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Acompanhe a programação de hoje: Dois Irmãos: Uma Jornada 
Fantástica às 14h45min, 16h50min e 19h (animação – classi-
cação livre); O Homem Invisível às 19h 21h20min (animação – 
classicação livre) Mais informações pelo telefone 3763-2721. 
Lembrando que às quartas-feiras todos pagam meia entrada (ex-
ceto em feriados ou pré-estreias).
 
‘Penso noventa e nove vezes e nada descubro; deixo de pensar, 
mergulho em profundo silêncio - e eis que a verdade se me reve-
la” (Einstein).

Cancelado devido às últimas chuvas, o espetáculo “Contos Si-
nistros de Entreter” será apresentado no auditório da Escola Wal-
lace Dutra no dia 21 deste mês. A peça é encenada por jovens 
atores de Guriri e narra contos engraçados com um toque de sus-
pense. Ingressos no valor de 5 Reais. 

CINE SÃO MATEUS 

Faça chuva ou faça sol, o Belas, Coletivo de Mulheres Mmate-
enses, movimento criado para o bem das mulheres de São Mate-
us e do Brasil, realizará hoje (14) pela manhã em frente ao Banco 
do Brasil um ato solidário às mulheres vítimas de feminicídio no 
município. Nesta data, há dois anos foi assassinada Mariele Fran-
co.  

REUNIÃO DO PROS

REUNIÃO DE PRÉ-CANDIDATOS

IFES NA PRAIA

‘A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais’ (Scho-
penhauer). 

BELAS HOJE NO CENTRO

O Instituto Federal do Espírito Santo - IFES programou para 
hoje, de 7:00 às 12:00 um evento para integração dos alunos da 
instituição. A programação está leve e interessante: alongamen-
to, caminhada ecológica, orientação do Corpo de Bombeiros, 
atividades esportivas (redinha, queimada e futebol de travinha) 
e ocina de surf.
 

Acontece hoje a posse da nova diretoria executiva do PROS de 
São Mateus. O evento se dará às 10h no espaço D Angeli, situado 
à Rua Alberto Sartório no Bairro Carapina. O convite foi feito 
pelo presidente do partido, o famoso Wap Wap do Vila Nova. 
Participe!

TERAPÊUTICA HUMANA
Em abril terá início o curso de teatro como terapia humana, coor-
denado pelos professores do Espaço Cultural Marerike. Durante 
o dia serão disponibilizados horários para crianças e adolescen-
tes; à noite, para adolescentes e adultos. Durante o curso, os alu-
nos aprenderão técnicas de respiração e aperfeiçoamento da 
oratória, através da criatividade. Inscreva-se pelo telefone 
99979-0807 ou no local (Rua 12 nº 312, lado Sul- Guriri). 

CONTOS SINISTROS DE ENTRETER

No próximo dia 18 ocorrerá um encontro para pré-candidatos ao 
cargo de vereador em São Mateus. O evento será realizado na 
Câmara Municipal de São Mateus, a partir das 19h. A iniciativa é 
dos deputados Erick Musso, Freitas, Enivaldo dos Anjos e Neu-
cimar Fraga.

TEATRO COMO

Bom dia pra quem é de bom dia!

FONTE: CLIMATEMPO

22° 30° Sol com algumas nuvens. Chove 
rápido durante o dia e à noite.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

- Professores das escolas públicas e privadas;

- A partir de 9 de maio - Crianças de 6 meses a menores de 6 
anos; portadores de escolas públicas e privadas de doenças 
crônicas; não transmissíveis e outras condições clínicas espe-
ciais; Gestantes; Puérperas; Povos indígenas; Adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; Popula-
ção privada de liberdade; Funcionários do sistema prisional; e 
Adultos de 55 a 59 anos de idade.

- A partir de 23 de março - Idosos (60 anos e mais) e trabalha-
dores da saúde;

- Gestantes;

- Crianças de seis meses a 5 anos de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias);

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

CALENDÁRIO

- Povos indígenas;
- Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas especiais;

- Trabalhadores da saúde;

- Funcionários do sistema prisional e forças de segurança e 
salvamento.

- 9 de maio: Dia D de Mobilização Nacional.

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas;

PÚBLICO-ALVO
- Pessoas com 55 anos ou mais de idade;

- População privada de liberdade;

- A partir de 16 de abril - Professores de escolas públicas e pri-
vadas e profissionais das forças de segurança e salvamento;

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO
CONTRA A INFLUENZA COMEÇA NO DIA 23

Ministério da Saúde antecipou a ação devido ao combate ao coronavírus e casos con-
firmados no Brasil.

Com isso pretende-se refor-
çar a prevenção de doenças 
respiratórias no público que 
mais tem sido afetado pelo 
novo coronavírus, formado 
por idosos. Antes, a campa-
nha previa primeiro imuni-
zar as gestantes, crianças 
com até seis anos, mulheres 
até 45 dias após o parto e 
idosos.

BRASÍLIA – Começa no 
próximo dia 23 e segue até o 
dia 22 de maio a 22ª Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Inuenza. Este ano 
a ação começa com um mês 
de antecedência por decisão 
do Ministério da Saúde, devi-
do ao combate ao novo coro-
navírus no mundo e em vir-
tude de casos conrmados 
no Brasil. Os objetivos são 
facilitar e acelerar o diag-
nóstico da síndrome respira-
tória Covid-19 e evitar que o 
sistema de saúde que so-
brecarregado com casos de 
Inuenza. 

A coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunizações 
e Vigilância das Doenças 
Imunopreveníveis, Danielle 
Grillo, explica, no entanto, 
que a vacina contra a gripe 
não protege contra o Covid-
19, mas contra tipos de 
Inuenza. Por esse motivo, a 
imunização pode ajudar no 
diagnóstico de pessoas com 
suspeita de Covid-19, por 
eliminação, dos prossiona-
is de saúde. “Essas doenças 
contempladas pela vacina 
serão descartadas na triagem 
de pacientes que chegarem 
às unidades de saúde com 
sintomas de gripe e informa-
rem já terem sido imuniza-
dos”, explicou.
Em relação à qualidade, se-
gundo a Secretaria de Esta-
do da Saúde (Sesa), as vaci-
nas disponibilizadas pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) têm um perl de 

A partir desse ano, adultos 
de 55 a 59 anos também te-
rão direito a receber uma 
dose nos postos de saúde de 
todo o Brasil (antes, o imu-
nizante era oferecido dos 60 
em diante). A meta no Espí-
rito Santo é vacinar 90% do 
público-alvo, totalizando 
1,2 milhão de pessoas. As 

segurança excelente e são 
bem toleradas. Elas são cons-
tituídas por vírus inativados, 
fracionados e puricados, 
portanto, não contêm vírus 
vivos e não causam a doen-
ça. Mas eventos adversos 
pós-vacinação (EAPV) po-
dem ocorrer, como dor no 
local da injeção, vermelhi-
dão e endurecimento da pele 
(em 15% a 20% dos pacien-
tes); além de febre, mal-
estar e mialgia que podem 
começar de 6 a 12 horas 
após a vacinação e persistir 
por um a dois dias (menos de 
10% dos vacinados apresen-
tam esses sintomas).

Para a realização da campa-
nha no Espírito Santo, o Mi-
nistério da Saúde enviou o 
cronograma de distribuição 
das vacinas Estado, e a pre-
visão de entrega para a pri-
meira remessa são 181 mil 
doses até o dia 17 de março.
A 22ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra Inuen-

doses estarão disponíveis 
nas 493 salas de vacinação 
em todos os 78 municípios 
do Espírito Santo.

za será dividida em três eta-
pas, começando pelos idosos 
e trabalhadores da área da 
saúde. A segunda, prevista 
para começar em 16 de abril, 
contemplará professores e 
prossionais das forças de 
segurança e salvamento. Já a 
terceira fase, a partir de 9 de 
maio, irá contemplar os de-
mais cidadãos pertencentes 
ao público-alvo. Neste dia 
também será realizado o Dia 
D de mobilização nacional.
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SÃO MATEUS – O ho-
mem de 30 anos, suspeito de 
matar uma adolescente de 15 
anos a facadas em São Mate-
us, no Espírito Santo, já tinha 
um histórico de agressões, 
segundo a prefeitura. Edson 
Gomes da Conceição, que é 
morador de rua, continua 
preso pelo crime.

A responsável pela secre-
taria, Marinalva Broedel, 
disse que não tem como obri-
gar as pessoas a saírem das 
ruas. "Nós não agimos com 

Edson é suspeito de matar 
a adolescente Karen Santos 
Arruda, na segunda-feira (9). 
Câmeras de videomonitora-
mento de um comércio regis-
traram o crime. A menina 
caminhava pela calçada 
quando o homem a atacou 
pelas costas, desferindo uma 
facada. Ela caiu no chão e 
chegou a ser socorrida, mas 
não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Assistên-
cia Social de São Mateus 
disse que o suspeito do crime 
é de Vila Velha, na Grande 
Vitória, já foi encaminhado 
para a família uma vez, mas 
voltou para o norte do estado.

Suspeito de matar
jovem de 15 anos
tem histórico
de agressões

A mãe da menina não con-
seguiu participar das despedi-
das de Karen. Emocionada, 
ela lamentou: "nunca mais 
vou ver meu bebê."

poder de polícia, tem situa-
ções que nós dependemos da 
Polícia Militar. Nosso poder é 
simplesmente de interven-
ção", disse.

Edson continua preso no 
Centro de Detenção Provisó-
ria de São Mateus. Nesta ter-
ça-feira (10), a cidade parou 
para acompanhar o enterro de 
Karen. Ela ia fazer 16 anos em 
abril.

Já a Polícia Militar armou 
que faz o monitoramento.

Coronavirus:
cancelado 3º Encontro
Regional de Pré-
Candidatos a Vereador

Após ter recebido pare-
cer favorável da Comissão 
de Constituição, Justiça, 
Direitos Humanos e Cida-
dania, da Comissão de Edu-
cação, Cultura, Saúde, Agri-
cultura e Meio Ambiente e 
da Comissão de Obras, 
Urbanismo e Infraestrutura, 
a proposição de autoria do 

SÃO MATEUS – “É a 
vitória de quem pensa na 
sustentabilidade combinada 
com o desenvolvimento eco-
nômico e social para uma 
cidade. Essa medida será 
referência para as cidades 
portuárias brasileiras e até 
mundiais”. Assim reagiu o 
presidente da Petrocity Por-
tos, José Roberto Barbosa 
da Silva, à aprovação do no-
vo Plano Diretor Municipal 
pela Câmara de Vereadores 
de São Mateus.

O plenário da Câmara 
aprovou na sessão ordinária 
de terça-feira (10), em pri-
meiro e segundo turno, o 
Projeto de Lei Complemen-
tar 001/2020 que altera a Lei 
Complementar Nº 123 , dis-
pondo sobre a organização 
do espaço territorial  do mu-
nicípio de  São Mateus. 
Com isso, ca regulada a 
ocupação harmônica da área 
destinada ao Centro Portuá-
rio de São Mateus.

O plenário da Câmara aprovou na sessão ordinária, em primeiro e segundo turno, o Projeto de Lei Complementar 
001/2020 que regula a ocupação harmônica da área destinada ao Centro Portuário de São Mateus.

NOVO PDM VIABILIZA INSTALAÇÃO
DO PETROCITY EM SÃO MATEUS

“Essa adequação do PDM, objetivando a ocupação racional do solo, “inicia o fechamento de um ciclo fundamental para o pro-
jeto do Centro Portuário, porque não há sustentabilidade fora da ocupação racional do solo, sem se garantir que o projeto se 
implante em harmoniza com a região”, disse José Roberto Barbosa, presidente da Petrocity.

