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E para garantir a folia, as prefeituras de Conceição da Barra, São Mateus e 
Linhares cuidaram de dar todo o suporte necessário a segurança das pes-

soas e, principalmente garantir a presença de tiros elétricos e bandas

NORTE CAPIXABA
RESPIRA CARNAVAL
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Acontece em São Mateus um grande movimento em prol das 

pessoas com deciência. Um grupo tem se reunido com fre-

quência para aprofundar o debate, buscando parcerias nos mei-

os institucionais, governamentais e sociedade em geral. No 

dia 27 de março haverá um grande encontro. Em breve dare-

mos mais detalhes. 
 

MOVIMENTO DOS DEFICIENTES

CARNAVAL EM SAMA

XING LING E GASPARINI
Ainda não comprou sua fantasia? Na Xing Ling tem másca-

ras, tatoos, espuma, tinta de cabelo e adesivos de rosto (aliás, 

um luxo!); Na Gasparini Variedades tem fantasias para adul-

tos e crianças, além de acessórios diversos. A Xing Ling ca 

no Centro de Guriri, na avenida central; Gasparini se localiza 

na Rodovia Othovarino, próximo ao Ponto do Criador (esqui-

na da Rua 9). 

Neste carnaval Guriri está pegando fogo, literalmente. O calor 

intenso com certeza contribuirá para que foliões extravasem 

nas bebidas geladas e banhos de mar. Tem à rodo para todos os 

gostos. Portanto, se você curte essa festa profana, se jogue!

 

BLOCO DAS BELAS
E desse belo grupo nasceu o Bloco das Belas, que brilhará no 

carnaval 2020 em Guriri, mais precisamente no dia 24 às 20h. 

A concentração será em frente à Pizzaria Jamila, no lado sul. 

Mulheres de todos os bairros, classes e cores estarão unidas 

nesta noite, e sambarão muito na cara dos machistas. Avante, 

meninas!!

O Cine São Mateus informa que, por problemas técnicos está 

fechado por tempo indeterminado. Quem adquiriu ingresso 

antecipado deverá guardá-lo para efetuar a troca assim que o 

funcionamento estiver normalizado.

“É lamentável que […] licenciosidade desses dias prejudicia-

is opera, nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral 

dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de ani-

malidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. 

Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo aces-

so das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma exis-

tência não basta para realizar os reparos precisos de uma ho-

ra de insânia e de esquecimento do dever” (Emmanuel).

CARNAVAL NA VISÃO ESPÍRITA

CINE SÃO MATEUS 

GRUPO DAS BELAS
O Grupo das Belas, formado por mulheres mateenses há quase 

2 anos foi criado para fortalecer o empoderamento feminino. 

Nas reuniões são discutidos diversos temas que envolve mu-

lheres, claro. Com a evolução do feminicídio no país, o tema 

também foi trabalhado no grupo, e acabou que o enfrentamen-

to ao machismo e ao patriarcado virou uma bandeira para elas. 

Recentemente houve uma mobilização contra a contratação 

do goleiro Bruno pelo time de São Mateus. As reuniões são 

mensais, e tem muitos projetos na pauta para este ano. 

Bom dia pra quem é de bom dia!

FONTE: CLIMATEMPO

24° 29°
Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 
dia e à noite.

VITÓRIA – O Governo do 
Espírito Santo entregou, nesta 
quinta-feira (20), mais de R$ 2 
milhões em máquinas, veícu-
los e equipamentos para 17 
municípios das macrorregiões 
Norte e Central do Estado. A 
solenidade aconteceu no muni-
cípio de Barra de São Francis-
co, reunindo prefeitos e lide-
ranças da região. Na ocasião, 
também foram assinados con-
vênios para a pavimentação de 
ruas em Ecoporanga, no valor 
de R$ 3,6 milhões.

As entregas foram realiza-
das pela Secretaria da Agricul-
tura, Abastecimento, Aquicul-
tura e Pesca (Seag). O investi-
mento é fruto de recursos do 
Estado, do Governo Federal e 
de emendas parlamentares 
estaduais.

Foram contemplados os 
municípios de São Domingos 
do Norte, Jaguaré, Barra de 
São Francisco, Águia Branca, 
Montanha, Mucurici, Gover-
nador Lindenberg, Vila Valé-
rio, Colatina, Ecoporanga, 
Mantenópolis, Nova Venécia, 
São Mateus, Sooretama, Pan-
cas, Pedro Canário e São Ga-
briel da Palha.

Entre os equipamentos es-
tão caminhões, tratores, pick-
ups e retroescavadeiras, que 
vão ajudar a aumentar a pro-
dutividade da mão de obra no 
campo, assim como a melhora 
na qualidade dos produtos 
agropecuários e a possibilida-
de de acesso a novos merca-
dos. Outro benefício será o 
ganho na competitividade dos 
produtores.

Em sua fala, o governador 
Renato Casagrande destacou a 
importância das entregas para 
a agricultura familiar na re-
gião. “Entregamos 22 equipa-
mentos para toda a região, 
com mais de R$ 2 milhões em 
investimento, para ajudar a 
agricultura familiar, os agri-
cultores, as prefeituras e as 
associações. A agricultura 
familiar é um instrumento 
grande do nosso desenvolvi-
mento”, armou.

“O que queremos é o desen-

GOVERNO ENTREGA EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E
CELEBRA CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO NO NORTE

As entregas foram realizadas pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag). O investimento é fruto de recursos do Estado, do Governo Fe-
deral e de emendas parlamentares estaduais.

O secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca, Paulo 
Foletto, reforçou o papel do 
Governo no fortalecimento 
da agricultura de base famili-
ar e contribuição na melhoria 
da qualidade de vida do ho-
mem do campo. “Os equipa-
mentos agrícolas entregues 
ajudarão as cidades beneci-
adas a suprirem as demandas 
regionais, beneciando os 
moradores e trabalhadores 
dos distritos e bairros. A en-
trega é essencial para que o 
trabalhador rural se desen-
volva cada vez mais e me-
lhor”, disse.

O subsecretário de Infraes-
trutura Rural da Seag, Rodrigo 
Vaccari, armou que novas 
entregas serão realizadas du-
rante o ano. “Ao longo de 
2020 vamos realizar várias 

volvimento regionalizado e 
para que isso aconteça temos 
que colocar o Governo em sua 
capacidade de investimento e, 
para isso, é importante ter um 
Estado organizado”, ressaltou 
o governador Casagrande.

De acordo com o secretário 
de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano, Marcus Vicente, as 
vias passarão a contar com 
drenagem, pavimentação com 
blocos de concreto, meio-o e 
calçada cidadã. “A pavimenta-
ção e drenagem dessas vias 

Na mesma solenidade, o 
governador Casagrande assi-
nou três convênios com o mu-
nicípio de Ecoporanga para 
obras de pavimentação e dre-
n a g e m ,  t o t a l i z a n d o  R $ 
3.684.656,11 em investimen-
tos do Governo do Estado na 
infraestrutura urbana do muni-
cípio. Os convênios foram 
celebrados por meio da Secre-
taria de Saneamento, Habita-
ção e Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb) e beneciarão os 
distritos de Cotaxé, Imburana, 
Santa Luzia do Norte, Itapeba 
e Joaçuba, além do bairro Be-
nedita Monteiro. 

entregas de equipamentos 
agrícolas para todo o Espírito 
Santo, além dos investimentos 
em calçamento rural que já 
estão beneciando as comuni-
dades e o recapeamento asfál-
tico, com o Programa Cami-
nhos do Campo. Sem dúvidas 
a agricultura capixaba vai con-
tinuar se desenvolvendo e ge-
rando oportunidades de em-
prego e renda”, pontuou.

DRENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO

“A drenagem e pavimenta-
ção de ruas em Ecoporanga 
vão ajudar no desenvolvimen-
to do município, trazendo qua-
lidade de vida às pessoas e 
gerando oportunidades”, des-
tacou Casagrande.

são importantes para o desen-
volvimento desses distritos. 
Após concluída, as obras bene-
ciarão mais de 11 mil mora-
dores, que atualmente sofrem 
com lama e buracos nas ruas”, 
explicou.

O primeiro convênio é para 
a pavimentação e drenagem 
das ruas Henrique Bussu, 
Ayres Xavier da Penha, do 
Cartório, da Cerâmica, da 
Cesan, do Cemitério, Gabriel 
Passos, do Campo e dos Ope-
rários, no distrito de Cotaxé; e 
ruas Projetada A, Projetada B, 
Projetada C e Projetada D, no 
distrito de Imburana.

O investimento é de R$ 
1.066.642,74.

Por último, foi assinado o 
convênio para pavimentação e 
drenagem das ruas Projetada, 
Travessa Silvio G. dos Santos, 
Travessa Joares Santana Li-
ma, Antônio Rodrigues Ferre-
ira, Ecir Lomar da Rosa, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Ayrton Senna, Projeta-
da Paraná, Adelina Pereira da 
Silva, Cristo Rei, Dejanira 
Palmira de Oliveira e Projeta-
da A, no bairro Benedita Mon-
teiro. O valor conveniado é de 
R$ 1.438.380,09.

O segundo convênio é para 
a pavimentação e drenagem 
das ruas da Areia, das Laranje-
iras e Sete de Setembro, tre-
chos da praça Mucurici, no 
distrito de Santa Luzia do Nor-
te; das ruas A, do Canto e B, no 
distrito de Itapeba, e das ruas 
Artur Gerke, Daniel Pereira de 
Souza, Albino Fontoura, Três 
Tombos e Sebastião Gualber-
to de Castro, no distrito de Joa-
çuba. O valor total é de R$ 
1.179.633,28.
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O requerimento foi apoi-
ado pelos deputados Sérgio 
Majesky (PSB), Capitão 
Assumção (PSL),  José 
Esmeraldo (MDB), Euclé-
rio Sampaio (DEM), Emílio 
Mameri (PSDB), Vandinho 
Leite (PSDB), Hudson Leal 
(Republicanos), Luciano 
Machado (PV), Dary Pa-
gung (PSB), Marcelo Santos 
(PDT), Danilo Bahiense 
(PSL), Freitas (PSB), Mar-
cos Garcia (PV) e, também, 
Theodorico Ferraço (DEM). 

POSIÇÃO 
ESTRATÉGICA

VITÓRIA – Trazer o 
protagonismo da discussão 
dos novos projetos privados 
de terminais no litoral capi-
xaba é a principal intenção 
da Frente Parlamentar de 
Defesa do Complexo Por-
tuário do Estado do Espírito 
Santo, cuja criação já foi 
deferida pela Mesa Diretora 
e deverá ter sua instalação 
formalizada nos primeiros 
dias de março, sob a presi-
dência do deputado Enival-
do dos Anjos (PSD), propo-
nente do movimento. 

De acordo como Enival-
do dos Anjos, a Frente tem 
como proposta promover a 
dinamização econômica de 
todas as regiões do Estado, 
com um foco especial na 
região Norte, com a integra-
ção logística com o Sul da 
Bahia e o Leste de Minas. 
Para isso, o grupo suprapar-
tidário quer discutir e acom-
panhar todos os assuntos 
relacionados aos portos já 
instalados e aqueles cujos 
projetos estão em andamen-
to.

A criação da Frente está 
prevista no Ato 2657, publi-
cado no Diário do Legislati-
vo do dia 20 de fevereiro de 
2020. Ao justicar a criação 
da Frente, o deputado Eni-
valdo dos Anjos disse que o 
Espírito Santo tem posição 
estratégica para o Brasil em 
relação ao comércio exteri-
or, seja por sua localização 
geográca, seja pela sua já 
existente estrutura portuária 
e que precisa ampliar a dis-
cussão do tema. 

“O Espírito Santo está se 
transformando no principal 
hub portuário do Brasil e é 
importante que se conheça a 
situação de cada um dos por-
tos já instalados e dos proje-
tos anunciados, aqueles que 
estão em andamento e aque-
les que estão travados por 
alguma razão que não diz 
respeito aos interesses capi-
xabas”, observou.

O parlamentar enfatizou 
que o Estado já é conhecido 
por ter o maior porto de ex-
portação de minério de ferro, 
o maior porto de exportação 
de celulose, como grande 
exportador de aço, além de 
estar diante de um movimen-
to em torno da privatização 
do Porto de Vitória, hoje ad-
ministrado pela Codesa.

NORTE CAPIXABA RESPIRA CARNAVAL
SÃO MATEUS – De Pon-

tal do Ipiranga a Conceição 
da Barra, passando por Guri-
ri, só se respira Carnaval até 
Quarta-feira de Cinzas com 
um detalhe: a segurança foi 
reforçada não apenas pela 
Polícia Militar, como tam-
bém pela Rodoviária Federal 
que está atenta na rodovia 
BR-101 para evitar excesso 
de velocidade dos motoristas 
e, principalmente agrar 
motoristas dirigindo depois 
de beber.

As unidades dos Bata-
lhões da PM estão atentas 
ainda com os acessos às prai-
as como de Guriri, São Mate-
us, Pontal do Ipiranga, em 
Linhares, e Conceição da 
Barra, tudo isso, com o foco 
em evitar acidentes e possi-
bilitar um bom carnaval para 
o capixaba e turistas que esco-
lhem este período do ano 
para desfrutar da folia no 
Estado. Haverá também 
ações de prevenção nos ace-
sos a Itaúnas, em Conceição 
da Barra e Barra Nova, lito-

E para garantir a folia, as prefeituras de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares 
cuidaram de dar todo o suporte necessário a segurança das pessoas e, principal-
mente garantir a presença de tiros elétricos e bandas

ral de São Mateus.
E para garantir a folia, as 

prefeituras de Conceição da 
Barra, São Mateus e Linhares 
cuidaram de dar todo o su-

porte necessário a segurança 
das pessoas e, principalmente 
garantir a presença de tiros 
elétricos e bandas que já co-
meçaram desde esta quinta-

feira agitar os foliões. Lem-
brando; O Carnaval no litoral 
norte vai até a madrugada de 
quarta-feira. E não custa lem-
brar; se beber, não dirija!

