
A Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo é um projeto que a Petrocity desenvolve pa-
ralelamente ao Centro Portuário de São Mateus, a ser construído em Urussuquara, já 
com todas as autorizações e licenças federais concedidas, inclusive assinatura do con-

trato de autorização pelo ministro Tarcisio Freitas. 
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De acordo com o módu-
lo Educação, da PNAD 
Contínua 2019, divulgado 
nesta quarta-feira (15) pe-
lo Instituto Brasileiro de 
Geograa e Estatística 
(IBGE), no Brasil, em 
2019, havia 11 milhões de 
pessoas com 15 anos ou 
mais de idade analfabetas, 
o equivalente a uma taxa 
de analfabetismo de 6,6%. 
De 2018 para 2019, houve 
uma redução de 0,2 pontos 
percentuais na taxa de anal-
fabetismo do País e uma 
queda de 212 mil analfa-
betos.

BRASÍLIA – Com o 
objetivo de estabelecer 
metas, estratégias e dire-
trizes para a política edu-
cacional brasileira e pro-
mover avanços educacio-
nais no País, o Plano Naci-
onal de Educação (PNE), 
instituído pela Lei n. 
13.005, de junho de 2014, 
determinou, na Meta 9, a 
redução da taxa de analfa-
betismo de pessoas de 15 
anos ou mais para 6,5%, 
em 2015, e a erradicação 
do analfabetismo ao nal 
da vigência do Plano, em 
2024. Desde 2016, o Espí-
rito Santo havia cumprido 
a meta intermediária.

IBGE: 5,3% DA POPULAÇÃO CAPIXABA
AINDA NÃO SABE LER E ESCREVER

Os dados do módulo Educação da PNAD Contínua 2019 foram divulgados nesta 
quarta-feira pelo IBGE.

TAXA DE 
ANALFABETISMO 

DAS PESSOAS COM 
60 ANOS OU MAIS É 

DE 17,8%

Já no Espírito Santo, em 
2019, havia 170 mil pesso-
as com 15 anos ou mais de 
idade analfabetas, o equi-
valente a uma taxa de anal-
fabetismo de 5,3%. Em 
relação a 2018, houve uma 
redução de 0,2 pontos per-
centuais na taxa de analfa-
betismo do Estado e uma 
queda de cerca de 3 mil 
analfabetos em 2019.

O analfabetismo está 
diretamente associado à 
idade. Quanto mais velho 
o grupo populacional, mai-
or a proporção de analfa-
betos. Em 2019, eram qua-
se 6 milhões com 60 anos 
ou mais de idade no Bra-
sil; 108 mil no Espírito 
Santo e 36 mil na Grande 
Vitória, o que equivale a 
uma taxa de analfabetismo 
para esse grupo etário de 

Nos grupos etários mais 
novos, o analfabetismo 
apresentou queda. Esses 
resultados indicam que as 
gerações mais novas estão 
tendo um maior acesso à 
educação e sendo alfabeti-
zadas ainda enquanto cri-
anças.

PESSOAS PRETAS OU 
PARDAS 

APRESENTAM 
TAXAS MAIORES DO 

QUE AS BRANCAS

18,0%; 17,8% e 12,9%, 
respectivamente.

Na análise por cor ou 
raça, é expressiva a dife-
rença da taxa de analfabe-
tismo entre pessoas bran-
cas e pretas ou pardas no 
Brasil. Em 2019, 3,6% das 
pessoas de 15 anos ou ma-
is de cor branca eram anal-

No Espírito Santo, essa 
diferença é menos acentu-
ada (1,5 p.p.): 4,4% das 
pessoas de 15 anos ou ma-
is de cor branca eram anal-
fabetas, percentual que 
sobe para 5,9% entre pes-
soas de cor preta ou parda. 
No grupo etário de 60 anos 
ou mais, a taxa de analfa-
betismo das pessoas de cor 
branca alcançou 12,5% e, 
entre as pessoas pretas ou 
pardas, chegou a 22,6%. 
Nesse grupo etário, se com-
parados os dados de 2019 
com 2016, verica-se uma 
queda de 4,3 p.p. tanto pa-
ra pessoas de cor branca 
quanto para pretas ou par-
das.

fabetas, percentual que se 
eleva para 8,9% entre pes-
soas de cor preta ou parda 
(diferença de 5,3 p.p.).

Caixa, Itaú e
Banestes ampliam
pausa na prestação
da casa própria

Ainda segundo o Ba-
nestes, a proposta estará 
sujeita à análise. "Se apro-
vada, os valores das pres-
tações devidas serão in-
corporados ao saldo deve-
dor do nanciamento e 
haverá a cobrança propor-
cional dos juros para o pe-
ríodo restante da opera-
ção. Na prática, isso signi-

Neste mês, o Banestes 
anunciou a prorrogação de 
vencimento de contratos 
dos nanciamentos imo-
biliários. De acordo com o 
banco, os clientes poderão 
solicitar o reparcelamento 
de operações de crédito 
para até 180 dias – sendo 
que inicialmente a suspen-
são era por até 60 dias. A 
medida vale para usuários 
que estejam com seus con-
tratos em dia.

SÃO PAULO – Devi-
do aos efeitos econômicos 
causados pela pandemia 
do novo coronavírus, al-
guns bancos estão ampli-
ando a suspensão de paga-
mento das prestações dos 
nanciamentos da casa 
própria. De acordo com as 
instituições nanceiras, 
como o Banestes, a Caixa 
e o Itaú, objetivo da medi-
da é contribuir para ame-
nizar os efeitos econômi-
cos da pandemia, que fez 
com que as famílias per-
dessem renda.

ca que o cliente pagará os 
valores devidos no futuro, 
contribuindo para gerar 
liquidez imediata para ga-
rantir o cumprimento de 
outras obrigações de curto 
prazo", disse o banco, em 
nota. 