Para José Roberto Barbo-
sa, presidente da Petrocity, 
essa adequação do PDM, 
objetivando a ocupação raci-
onal do solo, “inicia o fecha-
mento de um ciclo funda-
mental para o projeto do Cen-

IMPORTÂNCIA

Executivo entrou na Ordem 
do Dia e foi aprovada por 
unanimidade pelos parla-
mentares.

O presidente da Câmara, 
vereador Jorge Recla (PTB), 
comemorou a revisão do 
Plano Diretor Municipal. 
“Estamos fazendo história. 
O Centro Portuário é nosso, 
projeto grandioso e muito 
esperado pela nossa popula-
ção. Esse porto da Petrocity 
signica independência 
econômica e  nanceira, 
geração de emprego e renda 
. É um  projeto que vem sen-
do debatido desde do ano 
passado junto com as comu-
nidades”, disse o presidente 
da câmara.

O  v e r e a d o r  A m a r o 
(Avante) também comentou 
a nova lei: “O município  
está fazendo uma adequação 
para receber um empreendi-
mento que é o projeto do Por-
to, um projeto importante e 
de futuro, com geração de 
renda e emprego’’.

tro Portuário, porque não há 
sustentabilidade fora da ocu-
pação racional do solo, sem 
se garantir que o projeto se 
implante em harmoniza com 
a região”.

O PDM, salienta José Ro-
berto, “separa a parte indus-
trial da área habitacional e 
deni claramente a questão 
da reserva de Barra Nova. 
Ou seja, os três segmentos 
vão andar lado a lado, com 
sustentabilidade. É a primei-
ra vez que um PDM dá essa 
garantia de convivência har-
mônica entre o necessário 

De acordo com o diri-
gente empresarial, “os gran-
des polos portuários mun-
diais promovem a integra-
ção sustentável do porto 
coma cidade e este é um 
grande exemplo que está 
sendo dado por São Mateus 
por meio da aprovação des-
sa adequação no PDM, cele-
brando a harmonia entre o 
Executivo e o Legislativo 
em prol do futuro do muni-
cípio”.

avanço econômico com o 
equilíbrio ambiental e soci-
al”.

“Estamos fazendo história. O Centro Portuário é nos-
so, projeto grandioso e muito esperado pela nossa po-
pulação”, disse o Presidente da Camara, Jorge Recla.

- Estão suspensas as realiza-
ções de sessões solenes e de-
mais eventos que envolvam 
aglomeração de pessoas no 
edifício-sede da Assembleia.

Dentre as medidas do ato a 
ser publicado, as principais 
são:

SÃO MATEUS – O depu-
tado estadual Enivaldo dos 
Anjos (PSD) anunciou o can-
celamento do 3º Encontro Re-
gional de Pré-Candidatos a 
Vereador, que seria realizado 
conjuntamente com a Câmara 
de São Mateus na próxima 
quinta-feira. “Nesse período, 
todo cuidado é pouco. Vamos 
seguir o protocolo das autori-
dades sanitárias e nenhuma 
reunião que aglomere muitas 
pessoas deve ser feita nessa 
época de Coronavirus”, disse 
o parlamentar.

O anúncio antecipou a pró-
pria decisão da Assembleia 
Legislativa, que, em Ato assi-
nado pelo presidente Erick 
Musso (PRB), e que será pu-
blicado no Diário do Legislati-
vo desta segunda-feira (16), 
anuncia uma série de medidas 
preventivas à propagação do 
Covir19, que no Brasil já en-
trou na fase de “propagação 
comunitária”, que é quando o 
vírus passa a ser transmitido 
por pessoas que não estiveram 
em áreas infectadas.

- A suspensão abrange eventos 
de lideranças partidárias, de 
frentes parlamentares, audiên-
cias públicas, além de cursos e 
eventos na Escola do Legisla-
tivo, entre outros.
- A galeria permanecerá fecha-
da. As sessões ordinárias po-

- Qualquer pessoa que atue nas 
dependências da Assembleia 
deverá comunicar imediata-
mente à Coordenação do Cen-
tro de Saúde caso apresente 
sintomas similares aos da gri-
pe e que tenham tido contato 
com pessoa potencialmente 
contaminada pelo Coronaví-
rus, ou que tenham retornado 
recentemente de países foco 
da doença.
- O Centro de Saúde e Assis-
tência Social foi orientado a 
montar equipe para prestar 
orientações.
- Os setores técnicos responsá-
veis irão providenciar a aqui-
sição, com a urgência que o 
caso requer, de álcool em gel, 
termômetros e materiais por-
ventura necessários à assepsia 
e desinfecção dos locais de 
trabalho e demais dependênci-
as da Assembleia Legislativa.
- Os gabinetes dos deputados 
devem evitar visitações e au-
diências de apoiadores ou lide-
ranças.  Assessores que execu-
tem atividades externas de-
vem permanecer em seus mu-
nicípios de representação polí-
tica.

dem ser acompanhadas ao 
vivo através do sinal de TV ou 
webstreaming.
- Nas sessões ordinárias e ex-
traordinárias, e nas reuniões 
das Comissões, o acesso cará 
restrito aos parlamentares e ao 
corpo técnico.

- Fica suspensa a autorização 
de afastamento de servidores e 
de parlamentares para missão 
em locais onde houve infecção 
por COVID-19, constantes da 
lista do Ministério da Saúde.
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Uma moradora de São 
Mateus que teria aguardado 
por mais de 10 dias até que 
uma companhia de água rea-
lizasse o fornecimento de 
água potável a sua residência 
deve ser indenizada. A deci-
são é do 1º Juizado Especial 
Cível, Criminal e da Fazen-
da Pública de São Mateus.

SÃO MATEUS – Em 
sentença, juiz destacou que 
indenização possui caráter 
pedagógico e punitivo à em-
presa.

