mateus tem 9 
e o adversário 8 pontos na 
contagem geral. O Pitbull 
só perdeu até agora na par-
tida de estreia diante do 
Vitória, na Capital por 2 a 
0.
O São Mateus está atrás do 
Vitória e vem de três vitó-
rias seguidas, contra o Rio 
Branco, Linhares e Atléti-
co de Itapemirim. Este 
último jogo disputado na 
quar ta-fe i ra ,  no Ser-
namby, quando venceu o 
time do Sul pelo mesmo 
placar das partidas anteri-
ores: 1 a 0.

Pitbull vai a
Venda Nova
buscar se manter
na vice-liderança

Mesmo com os desfal-
ques, o treinador acredita 
em um bom resultado para 
manter o Pitbull na luta 
pelas primeiras posições 
na tabela do Capixabão na 
busca pelo título.

Apesar de ocupar a vice-
liderança, o São Mateus 
possui problemas como 
admite o próprio treina-
dor, revelando que para a 
partida contra o time de 
Venda Nova, na casa do 
adversário não poderá con-
tar com o zagueiro Vando, 
que levou o terceiro cartão 
amarelo, o meia Café com 
luxação no ombro e o late-
ral Maxuel, com o mesmo 
problema.
“Estamos há três jogos 
sem perder, mas precisa-
mos melhorar muito nos 
três setores e, para compli-
car não possuímos peça de 
reposição”, explica Vevé 
concluindo que são neces-
sários pelo menos cinco 
reforços para os setores.

SÃO MATEUS – Pa-
ra garantir melhores cui-
dados a cães e gatos aban-
donados em São Mateus, 
o prefeito Daniel Santana 
assinou convênio de coo-
peração com a ONG Vo-
luntários Independentes 
Pelo Amigo (Vipa), que 
garante o repasse imedia-
to de R$ 30 mil, mais par-
celas xas mensais de R$ 
10 mil até dezembro des-
te ano.

Também participou da 
reunião o secretário muni-
cipal de Saúde, Henrique 
Folador. A Vipa foi repre-
sentada pela presidente 
Maria da Conceição Gon-
çalves, e pela coordena-
dora Valquíria Taquini. 
Elas explicaram que os 
recursos serão destina-
dos para auxiliar nos cus-
tos com zelador, ração, 
medicamentos, manu-
tenção, material de lim-
peza, castração e traba-
lho de educação sócio 
ambiental.

Conceição fez questão 
de agradecer ao prefeito 
pela sensibilidade em 
auxiliar uma entidade 
que cuida de animais 
abandonados. “Toda a 
equipe da Vipa, os volun-
tários, simpatizantes, e 

Prefeitura firma
convênio de repasse
de recursos para
animais abandonados

Quem quiser fazer a ado-
ção é só se cadastrar nas 
Redes Sociais da ONG: 
Vipa Pelo Amigo e Vipa 
– Voluntários Pelo Ami-
go.

Diretoria agradece a par-
ticipação do Município e 
a empatia do prefeito 
com a causa. Solidarizar 
com a causa animal é en-
tender o trabalho que a 
gente faz. Isso mostra 
que a gestão tem disposi-
ção e maturidade, desen-
volvendo ações em todos 
os segmentos” – elogiou.

A Vipa existe há 5 
anos, funciona em sede 
própria em Guriri e atual-
mente cuida de mais de 
200 cães e gatos. Como 
há tempos está com su-
perlotação de animais, só 
pode receber um a cada 
cinco adoções.
“O fator de estabelecer 
esse convênio não quer 
dizer que vamos sair rece-
bendo todos os animais de 
rua. Vamos sim poder aju-
dar melhor os que já estão 
sob nossa tutela. Para que 
novos animais cheguem, 
os que já estão na Vipa 
precisam ser adotados” – 
frisou Conceição.

ADOTE UM AMIGO



ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

www.FANOTICIAS.com.br6 Regional Sábado, 8 de fevereiro de 2020

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

(27) 9 9736-2880

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

Fiquei a recordar-me de 
um outro acusado, preso 
em agrante, que confes-
sou seu crime na delega-
cia. Todas as testemunhas 
presentes no local foram 
ouvidas, e disseram a mes-
ma coisa. O inquérito, uma 
vez concluído, foi para o 
sistema judiciário - que, 
por força de lei, ouviu to-
dos novamente nos dois 
anos seguintes. Para que, 
anal?

