
O endereço almejado é bem conhecido dos mateenses, no extremo-norte da 
Avenida Jones dos Santos Neves, em dois prédios em que funcionaram es-

truturas da Prefeitura de São Mateus.
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VITÓRIA – Em menos 
de um dia é possível abrir 
uma empresa no Estado do 
Espírito Santo. De acordo 
com os dados da Rede Naci-
onal para a Simplicação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Re-
deSim), o tempo médio para 
a abertura de novas empre-
sas no Estado é de apenas 22 
horas. O indicador, referente 
ao mês de setembro, é o me-
lhor do país. Na média naci-
onal, são necessários 2 dias e 
3 horas para iniciar um novo 
negócio.

Atrás do Espírito Santo, 
aparecem, Goiânia com 23 
horas; Sergipe, com 1 dia e 1 
hora; Maranhão, com 1 dia e 5 
horas; Amazonas, com 1 dia e 
8 horas; e, por m, Tocantis, 
com 1 dia e 9 horas. Para cal-
cular este prazo leva-se em 
consideração o tempo na eta-
pa de viabilidade, na valida-
ção cadastral que os órgãos 
competentes efetuam e na 
efetivação do registro e ob-
tenção do Comprovante de 
Inscrição e de Situação Ca-
dastral de Pessoa Jurídica 
(CNPJ).

No Espírito Santo, os 78 
municípios estão integrados a 
Redesim. De acordo o indica-
dor da Rede, em setembro de 
2021, foram registradas 1.451 
solicitações de aberturas de 
empresas ou demais pessoas 
jurídicas no Estado.

O secretário de Estado de 
Inovação e Desenvolvimen-
to, Tyago Hoffmann, explica 
que a desburocratização é 
uma premissa do Governo do 
Espírito Santo para estimular 
a economia capixaba. “De-
senvolvemos, por meio da 
Sectides, o programa Simpli-
ca ES, com o objetivo de 
otimizar a abertura de novos 
negócios e já estamos colhen-
do resultados positivos. A 
desburocratização traz bene-
fícios para todos, porque des-
perta a conança do mercado, 
elimina desaos impostos no 
início de qualquer negócio e 
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Santo (Jucees) com a partici-
pação de diferentes secretari-
as, órgãos e instituições, e 
trabalha pela desburocratiza-
ção e na orientação da abertu-
ra de negócios.

O Simplica ES é integra-
do à Rede Nacional para a 
Simplicação do Registro e 
da Legalização de Empresas e 
Negócios (Redesim), que foi 
criada pela Lei 11.598/2007, 
que estabelecia ainda as dire-
trizes e procedimentos para a 
simplicação e integração do 
processo de registro e legali-
zação de empresários e de 
pessoas jurídicas.

REDESIM
É uma rede de sistemas 

informatizados necessários 
para registrar e legalizar em-
presas e negócios, tanto no 
âmbito da União quanto dos 
Estados e Municípios. Tem 
como objetivo permitir a pa-
dronização dos procedimen-
tos, o aumento da transparên-
cia e a redução dos custos e 
dos prazos de abertura de em-
presas.

Todo esse processo infor-
matizado, linear e único é 
composto pelos sistemas das 
instituições que dele partici-
pam com comunicação auto-
mática. Entre os parceiros, 
encontram-se os órgãos de 
registro (Juntas Comerciais), 
as administrações tributárias 
no âmbito federal, estadual e 
municipal e os órgãos licenci-
adores, em especial o Corpo 
de Bombeiros, a Vigilância 
Sanitária e os órgãos ligados 
ao meio ambiente

BARCO DE PESQUISA ENCALHA 
EM PRAIA DE LINHARES

ESPÍRITO SANTO TEM O MENOR TEMPO
MÉDIO NA ABERTURA DE NOVAS EMPRESAS

LINHARES – Um barco 
de pesquisa encalhou na pra-
ia de Povoação, em Linha-
res, Norte do Espírito Santo. 

De acordo com morado-
res, a embarcação está no 
local desde a noite da última 
segunda-feira (11) e, mesmo 
com as inúmeras tentativas 
de retirada, permanece enca-
lhada. Segundo Iremar Mora-
es, morador da região, a popu-
lação já tentou retirar a em-
barcação de várias formas.

“O barco estava vindo de 
Conceição da Barra quando 
apresentou problemas e veio 
parar aqui na praia. O resga-
te não está dando certo. O 
mar está muito bravo”, dis-

se.
O barco é usado para mo-

nitoramento hídrico pela 
Renova, fundação criada 
pelas mineradoras Vale e 
BHP Billiton para gerir as 
reparações do desastre do 
rompimento da barragem da 
Samarco.

Em nota, a fundação in-
formou que a embarcação 
teve uma avaria ainda na 
água e, por isso, foi direcio-
nada para a terra, onde enca-
lhou.

“Não houve feridos e a 
empresa responsável pela 
embarcação está providen-
ciando a retirada do barco do 
local”, naliza a nota.

estimula o empreendedoris-
mo. O indicador divulgado 
pela Redesim é mais um ree-
xo do trabalho coordenado 
pelo governador Renato Casa-
grande, que tem o objetivo de 
tornar o Estado cada vez mais 
empreendedor, competitivo e 
com oportunidades para to-
dos os capixabas”, disse Hoff-
mann.