21h00 – PELE MORENA

22h00 – DJ Chambinho

00h00 – JARLEY & BANDA

22h30 – LÉO LIMA

19h30 – Banda D’Pankada

16h00 – Dig Black
17h30 – Banda Fuzarca

              Bloco CarnaRock

              Bloco Folia Acessível

18h30 – Banda Esquina9 Rock Band

20h00 – Bloco da Música Eletrônica

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

23h30 – DJ Paulinho Mattos

15h00 – GLAUCO
16h30 – Chocolate & Cia
               Bloco Botequim São Benedito

 

17h30 – Bloco Clubelândia – O Mundo 
Infantil das Crianças

23/02 – (DOMINGO)

01h30 – IZY MONTEIRO

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

1 8 h 0 0  –  B A N D A  M A D E R A D A  D O 
ARROCHA

              Bloco Folia Acessível
20h00 – Lira Mateense
20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha 
da Ilha + Bloco das Belas
21h00 – KATRINA
21h00 – Bloco Saudades de Outrora
22h00 – DJ RD

01h00 – DJ Elbert

22h30 – FILIPE FANTIN

19h30 – BANDA CHEIRO DE FORRÓ 
ELÉTRICO

23h30 – DJ Chambinho

22/02 – (SÁBADO)
12h00 – Charanga do Adelson – Praia

GURIRI:

12h00 – Charanga do Adelson – Praia
24/02 – (SEGUNDA-FEIRA)

19h30 – Kelly Muniz

15h00 – JORGINHO CELLES
16h30 – Banda Agitu’s

00h00 – BANDA SAMBOLADA

               Bloco Infantil

01h00 – DJ Paulinho Mattos
01h30 – RICARDINHO DA BAHIA

18h00 – ORIGINAIS DO FORRÓ ELÉTRICO
               Bloco Folia Acessível
17h30 – Bloco Bola Preta
19h00 – Bloco do Pintinho

              Bloco Urubuzada da Ilha

21h00 – Bloco Saudades de Outrora

23h30 – DJ Paulinho Mattos

22h00 – Carreta

01h00 – DJ Chambinho

20h00 – Lira Mateense
20h30 – Bloco NosTravamos + Bandinha 
da Ilha + Bloco das Belas + Afrozumba
21h00 – COMICHÃO

00h00 – LEO MAI

22h30 – KARAKARAMBA

PROGRAMAÇÃO

23/02/2020 – Domingo

01h30 – ACSÃO NO KOMANDO

20:00h – Dança & Ritmos com Jeferson 
Marcial (Praça da Matriz)

CONCEIÇÃO DA BARRA:

16:00h – Circuito da Folia com Long Dong 
(Ruas do Centro)

02h00 – Tom Paiva

22/02/2020 – Sábado

02h30 – Ygor Ferreira

11:30h – Circuito Na Praia com Cerradu’s 
(Praias)

18:00h – Lambaeróbica com Tiago Rosa 
(Praça da Folia)
19:00h – Lambaeróbica com Eduardo Go-
mes (Praça da Folia)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

21:30h – Chocolate & Cia (Praça da Folia)
22:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Cen-
tro)
23:30h – GABRIEL GAVA (Praça da Folia)
01:00h – Fernanda Pádua (Praça da Folia)

20:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do 
Centro)

20:00h – Arerê (Praça da Folia)

01h30 – FERNANDA PÁDUA
 
25/02 – (TERÇA-FEIRA)

15h00 – Banda Oz Mannoz

18h00 – Swing Battifun
16h30 – LOVE BEAT

12h00 – Charanga do Adelson – Praia

20h30 – DJ RD
21h00 – Bloco Saudades de Outrora

21h00 – Ty Henry & Banda

22h30 – Banda Planeta Banana

19h30 – SAMBADM
19h00 – Bloco Bola Preta

23h30 – DJ Chambinho
00h00 – BANDA CASACA

22h00 – DJ Paulinho Mattos

01h00 – DJ Elbert

20:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Cen-
tro)

11:30h – Circuito Na Praia com D’Luar 
(Praias)
16:00h – Circuito da Folia com Oz Mannoz 
(Ruas do Centro)
17:00h – Aquecimento com Eduardo Go-
mes e Jeferson Marcial (Praça da Matriz)
18:00h – Matinê com Banda Agitus (Praça 
da Matriz)
18:00h – Lambaeróbica com Tiago Rosa 
(Praça da Folia)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

22:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do 
Centro)
23:30 – GUIG GHETTO (Praça da Folia)
01:30h – Baby Souza & Planeta Banana 
(Praça da Folia)

21:30h – Fogumano Elétrico

24/02/2020 – Segunda-feira

20:30h – João Vitor & Vinicius (Praça da 
Folia)

18:00h – Bloco Pararai de Bebo (Ruas do 
Centro)

11:30h – Circuito Na Praia com Black Out 
(Praias)
16:00h – Circuito da Folia com Ty Henry 
(Ruas do Centro)

20:00h – Dança & Ritmos com Jeferson 
Marcial (Praça da Matriz)
20:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do 
Centro)

17:00h – Bandinha da Barra (Praça do 
Cais)

18:00h – Lambaeróbica com Eduardo Go-
mes (Praça da Folia)

25/02/2020 – Terça-feira
01:30h – Karakaramba (Praça da Folia)

16:00h – Circuito da Folia com Kelly Mu-
niz (Ruas do Centro)

20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

23:00h – KATRINA (Praça da Folia)

21:00h – Billy Band (Praça da Folia)
22:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Cen-
tro)

18:00h – Lambaeróbica com Aulão de 
Tiago Rosa, Eduardo Gomes e Jeferson 
Marcial (Praça da Folia)
20:00h – Bandinha da Barra (Ruas do Cen-
tro)
20:00h – DJ Ebert (Praça da Folia)

01:00h – Dan Rocha

23:30h – Agitu’s (Praça da Folia)

Itaúnas

23:00h – Banda Cerradus

01:00h – Dig Black

01:00h – Ty Henry (Praça da Folia)
Braço do Rio

20:00h – DJ RD

21:00h – Fogumano

24/02/2020 – Segunda-feira

20:00h – DJ RD

20:00h – DJ RD

23/02/2020 – Domingo

21:00h – Kelly Muniz

25/02/2020 – Terça-feira

22:00h – ISY MONTEIRO (Praça da Folia)

21:00h – Swing Batiffun

21/02/2020 – Sexta-feira

21:00h – Eternizando o Samba

22/02/2020 – Sábado

01:00h – Banda Agitu’s

21:00h – Chama Chuva

21:00h – Luau do CasaNova

21/02/2020 – Sexta-feira

21:00h – Banda Arerê

21:00h – Plano Alto

22/02/2020 – Sábado

22:00h – Bandinha Pôr do Sol (Ruas do 
Centro)

23:00h – Ingrid Colares

23/02/2020 – Domingo

23:00h – Love Beat

16:30h – Bandinha da Barra

PetroCity:
Assembleia assume
protagonismo na
discussão de
novos portos

SUL DO ESTADO

A Frente Parlamentar, de 
acordo com Enivaldo, colo-
cará a Assembleia no prota-
gonismo dos debates que 
visam a consolidação do 
Estado como “o maior com-
plexo portuário do País, com 
a construção de novos cen-
tros projetados para o Norte, 
o Centro e o Sul do Estado e, 
agregar a isso, a infraestru-
tura necessária para que se 
chegue a esses terminais”.