Uma pessoa alugou da-
do imóvel. Terminado o 
prazo da locação o inquili-
no decidiu nele permane-
cer. Se isto tivesse aconte-
cido nos EUA ou no Reino 
Unido uma simples ida a 
alguma delegacia de polí-
cia teria sido suciente. 
Mas não aqui: o caso foi 
parar nas mãos da pesada e 
sobrecarregada estrutura 
judiciária - que levou al-
guns bons anos para resol-
ver o problema.

Dia desses alguém re-
solveu furtar uma bicicle-
ta. Surgiu daí um processo. 
Fiz algumas contas: foram 
42 servidores, um Delega-
do de Polícia, um Juiz de 
Direito, um Promotor de 
Justiça, três Desembarga-
dores e um Procurador de 
Justiça, ao longo de dois 
anos, discutindo o caso - 
que acabou em uma pena 
alternativa. Há algum sen-
tido nisso?

Alguém tem algo a rece-
ber do Estado. Temeroso, 
o administrador de plantão 
acaba judicializando a 
questão - anal, não quer 

Coluna
do Pedro

NOSSA CIÊNCIA
ser responsabilizado pos-
teriormente. Foi assim que 
certa vez assinei um alvará 
de R$ 0,54. É assim que 
constatou-se ser o Estado 
o maior litigante do siste-
ma judicial.

Os casos acima são co-
muns. Acontecem aos mi-
lhares, todos os dias. Nos 
termos da lei devem ser 
processados e julgados. 
Integram estatísticas. Acar-
retam cobranças dos ór-
gãos de controle, pois que, 
anal, “todos os processos 
são iguais”. Acuadas, as 
instituições partem para o 
aumento de quadros e de 
despesas - que pouco ou 
mesmo nenhum efeito te-
rá.

Enquanto isso acaba 
prejudicada a análise de 
processos os mais sérios, 
com imensos prejuízos 
para a cidadania e econo-
mia de todo um país.

Há muitos anos um ad-
vogado italiano, de nome 
Piero Calamandrei, nos 
alertava para o fato de que 
a ciência processual estava 
a cometer o sério pecado 
de estudar o processo co-
mo algo isolado, ao largo 
da realidade, distante, em 
uma expressão, da justiça. 
Contemplo nossos juiza-
dos e tribunais, em tempos 
de tantas e tão importantes 
reformas, e co a pensar 
neste grande prossional. 
E no sentido de nossas ca-
minhadas pelo mundo das 
leis. O que temos sido, a-
nal? De que temos servi-
do?

SÃO MATEUS – O De-
partamento de Estradas e 
Rodagem do Espírito Santo 
entregou recentemente a 
pavimentação do trecho da 
rodovia ES-381, entre a De-
legacia da Polícia Federal e 
o a entrada do bairro Santa 
Tereza, em São Mateus, nor-
te do Estado.

De acordo com um ofício 
encaminhado ao então dire-
tor do DER-ES, Ênio Bergo-
li, o trecho se encontrava em 
“péssimas condições de uso, 
tanto para condutores de 
veículos quanto para pedes-

As obras atendem a de-
mandas feitas por morado-
res e líderes comunitários da 
cidade, como o vereador 
Jerri Pereira, que ociou o 
Departamento ainda em 
2018. Em parceria com o 
deputado estadual Enivaldo 
dos Anjos (PSD), o vereador 
Jerri Pereira foi um dos pri-
meiros a levar a demanda de 
maneira ocial ao Governo 
do Estado.

GOVERNO ENTREGA OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ES-381

As obras atendem a demandas feitas por moradores e 
líderes comunitários da cidade, como o vereador Jerri 
Pereira, que oficiou o Departamento ainda em 2018. 

tres”.
“Procuramos a ajuda do 

deputado Enivaldo à época 
para conseguirmos o atendi-
mento devido. A pavimenta-
ção asfáltica do trecho era 
uma demanda recorrente 
dos moradores do bairro San-
ta Tereza e também das re-

dondezas. Acredito que a 
parceria tenha sido funda-
mental na resposta dada pelo 
DER”, comentou o verea-
dor, satisfeito com a conclu-
são da obra.