De acordo com a reque-
rente, ela teria solicitado 
junto à empresa requerida a 
ligação referente ao forneci-
mento de água potável em 
sua residência, tendo provi-
denciado todo material ne-
cessário para tanto na mes-
ma ocasião. Cerca de onze 
dias depois, ela pagou uma 
taxa referente ao pedido de 

SAAE É CONDENADO POR ATRASAR
FORNECIMENTO DE ÁGUA A IDOSA

ligação, porém, não teve seu 
pedido realizado. Em con-
trapartida, a companhia de 
água alegou que a ligação 
foi realizada em 11 (onze) 
dias úteis.

Após análise do caso, o 
juiz conrmou que a autora 

não teria comprovado qual-
quer dano de ordem material 
provocado pela companhia 
requerida, tendo destacado 
que os gastos com material 
de construção são de respon-
sabilidade do cliente, con-
forme o art. 52, §4º, da Lei 

“Vislumbro que restou 
satisfatoriamente compro-
vado o dano moral experi-
mentado pela requerente 
(pessoa idosa), tendo em 
vista a angústia suportada 
pela mesma ao ter esperar 
por mais de 10 (dez) dias por 
um serviço, em razão da de-
mora na prestação de servi-
ços por parte da autarquia 
requerida”, armou o ma-
gistrado.

Municipal 1.192/2012. Em 
seguida, o magistrado en-
tendeu que a situação teria 
causado prejuízo moral à 
requerente.

Em decisão, o juiz conde-
nou a companhia de água e 
esgoto ao pagamento de 
R$1,5 mil em indenização 
por danos morais, quantia 
que deverá ser corrigida e 
sobre a qual devem incidir 
juros.

Em decisão, o juiz condenou a companhia de água e 
esgoto ao pagamento de R$1,5 mil em indenização por 
danos morais.

VITÓRIA – Novecentas 
mil pessoas convivem com o 
HIV – o vírus causador da 
Aids – no Brasil. Desses, o 
Ministério da Saúde estima 
que 135 mil ainda não sa-
bem que têm a doença. Nos 
últimos cinco anos, o país 
teve 40 mil pessoas infecta-
das com vírus ainda de acor-
do com o governo.

Pesquisas demonstram 
que o uso da camisinha vem 
caindo com o passar do tem-
po, principalmente entre o 
público jovem. Isso pode, 
segundo as autoridades de 
Saúde, potencializar a trans-
missão do HIV e de outras 
infecções sexualmente 
transmissíveis (IST), como 
a sílis, as hepatites virais, o 
HPV e a gonorreia.

O especialista em Doen-
ças Infecciosas da Faculda-
de de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (USP), 
Aluísio Segurado, alerta que 
realizar testes rápidos ou 

900 MIL PESSOAS VIVEM COM HIV NO PAÍS;
135 MIL PODEM NEM SABER QUE TÊM DOENÇA

A principal forma de 
transmissão do HIV é por 
meio de relações sexuais 
desprotegidas, ou seja, sem 
uso de camisinha. Além dis-
so, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
HIV pode ser repassado de 
uma pessoa para outra no 
compartilhamento de serin-
gas, em transfusão de san-

laboratoriais para as ISTs, 
principalmente se a pessoa 
esteve em relações sexuais 
desprotegidas, pode impedir 
que as infecções se espa-
lhem entre a população.

“Há pessoas que se infec-
tam e não têm qualquer sin-
toma. Essas pessoas não têm 
como descobrir, ou mesmo 
suspeitar, que se infectaram. 
Por isso, que é muito impor-
tante que saibam como o 
HIV se transmite e, basica-
mente, é uma transmissão 
sexual. Caso elas façam se-
xo desprotegido, terão que, 
necessariamente, se testar.”

Todas as unidades de saú-
de do Sistema Único de Saú-
de (SUS) contam com testes 
rápidos ou laboratoriais para 
ISTs. O SUS disponibiliza 
tratamento para quem for 
diagnosticado com HIV. O 
tratamento é fundamental 
para evitar que a infecção se 
agrave e, realizado de forma 
acompanhada, pode garantir 
qualidade de vida digna e ao 
paciente, como lembra o 
especialista da USP, Aluísio 
Segurado.

gue contaminado, e da mãe 
infectada para o lho, du-
rante a gravidez, parto ou 
amamentação.

“A gente acredita que 
sim, [que a expectativa de 
vida de um soropositivo é 

Apenas nos seis primei-
ros meses do ano passado, 
mais de 15 mil pessoas fo-
ram diagnosticadas com 
HIV, no país. Desse número, 
os jovens, entre 15 e 34 
anos, correspondem a 44% 
do total, com mais de sete 
mil casos. Os dados são do 
DataSus, do Ministério da 
Saúde.

igual a quem não tem o ví-
rus], que não haja nenhuma 
diferença, desde que ela faça 
a adesão ao tratamento. É 
muito importante que esteja 
sendo motivada porque é um 
tratamento que não pode ser 
interrompido. Se interrom-
per, a evolução da infecção 
vai voltar e essa pessoa vai 
evoluir para Aids. O trata-
mento da infecção pelo HIV 
é simples, mas o da Aids é 
mais complicado”.

Abrir mão do uso da cami-
sinha nas relações sexuais 
pode expor a pessoa e o par-
ceiro. Proteja-se! Usar cami-
sinha é uma responsa de to-
dos. Se notar sinais de uma 
in fecção  Sexua lmente 
Transmissível (IST), procu-
re uma unidade de saúde e 
informe-se.

Para ampliar o diagnósti-
co e início do tratamento, 
apenas em 2019, o Ministé-
rio da Saúde distribuiu cerca 
de 12 milhões de testes rápi-
dos para detecção da doença. 
A previsão é que sejam dis-
tribuídos, em 2020, mais de 
13 milhões de testes rápidos.

Nos últimos cinco anos, o país teve 40 mil pessoas in-
fectadas com vírus ainda de acordo com o governo.