“Precisamos de uma am-
pla mobilização de nossas 
lideranças para não perder-
mos o bonde da história na 
nova economia brasileira. A 
Assembleia sempre teve por 
tradição o protagonismo na 
discussão dos principais 
assuntos que dizem respeito 
aos interesses da sociedade 
capixaba e, neste momento, 
precisa entrar seriamente na 
discussão sobre a ampliação 
do nosso complexo portuá-
rio”, disse.

A Frente teve também o 
apoio do deputado Theodo-
rico Ferraço (DEM), que 
pretende trazer à discussão o 
projeto do Porto de Gam-
boa, em Itapemirim, no lito-
ral sul do Estado. Esse pro-
jeto, da norte-americana 
Edison Chouest, já tem até a 
Licença de Instalação, mas o 
grupo acabou deixando-o de 
stand by e fazendo investi-
mentos no Porto de Açu, no 
Norte uminense, por causa 
de diculdades políticas no 
Espírito Santo.

Numa audiência concedi-
da ao presidente da Petro-
City, José Roberto Barbosa 
da Silva, o deputado Ferraço 
tomou conhecimento de que 
o Porto da Gamboa tem simi-
laridades de propósito com o 
Centro Portuário de São Ma-
teus (CSPM) e poderia ha-
ver uma “boa parceria” de 
transporte de cabotagem 
entre os dois terminais. 

“Precisamos aproveitar 
essa oportunidade. O proje-
to do porto da Chouest, de 
cargas gerais, é similar ao 
nosso e vem colaborar para a 
expansão do potencial logís-
tico do Espírito Santo, junta-
mente com o projeto da 
Inmetame, em Aracruz. 
Esses dois terminais, soma-
dos ao nosso, colocam o 
Espírito Santo na vanguarda 
logística brasileira. O porto 
da PetroCity é o único do 
Sudeste na região da Sude-
ne”, salientou José Roberto.  

O projeto da PetroCity, 
que prevê ainda a constru-
ção de uma ferrovia ligando 
São Mateus a Sete Lagoas, 
com bitola larga,  permitin-
do maior velocidade dos 
trens, ganhou também o re-
forço esta semana do depu-
tado Freitas (PSB), que 
acompanhou uma visita dos 
técnicos da PetroCity ao 
IEMA para “desembolar o 
processo de licenciamento 
ambiental”.
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SÃO MATEUS  – O 
PRTB, partido do vice-
presidente da República 
Hamilton Mourão, general 
da reserva do Exército Bra-
sileiro, já tem pré-candidato 
à Prefeitura de São Mateus. 
Trata-se do historiador Elie-
zer Nardoto que defende a 
importância das famílias na 
condução da política. É de-
nido pelo presidente estadu-
al do partido Antônio Bu-
genstab de Lima como “me-
lhor candidato disparado 
em São Mateus na disputa 
pela Prefeitura”.

Na avaliação do presi-
dente municipal do PRTB 
Dirceu Nieto, Eliezer pos-
sui todas credenciais para 
conduzir uma política sem 
vícios e pautada no princí-
pio da honestidade, pelo 

PRTB ANUNCIA ELIEZER NARDOTO PRÉ-
CANDIDATO À PREFEITURA DE SÃO MATEUS

que representa o seu passa-
do e presente. “Depois do 
Carnaval vamos aprofundar 
as conversas em torno do 
nome de Eliezer e começar 
a traçar caminho para for-
mar uma boa chapa de vere-
adores”, anunciou.

Eliezer, ainda novo, com 
27 anos e solteiro disputou a 
prefeitura na eleição de 
1982 tendo como adversári-
os Amocim Leite e Wilson 
Gomes, cando como ter-
ceiro colocado. Lembra que 
entrou na disputa incentiva-
do por Amocim que se ele-
geu prefeito.

Agora, com a experiên-
cia que o tempo lhe reser-
vou, Eliezer se coloca pre-
parado para a disputa, lem-
brando que já ocupou car-
gos de secretário de Admi-

Nardoto é denido pelo 
presidente estadual do 
PRTB Antônio Bugenstab 
como pessoa totalmente 
isenta de qualquer suspei-
ção. “É uma pessoa limpa 
que vai disputar a prefeitura 
por um partido também lim-
po, sem contar que vai dis-
putar contra um prefeito 
que administra São Mateus 
com o mandato sob suspei-
ção. É o melhor candidato 
disparado em São Mateus”, 
resumiu. 

nistração, Cultura e de Go-
verno na prefeitura de São 
Mateus em gestões anterio-
res, sem contar que traba-
lhou na Prefeitura de Nova 
Venécia na gestão do ex-
prefeito Adelson Salvador 
como Secretário de Admi-
nistração.

Eliezer, ainda novo, com 27 
anos e solteiro disputou a 
prefeitura na eleição de 
1982 tendo como adversá-
rios Amocim Leite e Wilson 
Gomes, ficando como ter-
ceiro colocado.

SÃO MATEUS – O plená-
rio da Câmara de vereadores 
aprovou na sessão ordinária de 
terça-feira (18), em turno úni-
co, o Projeto de Lei 001/2020 
que estabelece e xa normas 
para a oferta de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 
da Educação do Campo no 
Município de São Mateus.

 Após ter recebido parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça, Direitos 
Humanos, Cidadania e do Co-
legiado de Educação, Cultura, 
Saúde, Agricultura e Meio 
Ambiente, a proposição de 
autoria do Executivo entrou na 
Ordem do Dia e foi aprovada 
por unanimidade pelos parla-
mentares.

IMPLEMENTAÇÃO
Depois de sancionada, esta 

Lei será implementada  pelas 
instituições que compõem a 
Rede Municipal de Ensino, de 
acordo com a Política Nacio-
nal de Educação do Campo, 
das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Bási-
ca, das Diretrizes Operacio-
nais para a Educação Básica 
nas Escolas do Campo, das 
Diretrizes Curriculares Naci-
onais para a Educação Esco-
lar Quilombola na Educação 
Básica, das metas estabeleci-
das no Plano Nacional de Edu-
cação - Lei 13.005/2014 e no 
Plano Municipal de Educação 
– Lei Complementar Munici-
pal nº 104/2015, o Parecer 
CNE/CEB 01/2006; os Pare-
ceres do CME 09/2009, 
03/2011, 04/2012, a Lei Muni-
cipal Nº 1.517/2015 e a Lei 
Municipal 1.553/2016, que 
normatiza a Educação do 
Campo no Município de São 
Mateus.

Por 5 a 4, os vereadores opta-
ram pelo rito ordinário de tra-
mitação ao Projeto de Lei 
003/2020 que trata do estabe-
lecimento de normas para recu-

SAAE

VEREADORES APROVAM NORMAS
PARA OFERTA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO

peração econômico-nanceira 
do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto – Saae (sugerido pela 
Câmara ao prefeito). A maioria 
entendeu que é preciso apro-
fundar o estudo da matéria. 
Com a tramitação normal, as 
comissões da Casa ganham 
mais 15 dias para analisar, deta-
lhadamente, as propostas para 
o fortalecimento da autarquia.