Enivaldo dos Anjos, que 
costuma auxiliar sempre em 
demandas envolvendo a mo-

No documento, o deputa-
do alertava para as condi-
ções precárias em que a via 
se encontrava e à necessida-
de da realização das obras: 
“Considerando as condições 
precárias de conservação em 
que se encontra a pavimen-
tação asfáltica do trecho que 
interliga as proximidades da 
delegacia da Polícia Federal 
até o início do asfalto da ro-
dovia ES-381, no bairro San-
ta Tereza, que o tráfego de 
veículos é prejudicado pela 
quantidade de buracos e a 
falta de sinalização, gerando 
acidentes e avarias nos car-
ros (…), essa indicação se 
faz necessária uma vez que, 
se atendida, propiciará me-
lhor qualidade de vida para 
todos que transitam nessa 
região”, argumentou o depu-
tado.

bilidade e a segurança nas 
rodovias, garantiu o atendi-
mento ao pedido encami-
nhando ele mesmo uma indi-
cação ao governo do Estado.

VITÓRIA – O carnaval 
começa daqui a oito dias em 
todo o Brasil. Para brincar 
com segurança, os foliões 
devem estar atentos para não 
pegar mononucleose, conhe-
cida como doença do beijo, 
cujo risco de infecção cresce 
nessa época.

É uma doença infectocon-
tagiosa, causada por um vírus, 
de características clínicas 
brandas, que provocam um 
quadro de febre, mal-estar 
com adenomegalias, isto é, 
gânglios principalmente ao 
redor do pescoço e dor de gar-
ganta.

“A doença é causada pelo 
vírus Epstein-Barr (VEB), de 
fácil transmissão de pessoa a 
pessoa. Por isso, ela é conhe-
cida como doença do beijo”, 
disse hoje (13) o médico da 
Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro (SES), sani-
tarista Alexandre Chieppe.

Esclareceu que, na verda-
de, a doença não é transmitida 
pelo beijo em si, mas por con-
tato íntimo com secreções 
respiratórias de uma pessoa 
infectada. “É esse contato 
íntimo que faz a transmissão 
do vírus que causa a doença” 
armou.

O beijo é uma forma de 
contato íntimo, que facilita a 
propagação do vírus. A doen-
ça é transmitida de maneira 
semelhante à gripe, ao resfria-
do comum, pelo contato com 
secreções de pessoas conta-
minadas. “E, às vezes, não é 
só pelo contato direto com 
secreções. Pode ser pelo con-
tato indireto, através de super-
fícies contaminadas em que a 
pessoa coloca a mão, leva a 
mão à boca, à mucosa dos 
olhos ou do nariz e aí pode 

MÉDICO DIZ COMO DOENÇA DO BEIJO
PODE SER EVITADA NO CARNAVAL

Doença infectocontagiosa, causada por vírus, provo-
ca febre.

haver infecção”, explicou.

O médico explicou que a 
grande maioria das pessoas 
transmite a mononucleose em 
sua forma aguda. O grande 
problema das doenças infec-
tocontagiosas é que, na sua 
fase inicial, elas são muito 
semelhantes.

“São medidas que ajudam 
a prevenir as doenças de 
transmissão respiratória. 
Obviamente, são aliadas. 
Junto a isso, uma vez com os 
sintomas da doença, a pessoa 
deve procurar ajuda médica 
até para poder descartar do-
enças mais graves”, sugeriu 

AVALIAÇÃO

Os sintomas clínicos são 
muito difíceis de serem dife-
renciados no estágio inicial, 
explicou Chieppe. Daí a reco-
mendação para que a pessoa 
procure um serviço de saúde e 
faça uma avaliação inicial, 
com acompanhamento médi-
co.

“A mononucleose não é 
uma doença grave, na maioria 
das vezes. Mas pode ser con-
fundida com outras doenças 
que podem ser graves”, aler-
tou. Essa doença não costuma 
ser grave em pessoas que têm 
o sistema imunológico prepa-
rado.

Como toda doença de 
transmissão respiratória, há 
medidas de precaução que 
devem ser adotadas, entre as 
quais, lavar as mãos com fre-
quência, utilizar álcool gel nas 
mãos, cobrir a boca e o nariz 
ao espirrar para evitar que as 
secreções expelidas entrem 
em contato com o ambiente e 
evitar locais de grande aglo-
meração pouco ventilados.

o médico.

Ele observou que carnaval 
sempre existiu, da mesma 
forma que mononucleose. Por 
isso, no meio da euforia, cada 
pessoa deve avaliar o risco, 
sabendo que as doenças respi-
ratórias podem ser transmiti-
das pelo contato íntimo. A 
dica é que cada um tome a sua 
decisão informado dos riscos 
e das possibilidades de trans-
missão de doença.