Rodovia ES 315,
trecho até  São
Mateus preparado
para pavimentação

É uma via importante 
de ligação com a Rodovia 

Com a pista totalmente 
nivelada, uma nova via 
com faixa de rolamento de 
sete metros na zona rural e 
oito no trecho urbano, 
obras complementares 
que compreendem a sina-
lização viária e abrigos de 
ônibus.

 Nesse trecho existem 
diversas comunidades, 
inclusive quilombolas, 
que terão mais conforto 
para se dirigirem à sede do 
município, como as de 
São Jorge, Nova Vista I e 
II, Córrego Chiado, Con-
tenda, Morro da Arara, 
Córrego São Domingos, 
Dilô Barbosa, incluindo 
também a entrada do bair-
ro Village.

O acesso pela estrada 
de terra permanecia di-
cultando a mobilidade 
daqueles que buscam ao 
Patrimônio do Dilô, care-
cendo de estrutura ade-
quada.

Antes do início das 
obras, o acesso a Patrimô-
nio do Dilô era feito atra-
vés da utilização da rodo-
via em leito natural em 
revestimento primário, 
com precárias condições 
de segurança e que apre-
sentava, principalmente 
no período chuvoso, ex-
tensas áreas inundadas e 
com atoleiros.

SÃO MATEUS – Uma 
das obras mais intensas e 
importantes do Estado 
está com mais de 55% con-
cluídas. A ES-315, de Boa 
Esperança à São Mateus, 
compreende 2 trechos 
com trabalhos de alta com-
plexidade. O mais robusto 
é o trecho onde será reali-
zada a pavimentação dos 
25 quilômetros que ligam 
o Patrimônio do Dilô até o 
entroncamento com a BR 
101, em frente ao Centro 
Universitário Norte do 
Espírito Santo (Ceunes), 
em São Mateus.

BR 101 e muito usada para 
o transporte da produção 
agrícola da região, uma vez 
que os produtores trafegam 
pela rodovia para se deslo-
carem aos centros de co-
mercialização das merca-
dorias produzidas em suas 
propriedades.

A retomada das obras de 
pavimentação da rodovia é 
uma vitória do deputado 
Freitas (PSB) e o próprio 
parlamentar lembrou que 
ela foi iniciada no primeiro 
Governo de Casagrande, 
paralisada no início do Go-
verno de Paulo Hartung, 
mas depois novamente pa-
ralisada poucos meses an-
tes do atual Governo assu-
mir, pela construtora Arari-
bóia. “Essa construtora 
também paralisou os servi-
ços e lutamos junto ao atual 
Governador Renato Casa-
grande para que retomasse 
o serviço, o que está sendo 
feito”, informou o parla-
mentar.

“Conseguimos a reto-
mada da obra agora no Go-
verno de Renato Casagran-
de e com fé em Deus será 
concluída até o nal do 
ano”, adiantou o líder do 
Governo na Assembleia 
Legislativa.

Mesmo com as fortes 
chuvas, as obras continu-
am em ritmo intenso para 
inaugurar o trecho o mais 
rápido possível: dentro dos 
prazos, autorizações e li-
cenças ambientais, parece-
res estes fundamentais pa-
ra a conclusão de uma obra 
de qualidade à população e 
motoristas que trafegam 
pelo trecho.

Freitas lembrou que a 
paralisação da obra de pavi-
mentação do trecho provo-
cou transtornos e ansieda-
de para os produtores da 
região, e quem utiliza o 
trecho da região nor-
te/noroeste para ter acesso 
a São Mateus e praias do 
litoral, principalmente em 
períodos de chuva.

O acesso pela estrada de terra permanecia dificul-
tando a mobilidade daqueles que buscam ao Patri-
mônio do Dilô, carecendo de estrutura adequada.
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NORTE CAPIXABA: COMO A PIMENTA-DO-REINO
E O COOPERATIVISMO SALVARAM AGRICULTORES

Em cinco anos, produtores passaram de quase falidos 
a maior exportadora do grão entre cooperativas, gra-
ças aos baixos custos de produção e a planejamento 
estratégico.

O esforço coletivo e dire-
cionado pela entidade, que 
até 2014 enfrentava dicul-
dades nanceiras, fez com 
que passassem de armazena-
dores da safra de associados 
à principal cooperativa ex-
portadora do condimento do 
país no ano passado, com 
1,6 mil toneladas enviadas 
ao exterior.O primeiro car-
regamento para Israel faz 

“Israel trabalha muito 
próximo da autoridade pa-
lestina, e os árabes são muito 
consumidores de pimenta. 
Então, a função de Israel, de 
ser um país importador e 
fazer a distribuição para 
aquela região é fantástica. A 
gente vê como uma grande 
oportunidade”, comemora o 
presidente da cooperativa, 
Erasmo Negris.

SÃO MATEUS – Um 
carregamento de 26 tonela-
das de pimenta-do-reino pro-
cessada e colhida por produ-
tores rurais da Cooperativa 
dos Produtores Agropecuári-
os da Bacia do Cricaré (Co-
opbac), no Espírito Santo, 
deve chegar aos portos de 
Israel no nal de março. A 
venda do produto para o esta-
do judeu é estratégica e re-
presenta mais uma conquista 
para a agricultura familiar da 
região norte capixaba.

Atualmente, a pimenta-
do-reino é responsável por 
80% do faturamento da coo-
perativa e praticamente 
100% da produção é expor-
tada para 23 países, com fo-
co na região do Oriente Mé-
dio e norte da África. De 
acordo com Negris, Israel 
tem as mesmas característi-
cas de outras nações para as 
quais a cooperativa exporta 
e por onde escoam a produ-

parte de uma rodada de nego-
ciações realizada em no-
vembro passado com apoio 
do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) e da OCB – Orga-
nização das Cooperativas 
Brasileiras.

ção para a região ao redor.

Além dos países mencio-
nados, a cooperativa vende, 
por exemplo, para Holanda, 
Senegal, Emirados Árabes 
Unidos, Egito, Argélia e Vi-
etnam – este último um dos 
principais destinos da pi-
menta-do-reino brasileira 
(veja quadro abaixo).