“Eu pedi à presidência da 
Casa que distribua uma cópia 
desse projeto para cada verea-
dor, para que pudesse ter um 
maior conhecimento sobre ele. 
A gente já tem algum diálogo 
com o Ministério Público refe-
rente ao assunto e tendo em 
vista que esse projeto foi soli-
citado por essa casa também, 
que a gente possa encontrar 
uma solução ou pelo menos 
amenizar a situação do Saae 
atualmente”, reagiu o líder do 
prefeito, vereador Francisco 
Amaro, que defendeu o caráter 
de urgência.

SUGESTÃO DO 
LEGISLATIVO

Jorge Recla destacou o inte-
resse do Legislativo em avan-
çar  na  d iscussão  do PL 
003/2019. “Esse projeto não 
foi para leitura antes porque 
veio com uma referência a 
uma lei que estava errada. Eu 
tive que devolver, mas o exe-
cutivo devolveu rapidamente. 
Sugerimos ao município um 
programa de recuperação do 
Saae e se as medidas forem 
acertivas, a proposição avan-
çará”, disse o presidente da 
Câmara.

Para Carlos Alberto, a deci-
são do plenário é questão de 
coerência. “É um projeto de 
uma envergadura nanceira 
muito alta, tem que ser avalia-
do com tempo. Não tenho co-
nhecimento do teor dele na 
íntegra. Tem que ser uma coisa 
bem às claras. Uma das aberra-
ções é a que dá autonomia ao 
diretor do Saae para fazer o 
reajuste tarifário”, armou o 

“A EMEF Professor João P 
Bandeira recebeu reforma, 
principalmente no telhado. No 
entanto, não houve ecácia no 
trabalho, visto que em épocas 

Jerri Pereira seguiu o voto 
do colega. “Também concor-
do com o vereador Jozail e 
acompanho o rito ordinário 
para a gente poder discutir 
mais esse projeto. É necessá-
rio fazer um trabalho melhor, 
porque não hora que aprovar 
não tem volta depois”, aler-
tou o vereador.

O Parlamento aprovou o 
Requerimento nº 005/2020, da 
vereadora Jaciara Teixeira ao 
prefeito Daniel Santana, para 
que a secretaria municipal de 
Educação envie à Câmara pres-
tação de contas dos gastos com 
a reforma da Escola João Pinto 
Bandeira em 2019.

REQUERIMENTOS

vereador.
Defensor do caráter ordi-

nário, Jozail do Bombeiro 
ressaltou a necessidade de 
ampliar o debate. “Mesmo 
sendo uma solicitação dessa 
Casa ao prefeito, não foi man-
dado para cá um projeto que 
contempla o que sugeriu os 
vereadores, ele precisa ser 
bem discutido”.

O plenário aprovou tam-
bém a solicitação do vereador 
Francisco Amaro (Requeri-
mento nº 007/2020), no qual 
pede ao presidente da Casa, 
informações referentes aos 
recursos oriundos da econo-
mia feita pelo legislativo nos 
três últimos anos.

de chuva há vazamentos por 
toda a escola. A pintura feita 
também já está soltando, além 
de ter sido um trabalho mau 
feito, porque a tinta escura 
cou manchada dando um ar 
sombrio aos corredores da es-
cola”, justicou a autora do 
pedido.

TENTATIVA DE 
CONVOCAÇÃO

Pelo placar de 5 a 4, a base 
governista derrubou o Reque-
rimento nº 006/2020 de Carlos 
Alberto à presidência da Câma-
ra, solicitando a convocação 
da servidora pública munici-
pal Luana Zordan para prestar 
esclarecimentos diversos. O 
bloco aliado entendeu que o 
pedido não tinha fundamento 
nem amparo legal.

O vereador Antônio Luiz 
Cardoso, o Temperinho, não 
participou da sessão, mas jus-
ticou sua ausência à Mesa 
Diretora.

Após ter recebido parecer favorável, a proposição de 
autoria do Executivo entrou na Ordem do Dia e foi apro-
vada por unanimidade pelos parlamentares.

A empresa prevê ainda 
que o capital investido no 
estado totalize R$ 16 mi 
até o nal de 2022. Atual-
mente, a empresa mantém 
uma unidade em Colatina, 
no interior do estado, mas 
a previsão é abrir seis no-
vas clínicas ainda este 
ano, que devem gerar 150 
postos de trabalho. No ano 
que vem, a região deverá 
inicializar 10 unidades e, 
no seguinte, 32 novas clí-
nicas. No total, espera-se 
que sejam criados 800 em-
pregos diretos e indiretos 
até 2022.

Nacionalmente, a rede 
espera um faturamento de 

VITÓRIA – A Odonto-
clinic, rede nacional de 
franquias de clínicas odon-
tológicas, presente em 16 
estados com mais de 200 
clínicas, investirá na ex-
pansão do número de fran-
queados no Espírito San-
to. O montante de investi-
mentos, que deve atingir 
cerca de R$ 3 mi até o nal 
do ano, inclui novas uni-
dades, aquisição de soft-
ware de gestão, entre ou-
tros.

Rede odontológica
vai investir R$ 16
milhões no ES e
criar 800 empregos

R$ 230 milhões em 2020, 
13,9% superior ao obtido 
em 2019, com investimen-
to total de R$ 28 mi. Com 
isso, estima-se a criação de 
1.000 vagas diretas e indi-
retas de emprego no país, 
ainda este ano. A rede cres-
ceu mais de 12% em 2019 e 
continua a crescer graças a 
fatores como o aumento da 
longevidade do brasileiro e 
sua preocupação com esté-
tica, saúde e bem-estar.

A Odontoclinic está no 
mercado há mais de 20 
anos, sendo a primeira rede 
de franquias de clínicas 
odontológicas do Brasil. 
Com mais de 200 clínicas, 
2.550 dentistas e presente 
em 16 estados, a empresa 
tem a missão de transfor-
mar a experiência de ir ao 
dentista ao oferecer servi-
ços de alta qualidade de 
forma acessível, com con-
forto e segurança. As clíni-
cas atendem as mais dife-
rentes especialidades, co-
mo ortodontia, prótese, 
implantes, clareamentos e 
p e r i o d o n t i a . 
http://www.franquiaodont
oclinic.com.br/

A Odontoclinic está no mercado há mais de 20 anos, 
sendo a primeira rede de franquias de clínicas odon-
tológicas do Brasil. 

Homem encontrado
morto com tiro na
cabeça na Barra

De acordo com infor-
mações dos policiais mili-
tares que estiveram no 
local, a pessoa assassina-

CONCEIÇÃO DA 
BARRA – O corpo de um 
homem que não portava 
documentos foi encontra-
do na manhã desta quinta-
feira (20) na rua Adolpho 
Serra, zona rural de Con-
ceição da Barra. Pelas con-
dições do corpo a perícia 
presume que tenha sido 
abandonado no local há 
pelo menos 12 horas, ou 
seja, o crime teria ocorrido 
na quarta-feira.

da é desconhecida na re-
gião, o que impossibilitou 
presumir o motivo que 
teria levado ao crime. A 
vítima não portava docu-
mentos e estava caída cin-
co metros distante da ro-
dovia Adolpho Serra, que 
liga a BR-101 a Concei-
ção da Barra.