Chieppe armou, ainda, 
ser recomendável que utensí-
lios de uso pessoal, como 
pratos, talheres e copos não 
sejam compartilhados com 
outras pessoas. A razão para 

RISCOS

“Mas que aproveite o car-
naval com os cuidados neces-
sários, de modo a evitar doen-
ças de transmissão respirató-
ria e outras doenças sexual-
mente transmissíveis, como 
HIV (sigla em inglês do vírus 
da imunodeciência huma-
na), sílis e as hepatites virais 
transmitidas por contato sexu-
al” disse.

isso é que muitas das doenças 
infectocontagiosas podem 
ser transmitidas, inclusive, 
por pessoas que, às vezes, 
não apresentam sintomas de 
doença nenhuma. Daí a su-
gestão para, sempre que pos-
sível, evitar compartilha-
mento de objetos pessoais 
com amigos e com o maior 
número de pessoas. “Isso, 
obviamente, aumenta o risco 
de transmissão de doenças 
infectocontagiosas”, conclu-
iu o sanitarista.

Segundo a médica, ter hábi-
tos saudáveis, fazer exercíci-
os, boa alimentação e horas 
adequadas de sono aumentam 
a resistência do folião para se 
defender contra infecções no 
carnaval.

Já a infectologista Flávia 
Cunha Gomide armou que 
os sintomas da doença costu-
mam perdurar de duas a qua-
tro semanas. Esclareceu que 
"não há um tratamento especí-
co para a doença do beijo. 
Geralmente, são indicados 
repouso e medicamentos que 
amenizam os sintomas".

Mulher oferece
carona e diz que
foi estuprada em
Pedro Canário

De acordo com informa-
ções passadas pela vítima 
aos policiais, ela estava tra-
fegando em sua motocicle-
ta quando ofereceu carona 
ao suposto estuprador iden-
ticado por ela pelas inicia-
is A.C.

Como providencia, os 

PEDRO CANÁRIO – 
O caso aconteceu na zona 
rural de Pedro Canário aon-
de uma mulher de 21 anos 
disse que ofereceu carona a 
um rapaz e logo depois foi 
estuprada por ele.

Chama a atenção da Polí-
cia é que a mulher confessa 
que ofereceu carona e depo-
is faz a denúncia levando os 
policiais da 3ª Companhia a 
se deslocarem até Cristal do 
Norte onde a mulher relatou 
que foi estuprada.

policiais levaram a mulher 
até o Hospital Menino Jesus 
em Pedro Canário onde foi 
examinada pelo médico 
plantonista.

Consta da ocorrência de 
acordo com relato da mu-
lher, ela estava em sua moto-
cicleta no momento em que 
ofereceu carona a A.C, su-
posto acusado, após alguns 
minutos o mesmo pediu 
para ela estacionar a moto-
cicleta em um local ermo e 
executou o ato.

A mulher não soube pre-
cisar maiores informações, 
pois encontrava-se bastante 
abalada com o acontecido, 
sendo assim a equipe fez 
inúmeras buscas pela loca-
lidade, todavia não foi pos-
sível encontrar o suposto 
agressor.
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VENDE-SE casa no bairro 
Cohab, esquina – 

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

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

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

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

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

NOVO FOX ROCK RIO 

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

FOX CL 2017/18 PRATA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

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

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, convidamos os membros da Diretoria 
Colegiada em pleno gozo de seus direitos conferidos 
no estatuto Social do SINDICATO DAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA ÁREA FLORESTAL 
DO ESPÌRITO SANTO, para se reunirem no dia 
06/Março/2020, em primeira chamada às 16,00 hs 
e em segunda às 17,00 hs, onde será dado início aos 
trabalhos, na sede da entidade a Rua da Liberdade 
nº 262, Centro, São Mateus/ES, para deliberarem so-
bre o seguinte assunto.

3. Demais assuntos de interesse da Entidade.
4. Ações de assistência social no ano 2020.

1. Ampliação do Convenio Medico Ambulatorial Sind-
card. 
2. Encerramento contábil com prestação de contas do 
ano 2019.

São Mateus, 06 de Fevereiro de 2020.

Jose Antônio de Souza Mathias
SIND EMPRESAS

PRESIDENTE
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