Já o Itaú Unibanco pror-
rogou o período de pausa 
nas parcelas de emprésti-
mos e nanciamentos para 
até 120 dias para pessoas 
físicas. Inicialmente, o 
banco abriu a possibilida-
de do correntista suspen-
der os pagamentos por até 
60 dias, mas depois esten-
deu por mais 60 dias. Cli-
entes com contrato em 
atraso de até 60 dias tam-
bém podem solicitar a ca-
rência.

A Caixa anunciou na 
última terça-feira (14) que 
pode prolongar a suspen-
são dos pagamentos das 
parcelas da casa própria 
para até deis meses (180 
dias). Inicialmente, o ban-
co público permitiu a pau-
sa dos pagamentos de -
nanciamentos habitacio-
nais por dois meses. A par-
tir do dia 18 de maio, a pau-
sa emergencial passou a 
valer para até quatro pres-
tações (120 dias). Apesar 
de já estar denida, a medi-
da ainda vai ser anunciada 
ocialmente pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Saiba como suspender as parcelas e ampliar a ca-
rência para pagar o financiamento imobiliário e 
quais as condições para que isso ocorra
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Tarcisio defendeu a im-
plantação do modelo de 
autorização de construção 
e operação de ferrovias, 
conforme prevê o PLS 
261/2018, de autoria do 
senador José Serra (SP) e 
parado há quase um ano no 
gabinete do relator, sena-
dor Jean Paul Prates (PT-
RN). 

“O caminho é abrir a por-
ta para o mercado privado e 
fazer com que aquele in-
vestidor que quer tomar um 
risco de engenharia possa 
fazer seu empreendimento 
com a vantagem da autori-
zação, dar um tempo muito 
maior de contrato, que per-
mite a mitigação dos riscos 
de demanda, dá uma liber-
dade maior tarifária, maior 
poder sobre a utilização da 
via, sem a questão da rever-
sibilidade de bens. Ou seja, 
os benefícios praticamente 
de uma ferrovia privada”, 
salientou o ministro.

REFERÊNCIA

O ministro falou muito 
sobre os projetos relacio-
nados à ampliação e mo-
dernização da malha ferro-
viária brasileira, como uma 
das partes mais importan-
tes da melhoria da infraes-
trutura de transportes bra-
sileira, muito concentrada 
no modal rodoviário, como 
questionam especialistas e 
é admitido pelo próprio 
Governo. 

O ministro Tarcísio en-
trou direto no tema tratado 
no PLS 261/2018, proje-
tando o futuro das ferrovias 
no Brasil: “E tem também a 
questão da auto-regulação. 
Provavelemente, o que a 
gente vai ver no Brasil são 
operadores privados, ferro-
vias privadas, funcionando 
com auto-regulação. Isso é 
uma coisa muito sustentá-
vel e deve ganhar corpo na 
utilização de segmentos 
que podem ser demobiliza-
dos e mais na frente se tor-
nando no sistema da autori-
zação shortlines e, talvez, 

S Ã O  M A T E U S  – 
Enquanto a Petrocity Por-
tos aguarda a liberação da 
licença ambiental do Insti-
tuto Estadual de Meio 
Ambiente para avançar no 
Centro Portuário de São 
Mateus, o projeto de corre-
dor logístico da empresa 
ganha repercussão nacio-
nal, sendo citado pelo pró-
prio ministro Tarcísio Go-
mes de Freitas ao participar 
de uma grande entrevista 
numa live comemorativa 
aos 80 anos da Revista Fer-
roviária. 

FERROVIA DA PETROCITY CITADA
COMO EXEMPLO PELO MINISTRO
DA INFRAESTRUTURA

“Shortlines”, segundo o 
consultor Cláudio Fris-
chtak, do International 
Growth Center (London 
School of Economics) e da 
Inter B Consultoria, é um 
conceito de ferrovias dos 
Estados Unidos, onde ope-
ram em caráter privado e 
com maior liberdade regu-
latória, “após o Stggers Ra-
il Act de 1980, que viabili-
zou um surto de investi-
mentos, com ganhos de 
produtividade e redução de 
tarifas”.

algum sistema aí de ferro-
vias que liguem a portos”.

Foi nesse ponto que o 
ministro da Infraestrutura 
abordou o projeto da Petro-
city: “Por exemplo, foi 
apresentado aqui no Min-
fra o projeto da Petrocity, 
em São Mateus-ES, onde 
vamos ter um grande ter-
minal privado e a intenção 
do investidor é agregar a 
isso com uma ferrovia auto-
rizada. Então, são esses 
três pilares que estamos 
trabalhando: além da pror-
rogação da malha paulista, 
das duas da Vale, da FCA e 
da MRS, a gente mais na 
frente deve discutir tam-
bém a chamada malha suja 
“.

Segundo o consultor, em 
2018 pelo menos 602 

A Estrada de Ferro Mi-
nas-Espírito Santo é um 
projeto que a Petrocity de-
senvolve paralelamente ao 
Centro Portuário de São 
Mateus, a ser construído 
em Urussuquara, já com 
todas as autorizações e li-
cenças federais concedidas, 
inclusive assinatura do con-
trato de autorização pelo 
ministro Tarcisio Freitas. 

A FERROVIA DA 
PETROCITY

“shortlines” estavam em 
operação, com extensão de 
47,5 mil milhas (aproxima-
damente 80 mil quilôme-
tros), correspondendo a 
29% do total da malha fer-
roviária norte-americana, 
sendo responsáveis por 
24% dos investimentos no 
setor. Um em cada cinco 
vagões nos Estados Unidos 
são movidos por operações 
nesse modelo, servindo a 
cerca de 10 mil clientes e 
auferindo receitas de US$ 
4,64 bilhões (mais R$ 23 
bilhões).

De acordo com o presi-
dente da Petrocity, José 
Roberto Barbosa da Silva, 
a EFMES será construída 
em duas etapas: na primei-
ra, ligará o Vale do Aço, em 
Ipatinga, ao novo porto em 
São Mateus, correndo para-

lela à BR 381, que está sen-
do duplicada de Belo Hori-
zonte até Governador Vala-
dares e tem movimentos 
para ser também até São 
Mateus, onde ela começa. 