“Alguns países funcio-
nam como entrepostos e, a 
partir dalí, revendem para 
outros países. A Turquia tem 
esse perl, Marrocos tam-
bém funciona como uma 
grande trade, a Alemanha 
também funciona como um 
grande comprador e expor-
tador para o leste europeu”, 
explica.

Até aquele ano, “a coope-
rativa estava com diculda-
des nanceiras. Pouca recei-
ta e a gente não estava con-
seguindo se organizar muito 
bem no mercado. Nós con-
vocamos o superintendente 
da OCB [em São Mateus] 
que de pronto atendeu. Fize-
mos uma reunião com os 
conselhos, de administração 

Além da tradição capixa-
ba no cultivo desta espécie 
de pimenta, o direcionamen-
to estratégico iniciado em 
2014 e implementado a par-
tir de 2015 permitiu aos agri-
cultores locais multiplicar a 
renda e vislumbrar novas 
perspectivas de vida. Um 
dos agentes que impulsiona-
ram a guinada na produção 
dos associados foi a Organi-
zação das Cooperativas Bra-
sileiras (OCB).

DIRECIONAMENTO 
ESTRATÉGICO

e scal, e traçamos um novo 
rumo para a cooperativa. A 
OCB patrocinou um plane-
jamento estratégico – até 
então a cooperativa não ti-
nha planejamento estratégi-
co estruturado. A gente tra-
balhava muito no voluntari-
ado. Dentro das nossas per-
cepções, a gente não tinha 
um cerne para poder se-
guir”, detalha o presidente.

Segundo Negris, foi a par-
tir desse plano apoiado pela 
entidade nacional que a coo-
perativa pode direcionar os 
esforços para alavancar a 
produção. E deu certo. “Em 
2015, começamos a estrutu-
ração do departamento de 
exportação e, em 2016, co-
meçamos a exportar. Em 
2019, a Coopbac exportou o 
maior volume de pimentas 
por cooperativas brasileiros. 
Hoje, são somente duas coo-
perativas que exportam essa 

O modelo de negócios do 
cooperativismo segue al-
guns princípios. Além da 
associação livre e da gestão 
democrática – cada coopera-
do tem direito a um voto, 
não importando a cota que 
tem da empresa –, um dos 
fundamentos é a intercoope-
ração e o ensino e aprendiza-
gem permanentes.

especiaria, sendo que a Co-
opbac, em 2019, conseguiu 
exportar 1,6 mil toneladas”.

Por isso, um dos pontos 
de virada no foco e na cultu-
ra da produção da Coopbac 
foi a visita à mais antiga coo-
perativa – e até então, única 
– a exportar pimenta-do-
reino no país, a CAMTA (Co-
operativa Mista de Tomé-
Açú), no Pará. Patrocinada 
pela OCB e pelo Sebrae, a 
visita permitiu que os agri-
cultores capixabas pudes-
sem entender melhor na prá-

A força do cooperativis-
mo na agricultura brasileira 
é grande: de acordo com a 
OCB, as 1.613 cooperativas 
agrícolas do país contribu-
em com 12% de todo o PIB 
agropecuário brasileiro.

Além dos resultados eco-
nômicos, as relações que se 
formam no processo produti-
vo são fundamentais para o 
bem-estar social da comuni-
dade. O produtor rural asso-
ciado à Coopbac Francisco 
Dantas planta pimenta-do-
reino desde a década de 
1990, na região de São Mate-
us – município responsável 
pela metade da produção do 
estado. “É uma cultura que 
tem um alcance social muito 
grande. Emprega principal-
mente mulheres, que têm 
muito mais habilidade e pro-
dutividade. Além disso, é 
uma cultura que precisa de 
pouco espaço para produzir – 
pequenas propriedades po-
dem ter uma produção sus-
tentável. Além de ocupar as 
famílias e principalmente as 
mulheres no campo. É uma 
cultura muito interessante do 

tica quais eram as particula-
ridades da cultura da pimen-
ta-do-reino, ou pimenta pre-
ta, como também é conheci-
da e vendida. 

SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL E 

ECONÔMICA

A produtora rural e coo-
perada Maria Aparecida 
Chequim Correia trabalha 
com pimenta-do-reino há 
três anos. Ela comemora a 
nova frente de exportação 
aberta em Israel, mas alerta 
para a volatilidade do preço 
do produto, que sofre varia-
ções no mercado internacio-
nal. “Há três anos, [a pimen-
ta] chegou a um valor de R$ 
30 o quilo. Hoje, está em um 
valor entre R$ 5,80 e R$ 
6,30”, exemplica (veja 
quadro acima). 

Ela também destaca a pre-
ferência da mão-de-obra 
feminina na época da colhei-
ta. “Acredito que na lavoura 
de pimenta se emprega mui-
tas mulheres porque não é 
um serviço de tanto peso. 
Por exemplo, tinha uma cata-
dora de pimenta agora que 
trabalha em um serviço de 
ônibus escolar. E, nas férias, 
ela vai catar pimenta. É um 
serviço cansativo, mas não é 
um serviço tão pesado. Mui-
tas vezes, as mulheres são 
mais cuidadosas, têm muito 
cuidado em não quebrar a 
planta, não tirar a folha. Por 
isso, que se emprega tantas 
mulheres. Mas vai casal, vai 

ponto de vista econômico, 
social e ambiental também, 
porque é uma cultura que 
também demanda pouquíssi-
mo uso de defensivos agríco-
las”, explica Dantas.

homem, vai mulher. Tem um 
amigo meu que só contrata 
mulher”, relata.