O perito Marcelo Cotta 
constatou que a vítima 
apresentava uma perfura-
ção na cabeça provocada 
por arma de fogo. O corpo 
foi removido para o De-
partamento Médico Legal 
em Linhares.
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SÃO MATEUS – To-
das as pesquisas realiza-
das pela Setur, assim co-
mo os Indicadores da Eco-
nomia do Turismo do Espí-
rito Santo, estão disponí-
veis no Observatório do 
Turismo.

A Secretaria de Turis-
mo (Setur) dá início, neste 
sábado (22), a uma pes-
quisa de demanda turística 
em dez municípios do 
Espírito Santo. A ativida-
de segue até o dia 25, ter-
ça-feira de Carnaval. Esta 
é a quarta pesquisa reali-
zada pela Seutur nos últi-
mos meses. Os resultados 
permitem conhecer o per-
l do turista que escolhe o 
destino capixaba nos pe-
ríodos do Inverno, Réveil-
lon, Verão e Carnaval e 
serão disponibilizados no 
Observatório do Turismo.

 “Estamos fechando um 
ciclo de abordagens aos 
turistas que visitam nosso 
Estado. Estas informações 
são muito importantes pa-
ra o trabalho da Secretaria 
e também subsidia todo 

Além de não alcançar a 
liderança, com o resultado, o 
Pitbull do Norte foi aos 11 
pontos, acabou sendo ultra-
passado pelo Rio Branco-
ES e caiu para a terceira colo-
cação na tabela. Já o Cobra-
Coral, com o empate, chega 
aos oito pontos e cai para 
sétima posição.

SÃO MATEUS – Vice-
líder do Campeonato Capi-
xabão 2020, até o início da 
sexta rodada da primeira 
fase, o São Mateus chegou a 
sentir o gosto da liderança 
por alguns minutos. Na par-
tida contra o Serra, no Ro-
bertão, o time do técnico 
Vevé chegou a abrir o placar, 
mas acabou cedendo o empa-
te de 1 a 1.

SÃO MATEUS EMPATA COM SERRA
PELO CAMPEONATO CAPIXABA

Vandão abre o placar, mas Tallys deixa tudo igual no 
Robertão.

O Campeonato Capixaba 
prossegue no nal de sema-
na, após o Carnaval, com os 
jogos da sétima rodada da 
primeira fase. No sábado, 
dia 29, às 18h, o São Mateus 

recebe a Desportiva Ferro-
viária, no Sernamby. No do-
mingo, dia 1º de março, às 
15h, o Serra vai até Venda 
Nova do Imigrante para en-
frentar o Rio Branco VN, no 

Olímpio Perim.

Em desvantagem, o técni-
co Dário Lourenço mexeu 
no time e o jogo mudou. O 
Serra passou a sufocar o Sa-
ma até que aos 27 minutos, 
Emílio cobrou uma falta da 
intermediária e o zagueiro 
Tallys subiu livre para cabe-
cear no ângulo. O Tricolor 
ainda tentou virar o jogo, 
mas o goleiro Ricardo fe-
chou o gol.

Depois de um primeiro 
tempo equilibrado, o São 
Mateus voltou melhor e 
abriu o placar aos 10 minu-
tos. Após uma cobrança de 
falta do lateral Adalberto, a 
bola saiu baixa e o zagueiro 
Vandão desviou para o fun-
do das redes.

Já o Espírito Santo vai 
ganhar neste ano agências 
em Vitória (em São Pedro), 
Cariacica (Bela Aurora), 
Vila Velha (Cobilândia e 
38º BI), Serra (Porto Ca-
noa) e Domingos Martins 
(Paraju). Os dados foram 
divulgados em coletiva de 
imprensa realizada nesta 
quinta-feira (20), na Capi-
tal, onde foi anunciado que 
a instituição fechou 2019 
com lucro de R$ 327 mi-
lhões.

Para os próximos anos, 
estão previstas também no-
vas agências na Bahia. O 
presidente do Sicoob ES, 
Bento Venturim, destacou 
que o investimento em tec-
nologia da informação é 
complementado pela proxi-
midade dos pontos de aten-
dimento. 

No ano passado, foram 
inauguradas 15 agências do 
Sicoob no Estado e no Rio 
de Janeiro. A cidade de 
Ilhéus recebeu a primeira 
unidade do Sicoob na Bahia. 
Com o plano de expansão, 
até o m de 2019, a coopera-
tiva aumentou 15% o núme-
ro de funcionários, chegan-
do a 1.696 trabalhadores.

VITÓRIA – Na contra-
mão da maioria das institui-
ções nanceiras, que têm 
reduzido o número de pon-
tos físicos de atendimento, 
o Espírito Santo informou 
nesta quinta-feira (20) que 
pretende abrir 12 novas 
agências em 2020. Entre as 
novas unidades da coopera-
tiva, cinco estão previstas 
para o Estado do Rio de Ja-
neiro, em Petrópolis, Rio 
Bonito, Três Rios, Nova 
Friburgo e Vassouras.

SICOOB ES TEM LUCRO DE R$ 327 MILHÕES
E PLANEJA ABRIR 12 AGÊNCIAS EM 2020

Já o Espírito Santo vai ganhar neste ano agências em Vitória (em São Pedro), Cariaci-
ca (Bela Aurora), Vila Velha (Cobilândia e 38º BI), Serra (Porto Canoa) e Domingos 
Martins (Paraju). 

A instituição nanceira 
cooperativa encerrou o exer-
cício 2019 com R$ 327 mi-
lhões de sobras brutas, que 
equivalem ao lucro. O valor 
foi 7% maior do que o exer-
cício anterior. Desse total, 
R$ 157,8 milhões serão dis-
tribuídos aos associados.

LUCRO CRESCE 7%

O bom rendimento foi 
impulsionado pelo cresci-
mento de 35,6% na receita 
de serviços, que atingiu R$ 
202,8 milhões em 2019. 
Venturim armou que o 
resultado foi bom mesmo 
com uma prática de taxas 
abaixo da média do merca-
do. Segundo ele, o indica-
dor cresceu devido ao au-

mento da busca por produ-
tos como seguros, consórci-
os e serviços de cobrança 
pelos associados.

Aumentou também o nú-
mero de pessoas que passa-
ram a fazer parte do Sicoob. 
Foram 52,3 mil novas ade-
sões que zeram a coopera-
tiva chegar a 336,2 mil asso-
ciados no fechamento de 
2019,  um aumento de 
18,6% quando comparado 
ao quadro social de 2018.

Os ativos evoluíram, al-
cançando R$ 7,6 bilhões, 
ante R$ 6,9 bilhões no exer-
cício anterior. O patrimônio 
líquido da instituição avan-
çou 15%, fechando o ano 
em R$ 1,9 bilhão.

COOPERATIVA TEM 
NOVA FORMA DE 

PAGAMENTO
Em 2019, o Sicoob lan-

çou o SicoobPay, funciona-
lidade dentro do aplicativo 
da cooperativa que permite 
fazer pagamentos através da 
leitura de QRCode. Por en-
quanto, ele só está disponí-
vel para associados, mas 
deve ser aberto ao público 
em breve por meio do cadas-
tro de um cartão de crédito. 