Nesta semana, o deputa-
do Enivaldo dos Anjos 
(PSD), entusiasta desses 
projetos do porto e da fer-
rovia no Norte do Estado, 
divulgou uma nota comen-
tando a fala do ministro: 
“Temos esperança neste 
projeto da Petrocity, do Por-
to em São Mateus e da fer-
rovia ligando o porto a Mi-
as Gerais. Temos fé em De-
us e conamos na ideia”.

A EFMES terá cinco en-
trepostos de coleta e arma-
zenagem de cargas para 
exportação e importação e 
o primeiro deles está proje-
tado para Barra de São 
Francisco, onde Enivaldo 
pretende que seja instala-
do, também, um porto seco 
alfandegado.

Na segunda, a ferrovia 
avançará até Sete Lagoas 
(MG), contornando a Serra 
do Tigre, conforme o proje-
to que já vem sendo apre-
sentado pela empresa em 
reuniões no Espírito Santo 
e Minas Gerais, onde as 
lideranças políticas e em-
presariais se empolgaram 
com a ideia. 

Tarcisio defendeu a implantação do 
modelo de autorização de construção 
e operação de ferrovias, conforme pre-
vê o PLS 261/2018.

De acordo com José Roberto Barbosa, a 
EFMES será construída em duas etapas: 
na primeira, ligará o Vale do Aço, em 
Ipatinga, ao novo porto em São Mateus.

A Estrada de Ferro Minas-Espírito Santo é um projeto que a Petrocity desenvolve 
paralelamente ao Centro Portuário de São Mateus, a ser construído em Urussuqua-
ra, já com todas as autorizações e licenças federais concedidas, inclusive assinatu-
ra do contrato de autorização pelo ministro Tarcisio Freitas. 

COVID-19: São
Mateus tem 26
mortes e 1.043
casos confirmados

A outra vítima e um pa-
ciente de 80 anos, porta-
dor de doença cardiovas-
cular crônica, morador do 
Bairro Vila Nova. 

SÃO MATEUS – O 
coronavírus fez mais duas 
vítimas fatais em São Ma-
teus nesta sexta-feira (17): 
uma idosa de 79 anos, mo-
radora do Forno Velho 
(Cohab) que era portadora 
de doença cardiovascular 
crônica e diabetes meilit-
tus.

São Mateus chegou a 
1.043 casos conrmados. 
O Município tem 4.237 
casos noticados, destes 
1.204 foram descartados, 
1.242 são suspeitos em 
investigação, 748 foram 
encerrados, 536 foram 
curados e há 26 óbitos con-
rmados.

Dos casos suspeitos, 
1.222 estão em isolamento 
domiciliar e 20 em trata-

A Secretaria Estadual de Saúde (SESA), confirmou 
mais 23 notificações e o município soma 1.041 casos 
confirmados com 537 curados. 

ES tem mais 38
mortes por covid-19;
total de infectados
chega a 69,4 mil

A taxa de letalidade é de 
2,49% e o sexo feminino 
continua liderando com 
581 noticações. O mas-
culino tem 463.

O Bairro Sernamby  
tem 95 casos, seguido do 
Boa vista com 57. Essas 
duas localidades só cam 
atrás do Balneário de Guri-
ri que aparece com 235. 

O funcionamento está 
permitido de forma pre-
sencial de segunda à sex-
ta-feira até as 18h e aos 
sábados até as 16h. Esta 
portaria não interfere no 
atendimento no formato 
de delivery.

mento hospitalar.

Em meio ao crescente 
no número de casos do 
covid-19, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde exibili-
zou através da Portaria 
015/2020, o horário de 
restaurantes, lanchonetes 
e academia.

VITÓRIA – Em 24 horas, 
o Espírito Santo registrou 
38 novas mortes e 1.345 
casos foram conrmados. 
Com a atualização dos da-
dos, o número de óbitos 
provocados pela covid-19 
subiu para 2.174 e o de ca-
sos  conrmados para 
69.463. Ao todo, 47.416 
pacientes se recuperaram 
da doença.
As informações foram di-
vulgadas, por volta das 
16h50 desta sexta-feira 
(17), no Painel Covid-19, 
plataforma digital da Se-
cretaria de Saúde do Esta-
do que mostra as notica-
ções da doença, em tempo 
real.
Além dos números levan-
tados pela rede pública, o 
sistema também inclui os 
dados da rede particular do 

Estado e de todos os muni-
cípios.
Maior número de casos
Vila Velha, com 10.734 
casos conrmados, conti-
nua sendo o município capi-
xaba com o maior número 
de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus. Em se-
gundo lugar aparece a Ser-
ra, com 9.790 casos e, em 
terceiro lugar, está Vitória, 
que contabiliza 9.742 ca-
sos.
Ainda segundo o painel, 
Jardim Camburi, em Vitó-
ria, segue sendo o bairro 
com o maior número de 
casos conrmados no 
Espírito Santo. Ao todo, 
1.294 pessoas foram infec-
tadas na região. Praia da 
Costa, em Vila Velha é o 
segundo bairro, com 1.176 
casos.
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DIRETOR DO SAAE É OUVIDO SOBRE
CONTRATOS NA CÂMARA DE SÃO MATEUS

O vereador questionou o 
fato de poucas empresas par-
ticiparem da proposta.“O De-
creto de Calamidade dispensa 
licitação e limita a no mínimo 
três orçamentos, mas pode ser 
mais. Que se trabalhe com 
mais transparência. Por que 
só três? E a tramitação desses 
orçamentos ocorre de uma 
forma muito rápida, em dois 
dias já está tudo pronto”, dis-

SÃO MATEUS – As Co-
missões Permanentes da Câ-
mara de São Mateus recebe-
ram o diretor geral do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
– Saae de São Mateus, René 
Michel Kherlakian, que foi 
convocado a prestar esclare-
cimentos sobre os contratos 
emergenciais 02 e 03, assina-
dos no primeiro semestre de 
2020 com a empresa Multifa-
ce Serviços e produções 
LTDA.