A cultura da pimenta-do-
reino no estado – que é mui-
to forte no norte capixaba e 
no Sul da Bahia, onde tam-
bém há cooperados da Coop-
bac – se traduz nos números: 
a produção de pimenta-do-
reino envolve mais de 11 mil 
famílias capixabas. Para o 
presidente da entidade, Eras-
mo Negris, o diferencial ca-
pixaba para essa cultura está 
na diversidade climática e 
do solo. “O ES, dada a sua 
variedade climática, a gente 
consegue fazer várias safri-
nhas. A gente diz que a pi-
menteira é uma vaca leiteira. 
Todo mês você está tirando 
alguma coisa dela. No esta-
do, a gente consegue ter pi-
menta para comercialização 
praticamente o ano todo”.

Maria Aparecida ressalta 
a vantagem sazonal que a 
colheita da pimenta-do-
reino tem para a população, 
movimentando a economia 
daquele território. “Tive um 
casal para quem pagava R$ 
0,40 a colheita por quilo. 
Eles tiravam R$ 800 [do pe-
ríodo de uma semana], sen-
do que essas pessoas têm um 
trabalho xo. Tem pessoas 
que tiram R$ 500 a R$ 600 
em uma semana. Isso gera 
para todas essas famílias 
uma renda muito boa extra”.
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Deixei por último a que 
mais me chocou: 40.000 

Há alguns dias li que 
duas poderosas empresas 
transnacionais estariam 
comercializando café pro-
duzido por escravos, digo, 
crianças - elas trabalhari-
am umas oito horas por 
dia, seis dias por semana, a 
troco de uma remuneração 
irrisória.

Esta matéria remeteu-
me a uma outra segundo a 
qual milhares de crianças 
africanas estariam perden-
do a infância garimpando 
minerais que compõem 
muitos dos produtos ele-
trônicos que consumimos.

Por falar na África, re-
centemente noticiou-se 
que importantes corpora-
ções do ramo alimentício 
estariam adquirindo - cons-
cientemente - cacau pro-
duzido por crianças redu-
zidas à escravidão mais 
bárbara.

Não nos esqueçamos do 
mundo das confecções. 
Denunciou-se que em um 
único país civilizado há 
entre 250.000 e 400.000 
crianças trabalhando sob 
condições desumanas pro-
duzindo roupas para di-
versas empresas. Segundo 
consta, seriam refugiadas 
- além da queda, coice.

Não muito longe dali 
idêntico martírio estaria 
sendo imposto pela indús-
tria de pescados. De cana 
de açúcar. Do tabaco. Do 
desmonte de navios ve-
lhos. De brinquedos - sim, 
até disso. E por aí segui-
mos.

Coluna
do Pedro

O MENINO JESUS

Em síntese, denunciou-
se que pelo mundo afora 
73 milhões de escravos, 
digo, de crianças entre 5 e 
11 anos estariam traba-
lhando duro a troco de 
uma merreca qualquer.

A imprensa, insistente-
mente, noticia que vários 
dos produtos produzidos 
desta forma são comercia-
lizados pelo planeta afora 
sem maiores incômodos - 
inclusive ali na esquina de 
nossas ruas.

Nossa civilizada e cris-
tã sociedade, porém, mui-
tas vezes opta por omitir-
se diante de algumas em-
presas “grandes demais 
para quebrar”. Prefere 
aguardar a chegada do Na-
tal para ir a alguma igreja 
fazer o sinal da cruz diante 
da manjedoura exposta lá 
no altar.

crianças com no máximo 
oito anos de idade estari-
am sacricando a infância 
assistindo, a troco de qua-
se nada, doentes de todo 
tipo - isso em um país dos 
mais circunspectos do pla-
neta.

Não que com pena 
dessas crianças - anal, 
nas palavras de Josh Bil-
lings, “ter dó não custa 
nem vale nada”. O de que 
elas precisam é de ações - 
apuração séria de cada 
denúncia e rigorosa res-
ponsabilização civil e cri-
minal dos eventuais culpa-
dos. Não deve ser tão difí-
cil fazer isso, pois a esma-
gadora maioria das repor-
tagens que li trazia dados 
bastante concretos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – Para facili-
tar a vida dos eleitores de 
todo o Estado, o Tribunal 
Regional Eleitoral do Espí-
rito Santo (TRE-ES) equi-
pou todos os cartórios elei-
torais com kits biométricos 
para coleta de dados de 
quem ainda não passou pela 
biometria. A medida foi ado-
tada nos primeiros dias de 
janeiro e é mais um serviço 
para facilitar a vida dos cida-
dãos, que não precisam de 
urgência na realização do 
procedimento.

A partir do dia 17 de feve-
reiro, o serviço também será 
disponibilizado nos postos 
eleitorais, localizados nos 
municípios de Alto Rio No-
vo, Atílio Vivácqua, Brejetu-
ba, Conceição do Castelo, 
Governador Lindenberg, 
Irupi, Mantenópolis, Pedro 
Canário, Santa Maria de Jeti-
bá, Sooretama e Vargem 
Alta, abrangendo assim, os 
eleitores de todo o Espírito 
Santo.  

O objetivo do Tribunal ao 
disponibilizar o procedimen-
to é possibilitar ao eleitor que 
faça a coleta biométrica da 
melhor forma possível, sem 
a formação de las observa-
das durante os recadastra-
mentos obrigatórios, a exem-
plo do que aconteceu no nal 
do ano passado, em Colatina, 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Marataízes e Piúma.

VITÓRIA – O Diário 
Ocial da União (DOU) 
publ icou  nes ta  sex ta-
feira(13) a resolução nor-
mativa da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), que regulamenta a 
cobertura obrigatória e a 
utilização de testes diagnós-
ticos para infecção pelo co-
ronavírus.

A ANS incluiu no rol de 
procedimentos o exame 
S A R S - C o V - 2 
(CORONAVÍRUS COVID-
19) – pesquisa por RT – 
PCR (com diretriz de utili-
zação). A cobertura é consi-
derada obrigatória quando o 

Nessa quinta-feira (12), a 
diretoria colegiada ANS 
havia aprovado a medida, 
publicada hoje. Ela deter-
mina a inclusão do exame 
para a detecção do novo co-
ronavírus (Covid-19) den-
tro do rol de procedimentos 
obrigatórios para os bene-
ciários de planos de saúde.