“É uma forma dinâmica 
de realizar transações, co-
mo pagar um boleto ou divi-
dir uma conta no bar, por 
exemplo”, explicou o dire-
tor-executivo do Sicoob ES, 
Nailson Dalla Bernadina.

SÃO MATEUS – O 
desespero por estar de-
sempregado há bastante 
tempo, e, ao mesmo tempo 
sofrendo de depressão, um 
homem cuja identidade 
está sendo preservada, 
tentou se matar, se jogan-
do de um dos viadutos da 
BR-101 em São Mateus. 
Ele foi socorrido por uma 
guarnição da Concessio-
nária Eco-101 e levado 
para o Hospital Roberto 

Desempregado
tenta se matar
se jogando do
viaduto da BR-101

De acordo com infor-
mações do Corpo de Bom-
beiros que chegou a ir ao 
local, mas a vítima já ha-
via sido levada ao hospi-
tal, o homem sofreu esco-
riações pelo corpo e fratu-
rou um dos braços.

Uma pessoa que conhe-
ce a vítima e esteve no lo-
cal disse tratar-se de um 
trabalhador desemprega-
do. 

Silvares.

Ele foi socorrido por uma guarnição da Concessio-
nária Eco-101 e levado para o Hospital Roberto Sil-
vares.

Fluxo de turistas será
pesquisado em São Mateus
e mais 9 municípios
durante o Carnaval

A pesquisa de demanda 
turística permite que os 
gestores obtenham infor-
mações dos turistas a res-
peito de seu perl socioe-
conômico, hábitos de via-
gem e avaliação dos desti-
nos capixabas, permitindo 
assim detectar oportuni-
dades de melhoria.

O trabalho será realiza-
do pela empresa Qualitest 
Ciência e Tecnologia 
Ltda., vencedora da lici-
tação feita pela Setur. A 
coleta de dados é realiza-
da eletronicamente, com 
registro automático das 
coordenadas do local visi-
tado por meio de GPS e da 
gravação do áudio das 
entrevistas. As equipes 
estarão nos municípios de 
Anchieta, Conceição da 
Barra, Guarapari, Linha-
res, Marataízes, Piúma, 
São Mateus, Serra, Vila 
Velha e Vitória.

segmento no planejamen-
to de suas ações”, enfati-
zou o secretário de Estado 
de  Turismo, Dorval Ulia-
na.
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Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral,
Lavagem do Motor,

Polimento,
Cristalização, Aspiração

Você tem opinião sobre 
alguma coisa? Então con-
sidere-se um facista ou um 
comunista - não há tercei-
ra possibilidade. Você não 
tem opinião sobre nada? 
Tenha a certeza de ser um 
elemento alienado, daque-
les que só só usam a cabe-
ça para separar as orelhas.

Você quer entrar na vida 
pública? Deve ser para 
conseguir satisfazer algum 
interesse pessoal. Deseja 
uma vida discreta? Seu 
egoísta! Só pensa em si!

Você escreve sobre nos-
sos problemas? Péssimo: 
por que só escrever? Le-
vante-se e vá fazer algo. 
Você não escreve sobre 
nada? Que horror! Quanta 
covardia!

Se você acha que bandi-
do bom é bandido morto 
faltam-lhe coração e senti-
mentos cristãos. Se você 
defende direitos humanos 
então não está pensando 
nas vítimas - assim, fal-
tam-lhe coração e senti-
mentos cristãos.

Você é a favor do gover-

Você fez alguma coisa 
em prol da sociedade? Só 
pode ser por conta de ambi-
ções ocultas. Você não fez 
nada pelo povo? Neste 
caso considere-se um ser 
inútil. Um parasita.

Você estende a mão a 
um miserável? Péssimo, 
isso. Hipocrisia pura. Ou 
demagogia. Prefere igno-
rá-los solenemente? Então 
vá imediatamente a algu-
ma igreja orar, pois sua 
alma está a precisar de con-
serto.

Coluna
do Pedro

FICANDO ASSIM
no? Um “puxa-saco”. De-
ve estar tentando algum 
emprego ou benefício ou-
tro. É contra? Só pode ser 
para ver se algum cupin-
cha seu consegue “chegar 
lá” e ajudá-lo.

Você persegue aqueles 
que discordam de suas 
ideias? Então este seu auto-
ritarismo é uma vergonha. 
Você não discrimina os 
contrários? Neste caso 
falta-lhe rmeza.

Você acha que seus ad-
versários não zeram 
absolutamente nada de 
bom? Que erraram “de 
cabo a rabo”? Sujeito pe-
queno e mesquinho, você! 
Eles zeram algo que deva 
ser mantido? Ora, deixe de 
ser “frouxo”.

Eis aí, sem retoques, o 
retrato da humanidade tão 
ansiosa deste início de mi-
lênio. Insistimos na gene-
ralização e no radicalis-
mo, passando o tempo a 
derrubar pontes e a cons-
truir muros.

Fico a pensar em Con-
fúcio, segundo quem “o 
princípio “no meio é que 
está a virtude” é excelen-
te! Infelizmente há muito 
tempo que não é posto em 
prática”. Pois é. Confúcio 
morreu no ano 479 a.C. 
2.500 anos se passaram. E 
ainda não conseguimos 
resolver nossos maiores 
problemas por falta sim-
plesmente de serenidade! 
Insistimos em sofrer sobre 
o solo de um planeta tão 
belo e rico! E aí vamos 
cando assim. Desse jeito. 
Com essa cara…

Rede odontológica vai investir R$ 16 milhões no ES e criar 800 empregos

A Odontoclinic, rede nacional de franquias de clínicas odontológicas, presente em 16 estados com mais de 
200 clínicas, investirá na expansão do número de franqueados no Espírito Santo. O montante de investimen-
tos, que deve atingir cerca de R$ 3 mi até o nal do ano, inclui novas unidades, aquisição de software de 
gestão, entre outros.
A empresa prevê ainda que o capital investido no estado totalize R$ 16 mi até o nal de 2022. Atualmente, a 
empresa mantém uma unidade em Colatina, no interior do estado, mas a previsão é abrir seis novas clínicas 
ainda este ano, que devem gerar 150 postos de trabalho. No ano que vem, a região deverá inicializar 10 uni-
dades e, no seguinte, 32 novas clínicas. No total, espera-se que sejam criados 800 empregos diretos e indire-
tos até 2022.
Nacionalmente, a rede espera um faturamento de R$ 230 milhões em 2020, 13,9% superior ao obtido em 
2019, com investimento total de R$ 28 mi. Com isso, estima-se a criação de 1.000 vagas diretas e indiretas 
de emprego no país, ainda este ano. A rede cresceu mais de 12% em 2019 e continua a crescer graças a fatores 
como o aumento da longevidade do brasileiro e sua preocupação com estética, saúde e bem-estar.
A Odontoclinic está no mercado há mais de 20 anos, sendo a primeira rede de franquias de clínicas odontoló-
gicas do Brasil. Com mais de 200 clínicas, 2.550 dentistas e presente em 16 estados, a empresa tem a missão 
de transformar a experiência de ir ao dentista ao oferecer serviços de alta qualidade de forma acessível, com 
conforto e segurança. As clínicas atendem as mais diferentes especialidades, como ortodontia, prótese, im-
plantes, clareamentos e periodontia. http://www.franquiaodontoclinic.com.br/

VITÓRIA – A tecnologia 
será um importante aliado da 
Polícia Militar para agrar 
motoristas que estejam diri-
gindo sob efeito do álcool 
durante o Carnaval. Durante 
as operações da Lei Seca, 
serão utilizados 150 bafôme-
tros chamados passivos, que 
conseguem constatar se o 
motorista ingeriu bebida al-
coólica, sem que ele precise 
assoprar no aparelho.