QUESTIONAMENTOS

Na opinião do presidente 
da Comissão de Constituição, 
Justiça, Direitos Humanos, 
Cidadania e Redação, Jozail 
do Bombeiro, os investimen-
tos deveriam ser feitos pela 
prefeitura. Autor do requeri-
mento de convocação do dire-
tor do Saae, o vereador ar-
mou haver muitos erros nos 
dois contratos. Apontou inco-
erências no fato de um mesmo 
scal de contrato nomeado 
para atuar em ambos os pro-
cessos, assumindo suas atri-
buições 19 dias após o início 
dos serviços, registro da assi-
natura do diretor em data ante-
rior ao parecerda Procurado-
ria Municipal,falhas no apon-
tamento das horas trabalha-
das, que obrigaram o cancela-
mento de nota scal, atestado 
de capacidade sem a chancela 
do Crea, entre outros.

Questionado no início da 
sabatina sobre a contratação 
de cinco caminhões, René 
Michel explicou que atende o 
que recomenda a organização 
Mundial de Saúde nesse pe-
ríodo de pandemia, ocorrendo 
dentro da legalidade. “Ela foi 
necessária para atender as 
comunidades que não são 
abastecidas com a rede. A gen-
te fez uma solicitação ao pre-
feito dizendo que a gente pre-
cisaria reforçar a nossa frota. 
A partir daí, foi constituído o 
processo com todas as etapas, 
com todo parecer jurídico da 
prefeitura e agente executou 
essa contratação”.

ERROS

Inicialmente, válidos por 
seis meses, os contratos tota-
lizavam R$1,3 milhão para 
locação de carros-pipa e ma-
nutenção e reparos em redes. 
Segundo o diretor, houve res-
cisão contratual amigável 
após trinta dias de vigência, 
sendo pago pelo Saae nesse 
período a quantia de R$ 200 
mil à contratada. “No primei-
ro mês a gente viu que era um 
valor muito representativo. A 
gente não tinha condições 
nanceiras para dar continui-
dade ao processo e esse con-
trato então passou a ser gerido 
pela Defesa Civil, arcado pelo 
município”.

Segundo o diretor, houve rescisão contratual amigá-
vel após trinta dias de vigência, sendo pago pelo Saae 
nesse período a quantia de R$ 200 mil à contratada. 

se Jozail ao diretor, reclaman-
do que a solicitação ao Saae-
para lhe encaminharemails 
enviados e recebidos dessas 
empresas, não foi cumprida 
em sua totalidade. “Os email 
enviados chegaram, mas não 
anexaram a resposta das em-
presas”.

Ao exibir fotos de obras 
especícas do contrato, o 
diretor não soube identicar a 
maioria delas. “As fotos eu 
precisaria checar porque são 
tantas.Jozail considerou o 
relatório fotográco inconsis-
tente, sem apontar a descrição 
do serviço feito e a localiza-
ção. “Isso aí o scal do con-
trato não menciona em mo-
mento algum. Eu não tenho 
um relatório do scal do 
contrato que fale em nenhu-
ma uma irregularidade, Como 
ele poderia ser scal de dois 
contratos ao mesmo tempo se 
um serviço está no norte e 
outro está no sul?” indagou.

“O scal não pode estar em 
dois lugares ao mesmo tem-
po. Então ele vai para um dos 
lugares e coloca outra pessoa 

FISCAL

Indagado sobre o contrato 
03, René disse que o afasta-
mento de servidores por cau-
sa do coronavírus  exigiu a 
celebração de contrato para 
repor a mão de obra responsá-
vel pelos reparos e manuten-
ção na rede. “Tivemos no Sa-
ae pessoas com hipertensão, 
diabetes, funcionários acima 
de 60 anos  afastados das suas 
funções. Em virtude da falta 
de mão de obra, resolvemos 
fazer essa contratação, tanto 
no trabalho de água e esgoto 
tanto na reconstituição rapi-
damente do local onde foi 
trabalhado”.

Quando perguntado sobre 
o fato do scal de contrato ser 
nomeado 19 dias depois do 
início dos serviços, René fa-
lou em equívoco nas datas. 
“Se a portaria está nessa data 
houve um erro aí, o scal está 
trabalhando com os cami-
nhões-pipa desde o início. Se 
houve um problema foi de 
data, de acompanhamento 
não.”

“Talvez eu tenha obtido 
uma interpretação errônea. O 
email que se manda, o retorno 
que a gente tem aí é exata-
mente as planilhas apresenta-
das por cada uma dessas em-
presas que foram solicitadas”, 
justicou o diretor.

Assinatura do Contrato: 

O vereador também apon-
tou falhas nas ordens de servi-
ços. “Eu só vi ali o relatório de 
serviço executado, os relató-
rios são da própria empre-
sa”.René reconheceu que o 
formato utilizado pela autar-
quia está ultrapassado. “Pra 
que a gente possa estar fazen-
do ordem de serviço na rua eu 
teria que fazer um sistema 
GPS, o que a Cesan já está 
fazendo, no sistema que a gen-
te tem hoje dentro do Saae 
isso não é possível”.

POPULAÇÃO 
ATENDIDA

para checar aquilo. A equipe 
que a gente coloca são os pró-
prios funcionários do Saae”, 
respondeu René.