PLANOS DE SAÚDE TERÃO
DE COBRIR EXAMES PARA
DETECTAR NOVO CORONAVÍRUS

paciente for considerado um 
caso suspeito ou provável de 
ter o coronavírus.

O teste será coberto para 
os beneciários de planos 
de saúde com segmentação 
ambulatorial, hospitalar ou 
referência e será feito nos 
casos em que houver indi-
cação médica, de acordo 

A ANS orienta os bene-
ciários que os beneciários 
consultem as operadoras de 
planos de saúde para se in-
formarem sobre os locais 
adequados para a realização 
do exame e esclarecerem 

com o protocolo e as diretri-
zes denidas pelo Ministé-
rio da Saúde.

A ANS decidiu suspen-
der, temporariamente, o 
atendimento presencial fei-
to ao público em seus 12 
núcleos existentes no Bra-
sil. A medida tem por objeti-
vo combater a propagação 
do novo coronavírus.

De acordo com a Agên-
cia, tão logo seja possível, o 
funcionamento será norma-
lizado. Nesse período, o aten-
dimento poderá ser feito pe-
lo Disque 0800 701 9656.

dúvidas sobre o diagnóstico 
ou tratamento da doença.

SUSPENSO 
ATENDIMENTO 

PRESENCIAL

A Agência também escla-
rece que a cobertura do tra-
tamento aos pacientes diag-
nosticados com o Covid-19 
já é assegurada aos bene-
ciários de planos de saúde, 
de acordo com a segmenta-
ção de seus planos (ambula-
torial, hospitalar).

O teste será coberto para os beneficiários de planos 
de saúde com segmentação ambulatorial, hospita-
lar ou referência.

TRE DISPONIBILIZA COLETA BIOMÉTRICA
EM TODOS OS CARTÓRIOS DO ES

Tribunal reforça aos eleitores de que não há urgência no procedimento.

QUEM PRECISA 
FAZER E O QUE DEVE 

LEVAR
O TRE-ES informa que o 

novo serviço é voltado ape-
nas para os eleitores que não 
passaram por recadastra-
mento biométrico ou para a 
emissão de novos títulos de 
eleitor. Aqueles que já pos-
suem o título de eleitor do 
respectivo município com a 
expressão “Identicação 
Biométrica”, localizada no 
canto superior direito do 
documento, não precisarão 
comparecer ao Cartório.

O serviço será permanen-
te e o eleitor precisa levar 
documento ocial, título de 
eleitor (se tiver) e compro-
vante de residência recente. 
Os cartórios eleitorais funci-
onam de segunda a sexta, de 
12h às 18h.

Informações adicionais, 
como estatísticas de eleito-
res biometrizados em todo o 
Estado, municípios que pas-
saram por biometria e per-
guntas frequentes podem ser 
acessadas na página da bio-
metria do TRE-ES.
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Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

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 proprie-
dade rural na Fazen-

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

3138.

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

to: 99529-1118

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

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

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

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

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

FOX CL 2017/18 PRATA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

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

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

01 – Formação da mesa de honra.

Paulo Antônio Amorim Segatto
Presidente

São Mateus, 08 de Março de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

02 – Leitura, discussão e deliberação sobre a aprovação do Estatuto 
Social

O presidente do LOJA MAÇÔNICA ESTRELA DE GURIRI Nº 4662, locali-
zada em seu endereço provisório à rua Mantenópolis, 1471 – Bairro 
Gurirí - Lado Sul – CEP. 29645-620 - São Mateus – ES, CONVOCA todos 
os Obreiros do Quadro – Mestres Maçons, com direito a voto, para Ses-
são Extraordinária/Assembleia Geral que fará realizar-se em sua sede, 
no dia 15 de Março de 2020 (Domingo), com início as 08h00min em pri-
meira convocação e às 08h30min em segunda e última convocação, ten-
do como principal objetivo a discussão e a devida aprovação do Estatuto 
Social desta Loja Maçônica. Obedecida a seguinte Ordem do Dia:

EDITAL Nº 001/2020 - CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM WALLACE 
CASTELLO DUTRA

a) Ter conhecimento e seguir os critérios da portaria Sedu/066-R, de 
17/03/14;

c) Valor mínimo mensal será de R$1.200 ,00 (UM MIL E DUZENTOS 
REAIS);

Os interessados deverão obter cópia do edital e da portaria na EEEFM WALLACE 
CASTELLO DUTRA. Entretanto, a participação na disputa dependerá do atendi-
mento aos requisitos legais inerentes à portaria Sedu/nº 066-R, de 17/03/14, e 
de acordo com as exigências abaixo mencionadas:

Presidente do Conselho de Escola

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A presidente do Conselho de Escola da EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA, 
PRISCILA FARIA MORAES, no uso de suas atribuições faz saber a quem interessar 
através do presente edital de nº 001/2020 de 14 de março de 2020, que: en-
contra-se aberto pelo período de 8 (oito) dias a partir da data de publicação o 
recebimento de proposta via envelope lacrado cujo objeto é o ARRENDAMENTO 
DA CANTINA ESCOLAR localizada nas dependências da EEEFM WALLACE 
CASTELLO DUTRA, situada na Avenida Espera Feliz, nº 1124, Guriri – São Mate-
us-ES. A abertura dos envelopes será no dia 23/03/2020, às 15h, na sede do 
conselho no endereço acima mencionado.

b) Fazer as adequações exigidas na portaria mencionada, (sendo que 
as despesas com as adequações serão por conta do futuro arrendatá-
rio);

d) As propostas deverão ser entregues até às 12h do dia 23/03/2020 
no setor administrativo da escola;
e) Comprovar experiência de arrendamento em cantina escolar.

São Mateus-ES, 14 de março de 2020
PRISCILA FARIA MORAES
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