"O etilômetro passivo é 
colocado dentro do veículo e 
acusa a presença de álcool 
naquele ambiente, no ar da-
quele ambiente. Então ele 
agiliza o procedimento de 
abordagem, ou seja, se não 
tem álcool no ambiente, o 
motorista é liberado e segue. 
Ele é bem efetivo para isso. 
Detectado álcool no ambien-
te, pode não ser o motorista, 
mas o motorista vai e faz o 
teste de bafômetro ordinário, 
que é o que comprova a infra-
ção", explicou o comandante-
geral da PM, coronel Sartório.

Também serão usados dro-
nes, que vão monitorar possí-
veis rotas de fuga de motoris-
tas alcoolizados que queiram 
fugir da scalização. "Este 
ano a novidade é que o nosso 
Batalhão de Trânsito tem dro-

BAFÔMETROS DE ALTA TECNOLOGIA
E DRONES VÃO MONITORAR MOTORISTAS
EMBRIAGADOS DURANTE O CARNAVAL

Equipamentos serão utilizados durante as operações 
da Lei Seca da Polícia Militar. Além disso, 1,2 mil PMs 
atuarão nas ruas de todo o estado diariamente.

nes que vão ser colocados 
também para vistoriar as vias 
alternativas. Então os moto-
ristas que querem fugir da 
blitz, usando estradas de 
chão, usando outros cami-
nhos, vão ser abordados tam-
bém. Os drones vão scalizar 
isso", armou Sartório.

Ao todo, cerca de 1,2 mil 
policiais militares atuarão 
nas ruas de todo o Estado dia-
riamente durante o Carnaval. 
Segundo o comandante da 
PM, o reforço na segurança 

A Polícia Civil também 
vai reforçar o efetivo nas dele-
gacias regionais. "Montamos 
plantões 24 horas em Conce-
ição da Barra, em Piúma e 
também Jacaraípe (Serra), 
para o Carnaval. Então esses 
balneários vão receber trata-

tem como objetivo garantir a 
tranquilidade dos foliões.

"De 400 a 500 policiais a 
mais estarão atuando em to-
do o Estado do Espírito San-
to, e 420 viaturas serão empe-
nhadas", informou.

mento da Polícia Civil 24 
horas. Todo o folião que pre-
cisar ir à delegacia terá aten-
dimento, com delegados de 
polícia, escrivão e investiga-
dores", destacou o delegado-
geral da Polícia Civil, José 
Darcy Arruda. 

Além disso, 150 bombeiros 
militares estarão espalhados 
ao longo do litoral capixaba, 
para atuar em conjunto com os 
guarda-vidas. Segundo o co-
mandante-geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Cerquei-
ra, novos postos de salvamen-
to podem ser criados.

O comandante do Corpo 
de Bombeiros arma tam-
bém que a corporação vai 
realizar scalizações em 
áreas de eventos, para garan-
tir que as estruturas monta-
das não ofereçam riscos aos 
foliões.

"Durante o Carnaval, nós 
teremos uma equipe de inter-
venção para vericar se as 
regras estão sendo cumpri-
das. Caso não estejam sendo 
cumpridas, adotaremos as 
providências para que nós 
tenhamos garantida a segu-
rança e o momento de lazer 
das pessoas que estão se di-
vertindo durante o Carna-
val", frisou.

O Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo 
(MPES), por meio da Pro-
motoria de Justiça de Pan-
cas, deu parecer favorável a 
um casamento homoafetivo 
na cidade, localizada na Re-
gião Noroeste do Estado. 
Dois juízes de paz do distrito 
de Vila Verde, no município, 
se recusaram a realizar o 
casamento, alegando ques-
tões de religiosidade e foro 
íntimo.

VITÓRIA – Cartórios de 
todo o país não podem negar 
a celebração de casamentos 
civis de casais do mesmo 
sexo nem deixar de conver-
ter em casamento a união 
estável homoafetiva.

Diante dessa situação, o 

MPES DÁ PARECER FAVORÁVEL E CASAMENTO
HOMOAFETIVO É REALIZADO EM PANCAS

O MPES sustentou que a 
recusa dos juízes de paz 
afronta a Resolução nº 175, 

MPES solicitou que o casa-
mento fosse efetivado pelo 
juiz de Direito da Comarca 
de Pancas. Se não fosse pos-
sível, foi pleiteada a nomea-
ção de uma tabeliã para a 
celebração, de forma a res-
guardar os direitos do casal. 
Os pedidos do MPES foram 
deferidos e o casamento foi 
celebrado no dia 18 de feve-
reiro por um servidor do 
cartório de registro civil do 
distrito, indicado pelo juiz 
do caso, que comunicou à 
Corregedoria-Geral de Jus-
tiça que os dois juízes de 
paz se negaram a rmar o 
enlace.

do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Segundo a 
resolução, cartórios de todo 
o país não poderão negar a 
celebração de casamentos 
civis de casais do mesmo 
sexo nem deixar de conver-

ter em casamento a união 
estável homoafetiva. O 
MPES salientou ainda que 
não celebrar o casamento 
em questão constituiria ato 
discriminatório e atentatório 
à dignidade.

Os pedidos do MPES foram deferidos e o casamento 
foi celebrado no dia 18 de fevereiro por um servidor do 
cartório de registro civil do distrito
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VENDE-SE casa no bair-
ro Cohab, esquina – 

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

1005.

VENDE-SE lote no Guri-
ri, Rua 17 - lado sul, 
300 m². Tratar (27) 

99836-1005.

VENDO uma casa no 
Bairro Pedra D´água, 
próximo ao Supermer-
cado do Zezé. Comnta-

to: 99529-1118

VENDO uma proprie-
dade rural na Fazen-

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

3138.

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

localizado. Tratar: 
99900-2100

IMÓVEIS

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

FOX CL 2017/18 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

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

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

PRESIDENTE

São Mateus, 06 de Fevereiro de 2020.

SIND EMPRESAS
Jose Antônio de Souza Mathias

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.

2. Encerramento contábil com prestação de contas do 
ano 2019.

1. Ampliação do Convenio Medico Ambulatorial Sind-
card. 

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

COMUNICADO
GURIRI BEACH TURISMO LTDA, torna público que 
requereu do SEMMA, através do processo nº 
003314/2020 a Licença Ambiental de Regulari-
zação para atividade de parque de diversão e 
parque temático, na Rua Horácio Barbosa Alves, 
Guriri Norte, N° 888 - São Mateus/ES, CEP: 
29946-540.
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