ORDENS DE SERVIÇO

Jozail ressaltou que os ser-
viços precisam ser contrata-
dos e a população atendida. 
Segundo o vereador a scali-
zação é  exclusivamente vol-
tada ao processo que levou à 
contratação da empresa. “O 
questionamento ao diretor do 
Saae foi na forma como foram 
conduzidos os dois processos 
e o que a Lei de Licitação exi-
ge.Avaliei vários pontos de 
irregularidades dentro dos 
contratos.  Defendo que o 
serviço tem que ser prestado, 
a água tem que chegar  naque-
las comunidades que não têm 
água encanada sim, mas con-
forme a lei, com contratos 
verdadeiros. Se couber, vou 
pedir o ressarcimento aos co-
fres do Saae. A gente precisa 
scalizar”, concluiu Jozail

CONTRATO 02 
(LOCAÇÃO DE CARRO-

PIPA)

“Esse contrato administra-
do peloSaae e nanciado pelo 
município foi o mesmo mode-
lo que nós zemos, em 2016, 
naqueles poços na Cricaré, 
todos feitos pelo Saae, mas 
custeados pelo município, 
porque a autarquia não tem 
recursos para isso”, armou o 
vereador Francisco Amaro, 
líder do prefeito na Câmara.

Assinatura do Contrato:  
25/03/2020 e rescisão em 
24/04/2020,Nota scal emiti-
da em 15/05/2020Valor: R$ 
138.920,00

CONTRATO 03 
(MANUTENÇÃO E 

REPARO DE REDE)

26/03/2020 e Rescisão em 
25/04/2020. Nota scal emiti-
da em 15/05/2020

Valor: R$ 68.608,00

DEVOLUÇÃO

“Aqui, nos pede para auto-
rizar um parcelamento de 120 
meses. Ficou algo meio es-
quisito, todo o débito de 
2016/2019 a gente passar 
uma borracha numa dívida 
que se arrasta desde outros 
governos, mas nós vamos dar 
o parecer e colocar para vo-
tar, não garantimos se isso vai 
passar”, ponderou o verea-
dor.

COMUNIDADES SEM 
ÁGUA

Carlos Alberto levantou 
pontos polêmicos dos proje-
tos 002 e  003/2020 do Exe-
cutivo em tramitação da na 
Câmara, referentes ao futuro 
da autarquia, citando o pedido 
de autorizaçãopara anistia à 
débitos com a municipalidade 
anteriores  à instituição do 
Plano de Recuperação do Sa-
ae.

O vereador Jerri Pereira 
aproveitou o ensejo para re-
clamar da falta de abasteci-
mento de água potável em 
regiões com estradas mais 
arenosas do Nativo, Barra 
Nova e Barra Nova Sul. “Ti-
raram o caminhão toco e as 
pessoas estão reclamando que 
tem acessos que o caminhão 
truck não entra por causa do 
excesso de areia, então os mo-
radores estão cando sem 
água há dias”,  disseJerri.

A Multiface foi alvo da 
CPI dos Contratos instaurada 
pela Câmara de São Mateus 
em 2018 para investigar irre-
gularidades na contratação de 
empresas pela prefeitura para 
realização do trabalho de tapa 
buracos e poda de árvores no 
município.

O alvo principal da investi-
gação foi apurar prejuízos 
causados ao município e irre-
gularidades cometidas pela 
Multiface Serviços e Produ-
ções Ltda para prestação de 
serviços de Áreas Verdes, 
cujo contrato foi no valor de 
R$ 2.840.000,00 (dois mi-
lhões e oitocentos e quarenta 
mil reais) – para um prazo de 
12 meses e a empresa GSF 
Transporte Locações e Servi-
ços Eireli ME para serviços 
de tapa buraco.

 Segundo René, de dezem-
bro do no passado até o mo-
mento a autarquia deve ao 
município mais de 460 mil 
reais, de repasse da cobrança 
da taxa de coleta de lixo.

ALVO DE CPI

“Em função disso, ontem 
nós voltamos com o cami-
nhão toco toco e hoje estamos 
com mais um para atender 
essas localidades”, avisou 
René.

O relatório nal entregue 
ao pelo Ministério Público 
Estadual (MPE), apontou 
indícios de envolvimento de 
pelo menos dez pessoas, den-
tre elas servidores da Prefei-
tura de São Mateus e donos 
dessas empresas.

Homem chamado de
“ladrão de café” deve
ser indenizado em R$ 4
mil por danos morais

NOVA VENÉCIA – 
Um homem, que alegou ter 
sido vítima de dano moral 
cometido pelo requerido, 
que o teria chamado de "la-
drão de café", deve ser inde-
nizado em R$ 4 mil por 
danos morais. O pedido foi 
julgado procedente pelo 
Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pú-
blica de Nova Venécia.

Em contestação, o re-
querido negou o ocorrido e 
também pleiteou dano mo-
ral em pedido contraposto.

"Os atos ilícitos contra-
riam o ordenamento jurídi-
co, pois causam lesão a 
direito subjetivo de al-
guém. É dele que nasce a 
obrigação de reparação de 
danos. Através da análise 
do citado art. 186, é possí-
vel a identicação dos 
elementos da responsabili-
dade civil, quais sejam, a 
conduta culposa do agente, 
o nexo de causalidade e o 
dano", diz a decisão.

Em audiência de instru-
ção, a testemunha conr-
mou que o requerido man-
teve um diálogo com ela e 
outro senhor, atribuindo ao 
autor a condição de ladrão 
de café. Entretanto, ar-
mou que conhece o autor 
da ação, com o qual possui 
contrato de meação de café 
ainda vigente e nunca hou-
ve qualquer problema na 

Ao analisar o caso, o juiz 
leigo ressaltou que, de acor-
do com o Código Civil, em 
especial no art. 927, "aque-
le que, por ato ilícito, cau-
sar dano a outrem, ca 
obrigado a repará-lo", e 
que o ato ilícito, por sua 
vez, possui previsão no 
artigo 186, do CC.

Já o pedido contraposto 
feito pelo requerido foi 
julgado improcedente.

referida relação contratual.

E, considerando que o 
valor da indenização por 
danos morais deve ser xa-
do em termos razoáveis, 
impedindo o enriqueci-
mento ilícito da vítima, pa-
ra apenas lhe trazer confor-
to a ponto de coibir sejam 
perpetradas novas ilicitu-
des por parte do responsá-
vel por sua ocorrência, bem 
como diante da repercussão 
do fato praticado, foi xada 
a quantia de R$ 4 mil a títu-
lo de indenização pelos da-
nos morais.

Diante dos fatos, o jul-
gador entendeu comprova-
do o dano moral, já que os 
termos utilizados pelo re-
querido agridem a honra e 
imagem do autor, atributos 
da personalidade. O proje-
to de sentença foi homolo-
gado pelo juiz de Direito 
do Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pú-
blica de Nova Venécia.

Na sentença, o Juízo 
citou decisão do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
em caso semelhante, em 
que os desembargadores 
entenderam que a humilha-
ção, com a utilização de 
termos chulos e pejorati-
vos, enseja o dever de repa-
ração, pois tal conduta atin-
ge atributos da personali-
dade da vítima.

Policiais apreendem
pés de maconha no
interior do município

Após denúncias anôni-
mas de que na casa onde o 
rapaz mora ocorrem aglo-
merações de pessoas com 
intuito de fazerem uso de 
drogas e sua comercializa-
ção, e que no quintal havia 
diversas plantas de maco-
nha sendo cultivadas, a 
guarnição deslocou ao lo-
cal a m de averiguar tal 

SÃO MATEUS – Em 
tempos de pandemia, cada 
um se vira como pode. E 
foi nesta onda que o ele-
mento de nome J.S.F, de 19 
anos, morador no Córrego 
da Palmeira, zona rural de 
Nestor Gomes, em São Ma-
teus, resolveu tocar a vida 
plantando maconha no 
quintal de casa. Só esque-
ceu de avisar a polícia para 
não atrapalhar. E não deu 
outra: foi descoberto e pre-
so.

denúncia.
Ao chegarem nas proxi-

midades da estrada de aces-
so à residência, os militares 
avistaram a companheira 
do tracante que ao ser 
indagada acerca da planta-
ção informou que estavam 
em várias sacolinhas em 
baixo do tanque da área de 
serviço externa.

Em seguida levou os 
militares até o local, onde 
estavam oito sacolas com 
plantas da maconha. J.S.F, 
ao perceber e a movimen-
tação no local fugiu para a 
casa de um tio que mora 
próximo, mas acabou sen-
do descoberto e detido, 
sendo encaminhado para a 
Delegacia da Polícia Civil. 
Ainda de acordo com os 
policiais, o jovem já teria 
sido preso antes por tráco 
de droga em 2017.
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Em cada episódio um ar-
tista da cidade conta um pou-
co de sua trajetória de vida, 
fala um pouco do seu fazer 
artístico, como a arte trans-
formou sua vida e o porque a 
arte deve ser cada vez mais 
valorizada.

O cineasta que retorna a 
cidade de São Mateus dez 
anos depois de ter saído para 
se prossionalizar artistica-
mente, nos conta que o pro-
jeto é uma forma de mapear 
os artistas locais e também 
uma forma de contribuir pa-
ra uma maior e melhor visi-
bilidade, apoio e valoriza-
ção da arte local, além de, ao 
mesmo tempo mostrar a his-
tória e a importância do mu-
nicípio, já que os planos de 
fundos das gravações são 
pontos turísticos e históricos 
da cidade.

SÃO MATEUS – Os ar-
tistas de São Mateus estão 
no elenco de uma série que 
está sendo gravada na cida-
de capixaba. E eles não só 
atuam como falam de suas 
histórias dentro do projeto 
“Minha arte de viver” do 
também mateense Lucas de 
Jesus.

A série está sendo realiza-
da com recurso próprio. Lu-
cas conta que chegou a bus-
car recursos com o municí-
pio e que também chegou a 
criar uma campanha de -
nanciamento coletivo po-
rém, ambos resultados não 
foram satisfatórios. Assim 
sendo, decidiu fazer o proje-
to de forma independente.

CINEASTA MATEENSE PRODUZ
SÉRIE COM ARTISTAS DA CIDADE

“A ideia era conseguir um 
apoio nanceiro para, prin-
cipalmente apoiar os artis-
tas, que diante deste contex-
to de pandemia se encon-
tram, em sua maioria, sem 
trabalho. Mas, a gente sabe 
que a valorização monetária 
da arte sempre foi difícil. 
Como a única certeza que 
tínhamos era de fazer o pro-
jeto, acabamos optando por 
fazer com recursos próprios 
mesmo”.

Em três semanas o cine-
asta já gravou cerca de 20 
depoimentos dos artistas da 

“Estou muito feliz com a 
dimensão que o projeto vem 
ganhando. Quando cheguei 
de volta na cidade não co-
nhecia praticamente nin-
guém e está sendo lindo gra-
var e conhecer as histórias 
desses artistas, produtores e 

cidade, e ele nos conta que 
tem mais alguns artistas 
agendados para gravar ainda 
essa semana. Lucas, que já trabalhou 

com grandes nomes do cine-
ma nacional como; Luiz Car-
los “Bigode” Lacerda e o 
campeão de bilheteria Ne-
ville D’almeida, diz que a 
ideia é fazer o lançamento 
da série ainda no mês de se-
tembro de 2020.

fazedores de arte. Estou tam-
bém tendo uma nova visão 
cultural da cidade”.

Em cada episódio um artis-
ta da cidade conta um pou-
co de sua trajetória de vida, 
fala um pouco do seu fazer 
artístico, como a arte 
transformou sua vida e o 
porque a arte deve ser cada 
vez mais valorizada.

SÃO MATEUS – As 
obras do Residencial Reser-
va Jardim, no bairro Avia-
ção, em São Mateus, já estão 
em ritmo acelerado. Através 
de máquinas de ponta e pro-
ssionais altamente capaci-
tados, o residencial da lotea-
dora Soma Urbanismo aos 
poucos toma forma, com um 
trabalho que vem sendo rea-
lizado diariamente seguindo 
todos os protocolos reco-
mendados pelas organiza-
ções de saúde para o comba-
te ao novo coronavírus.

Com infraestrutura com-

Além disso, a 2ª fase do 
empreendimento já está com 
vendas abertas. Nela, serão 
mais 229 lotes, a partir de 
300m².

OBRAS DO RESIDENCIAL RESERVA
JARDIM ESTÃO EM RITMO ACELERADO

pleta, o Reserva Jardim tam-
bém será entregue com aca-
demia ao ar livre, faixa mista 
para ciclovia e pista de cami-
nhada, bicicletas comparti-
lhadas para utilização dos 
moradores, espaço gourmet, 
espaço pet e espaço cowor-
king. Loteamento fechado, 
contará ainda com portaria 
24h, muro de proteção, moni-
toramento por circuito inter-
no de TV e moto para vigi-
lância.

Os preços são a partir de 
R$ 102.000,00 e, durante o 
mês de julho, poderão ser 
adquiridos em até 48 parce-
las sem juros e sem corre-
ção. Também há opções de 
até 120x (juros e correção a 
serem consultados).

Os preços são a partir de R$ 102.000,00 e, durante o 
mês de julho, poderão ser adquiridos em até 48 parce-
las sem juros e sem correção. Também há opções de 
até 120x (juros e correção a serem consultados).

Projetos vão
contemplar
crianças, jovens
e adolescentes

Os projetos mateenses 
contemplados foram: o 
Núcleo Pedacapoeira Vila 
Nova, Centro Cultural 
Capura Raça e Batalha 
City Hip Hop + Formação. 
Todos objetivam atender 
crianças, adolescentes e 
jovens de baixa renda soci-
oeconômica, residentes 
em áreas de vulnerabilida-
de social.

- Batalha City Hip Hop 
+ Formação

PROJETOS 
CONTEMPLADOS

Os editais são realiza-
dos com recursos proveni-
entes do Fundo de Cultura 
do Estado do Espírito San-
to (Funcultura). Para ga-
rantir segurança a todos 
envolvidos, o Subsecretá-
rio Municipal de Juventu-
de, David Lopes Santos, o 
Piu, lembrou que os proje-
tos só devem ser coloca-
dos em prática após o m 
da pandemia.

SÃO MATEUS – A 
Prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Juventu-
de, foi contemplada com 
três projetos nos editais da 
Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult). No total, 
os projetos aprovados fo-
ram premiados com 125 
mil reais.

O projeto Batalha City 
é uma iniciativa com intui-
to de gerar formação atra-
vés das vertentes da cultu-
ra hip hop, sendo elas: dan-
ça breaking, DJ, MC e 
Graft. O projeto surgiu 

em 2010 no formato de 
evento, com o passar do 
tempo foi ganhando corpo 
e se tornando um progra-
ma de formação continua-
da com o objetivo de gerar 
e produzir cultura de qua-
lidade para os jovens da 
comunidade local.

- Centro Cultural Capu-
ra Raça

Idealizado pelo Grupo 
de Capoeira Capura Raça, 
com dedicação na diversi-
d a d e  c u l t u r a l  a f r o -
brasileira. O espaço foi 
criado pela necessidade 
do grupo ter um espaço 
que lhe desse autonomia 
de criar e produzir cultura 
através da arte da capoeira 
com programação inde-
pendente, em um espaço 
sem limitações de uso.

- Núcleo Pedacapoeira 
Vila Nova

O projeto é idealizado 
pelo Grupo de Capoeira 
Guerreiros da Força que 
atua nos bairros de São 
Mateus desde 2006, fa-
zendo intervenções socia-
is, servindo como ferra-
menta didática para pro-
moção da sociabilidade, 
prevenção a violências 
diversas contra a juventu-
de, além de promover a 
diversidade cultural da 
capoeira. O objetivo do 
grupo é manter viva a esco-
la de capoeira, passando 
de geração para geração a 
losoa de prevenção de 
valores étnicos e morais 
da sociedade.

Para garantir segurança a todos envolvidos, o Sub-
secretário Municipal de Juventude, David Lopes 
Santos, o Piu, lembrou que os projetos só devem ser 
colocados em prática após o fim da pandemia.
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IMPRENSA LIVRE

A imprensa não é livre 
quando vinculada a pode-
rosos grupos econômicos, 
cujos interesses quase 
sempre se sobrepõem aos 
da população. A imprensa 
não é livre quando depen-
de da ajuda nanceira de 
governos. A imprensa não 
é livre quando sujeita a 
uma censura disfarçada 
por parte do sistema legal. 
A imprensa não é livre 
quando utilizada pelo po-
der político e econômico 

Há quem diga serem 
estes os grandes desaos 
da raça humana. Peço li-
cença para, humildemen-
te, discordar. Estes não 
são problemas, mas meras 
consequências. São efei-
tos, na verdade. Efeitos da 
falta de uma imprensa li-
vre e transparente.

Dizem que a humanida-
de padece sob uma cor-
rupção tão endêmica quan-
to histórica. Geme por 
conta dos péssimos siste-
mas de saúde. Chora por 
não dispor de saneamento 
básico adequado. Deses-
pera-se com problemas 
vários de infraestrutura e 
administração. E até teste-
munha a fome assassinar 
uma criança a cada cinco 
segundos.

Sim, é aqui, defenden-
do o direito humano de 
acesso à informação, que 
deveremos travar a maior 
de nossas batalhas em de-
fesa da cidadania e da e-
ciência. Anal, como 
disse Thomas Jefferson, 
"onde a imprensa é livre e 
todo homem é capaz de ler 
tudo está salvo".

como instrumento de do-
minação de países intei-
ros.

É paradoxal: em tem-
pos de Internet e globali-
zação a humanidade depa-
ra-se com sua maior crise 
- a do acesso à informa-
ção. Olhe ao redor e per-
ceba que, no mundo, ape-
nas uma a cada sete pes-
soas vive em países nos 
quais as notícias são li-
vremente divulgadas - e 
não estão incluídos neste 
cálculo os mecanismos 
mais sutis de controle dos 
meios de comunicação, 
aos quais me referi, e nem 
os casos de quase mono-
pólio de divulgação de 
notícias.

Avançar nesta seara é 
trabalho para os séculos - 
e prova de maturidade dos 
povos!

Precisamos, assim, en-
quanto humanidade, con-
ceber leis que protejam a 
imprensa da inuência 
inadequada do poder polí-
tico e econômico e dos 
mecanismos de censura 
disfarçada. Leis que obri-
guem cada veículo de co-
municação a informar a 
população sobre as ori-
gens de seu faturamento. 
Leis que imponham am-
pla transparência na ativi-
dade de estabelecer o que 
é e o que não é notícia. 
Leis que impeçam práti-
cas monopolistas nos mei-
os de comunicação. Leis 
que obriguem a divulga-
ção dos vínculos prossi-
onais dos formadores de 
opinião e de suas famíli-
as.

SÃO MATEUS – O Ae-
des aegypti é o mosquito res-
ponsável pela transmissão de 
diversas doenças infecciosas, 
como a dengue, zika e chi-
kungunya, atingindo milha-
res de brasileiros todos os 
anos. Para evitar a prolifera-
ção do mosquito, é necessá-
rio que medidas simples se-
jam adotadas pela população.

A mulher estava desapa-
recida desde o último do-
mingo (12) e, desde então, 
familiares procuravam por 
pistas de seu paradeiro. Na 
manhã desta quarta-feira, 
eles encontraram o corpo em 
uma farinheira desativada, 
no centro de Boa Esperança 
e acionaram a Polícia Mili-
tar que, imediatamente, co-
municou o fato à Polícia Ci-

BOA ESPERANÇA – 
Uma ação conjunta da equi-
pe da Delegacia de Polícia 
(DP) de Boa Esperança e 
Polícia Militar (PMES) re-
sultou na prisão de um ho-
mem de 47 anos, suspeito de 
matar uma mulher de 34 
anos e esconder o cadáver. O 
suspeito foi localizado na 
manhã desta quarta-feira 
(15), trabalhando numa pro-
priedade rural no município 
de Pinheiros, no limite com 
Boa Esperança.

HOMICIDA É PRESO EM BOA
ESPERANÇA EM AÇÃO CONJUNTA
DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

vil (PCES).
“Chegaram informações 

de que ela estava em compa-
nhia de um homem quando 
foi vista pela última vez. 
Com a identidade dele, for-
mamos uma equipe conjun-

ta de policiais civis e milita-
res, iniciamos as buscas e 
conseguimos localizá-lo. 
Em seguida, o conduzimos à 
delegacia, onde ele confes-
sou o crime”, explicou o titu-
lar da DP de Boa Esperança, 

Em seguida, o indivíduo 
escondeu o corpo em um 
matagal, sendo encontrado 
somente na manhã desta 
quarta. Ele foi autuado em 
agrante pelo crime de ocul-
tação de cadáver e será indi-
ciado por feminicídio. O 
suspeito foi encaminhado ao 
Centro de Detenção Provi-
sória de São Mateus.

Em depoimento, o suspe-
ito armou que cometeu o 
crime no domingo (12), 
após um desentendimento 
com a vítima. “Ele arma 
que pretendia pagar para que 
ela mantivesse relações sexu-
ais com ele. Porém, houve 
um desentendimento entre 
os dois e, na briga, ele a jo-
gou no chão, pegou uma pe-
dra e a golpeou na cabeça, 
pelo menos, três vezes”, rela-
tou o delegado.

delegado Wilian Dobrovosk 
Simonelli Daniel.

O suspeito foi localizado na manhã desta quarta-feira 
(15), trabalhando numa propriedade rural no municí-
pio de Pinheiros, no limite com Boa Esperança.

APOIO DA POPULAÇÃO É IMPORTANTE PARA
ELIMINAR FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, 80% dos cria-
douros estão nas residênci-
as. O chefe do Núcleo Espe-
cial de Vigilância Ambien-
tal, Roberto Laperriere Júni-
or, alerta que a limpeza dos 
quintais e objetos que acu-
mulam água devem ser rea-
lizados semanalmente, in-
terrompendo o ciclo bioló-

Para evitar a proliferação do mosquito, é necessário 
que medidas simples sejam adotadas pela popula-
ção.

gico do mosquito.
“É importante minima-

mente fazer a limpeza  sema-
nal, pois temos que conside-
rar o ciclo biológico do mos-
quito que ocorre entre três a 
oito dias. Eliminando o foco 
nesse período, conseguimos 
inibir a proliferação”, desta-
cou Laperriere Júnior.

Assim, é importante que 

cada cidadão se empenhe 
nesse processo, mantendo as 
calhas sempre limpas; as cai-
xas d’água bem vedadas; 
vericar se não existe água 
acumulada nas lajes; escovar 
as bordas das vasilhas de 
água e comida de animais; 
descartar lixos, entulhos e 
pneus nos locais adequados, 
por exemplo.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

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

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

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

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

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

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

AGUARDENTE DONA AMÉLIA, portadora do CNPJ nº 37.522,993/0001-71, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São Mateus, através do Pro-
cesso nº 011337/2020, Licença de instalação, Lecença Prévia e Licença de Operação para envasa-
mento de aguardente na localidade de Santa Maria, Zona rural do município de São Mateus - ES.

COMUNICADO

VANUSA DA SILVA DIAS , torna público que OBTEVE   da SEMMA, através do processo 
n°0024658/2014, Licença Ambiental de Regularização - LAR n°051/2019, para OFICINA 
MECANICA, localizado Av. RUA BOLIVIA Nº 599 Bairro: VILA NOVA,   no município de SÃO MATEUS  
- ES.

COMUNICADO
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