Somado a isto, o Governo 
publicou, no último dia 04 de 
outubro, o Decreto Nº 4.977-
R, chamado de Decreto Uni-
cado, para apoiar ainda mais 
os que desejam empreender 
no Espírito Santo. O Decreto 
contempla mais de 500 ativi-
dades econômicas considera-
das de baixo risco (inovacao-
e d e s e n v o l v i m e n t o . e s .-
gov.br/Noticias/governo-do-
es tado-publ ica-decreto-
u n i  c a d o - q u e - f a c i l i t a -
abertura-de-empresas-de-
baixo-risco), que passam a ser 
dispensadas/isentas da obri-
gatoriedade de licenciamento 
em atos públicos de liberação 
estaduais. O empreendedor 
pode começar as atividades 
logo após obter o CNPJ, emi-
tido pelo órgão responsável. 
Segmentos da indústria, ali-
mentação, vestuário, beleza, 
animais domésticos, entre 
outros, são beneciados pelo 
Decreto.

SIMPLIFICA ES
É o Programa Estadual de 

Desburocratização do Ambi-
ente de Negócios, que facilita 
o atendimento aos empreen-
dedores, reduzindo o tempo 
de abertura de empresas. Sua 
atuação é voltada para a revi-
são de processos e procedi-
mentos que causam morosi-
dade no registro e na legaliza-
ção de negócios, integrando 
órgãos e centralizando servi-
ços.

Instituído pela Lei Estadu-
al Nº 10.806 e pelo Decreto 
Nº 4231-R, de 02 de abril de 
2018, que regulamenta o Sim-
plica ES, e detalhado na 
Portaria Nº 040-R, de 05 de 
abril de 2018, que dispõe so-
bre seu funcionamento, o pro-
grama é coordenado pela Se-
cretaria de Inovação e Desen-
volvimento (Sectides) e pela 
Junta Comercial do Espírito 

De acordo o indicador da Rede, em setembro de 2021, 
foram registradas 1.451 solicitações de aberturas de 
empresas ou demais pessoas jurídicas no Estado.

Índice de homicídios
não elucidados no
Estado é de 51%

VITÓRIA – A cada 100 
homicídios ocorridos no 
Espírito Santo entre os anos 
de 2018 e 2019, 51 não fo-
ram solucionados, o que 
signica também que os 
culpados por tais crimes-
 não foram punidos.

O número foi revelado na 
edição 2021 do estudo 
"Onde Mora a Impunida-
de?", divulgado nesta quar-
ta-feira (13) pelo Instituto 
Sou da Paz. Em todo o Bra-
sil, o indicador de esclareci-
mento dos assassinatos é de 
44%.

Para a realização do le-
vantamento foram solicita-
dos, via Lei de Acesso à 
Informação, dados de homi-
cídios ocorridos em 2018 e 
esclarecidos até 2019.

Com índice de 49%, o 
Espírito Santo está entre os 
estados brasileiros classi-
cados com média ecácia 
na resolução dos crimes.

Nesta faixa, cam os 
estados com percentual de 
resolução menor que 66% e 
maior que 33%. Apenas 
quatro estados têm alta e-
cácia na resolução, ou seja, 
acima de 66%: Mato Gros-
so do Sul (89%), Santa Cata-
rina (83%), Distrito Federal 
(81%) e Rondônia (74%).

Na classicação geral, o 
Espírito Santo é o sétimo 
colocado na resolução dos 
homicídios, com um per-
centual um pouco acima da 
média nacional. Ainda de 
acordo com o estudo, o per-
centual de casos esclareci-
dos vem aumentando no 
Espírito Santo.

Em 2015, o índice de 
homicídios elucidados em 
solo capixaba foi de 24%, 
seguido por 37% em 2016 e 
de 40% em 2017.

No entanto, os números 
ainda estão distantes do ide-
al. Uma das causas aponta-
das pelo Instituto Sou da 
Paz para o ainda alto índice 
de crimes sem esclareci-
mento é a falta de investi-

mentos em investigação.
A entidade também des-

tacou a falta de um índice 
nacional de esclarecimento 
de homicídios, monitora-
mento que poderia colabo-
rar com o aumento da eluci-
dação de crimes e a redução 
da sensação de impunidade.

"Sempre tem espaço para 
investir mais na Polícia Ci-
vil, para desenvolver meto-
dologias para investigação, 
fazer um bom trabalho peri-
cial. Todos esses são desa-
os importantes para a inves-
tigação de homicídio", ex-
plicou a diretora do Instituto 
Sou da Paz, Carolina Ricar-
do.

O delegado-geral da Polí-
cia Civil, José Darcy Arru-
da, disse que a instituição, 
de fato, passou anos sem 
receber grandes investi-
mentos. Segundo ele, a in-
vestigação de homicídios é 
algo muito complexo.

"Esses 51% que não fo-
ram elucidados, isso não é 
bem dessa forma, porque 
eles costumam estar sempre 
em evolução, os inquéritos 
estão sempre sendo traba-
lhados. Nós estamos fazen-
do grandes investimentos 
agora também na parte de 
homicídios através de ferra-
mentas, inteligências arti-
ciais, recursos humanos 
também. Estamos agora 
colocando mais 400 polici-
ais, que vão ajudar e muito 
nesse trabalho de resolução 
de inquéritos policiais", 
disse Arruda.

Para as famílias de víti-
mas, que ainda aguardam 
por respostas, o chefe de 
polícia manda um recado.

"Acreditem na Polícia 
Civil do Espírito Santo, por-
que ela é muito efetiva, ela é 
muito comprometida. Nós 
estamos trabalhando muito 
para que a gente tenha uma 
paz social, um equilíbrio 
dessa criminalidade para 
que a gente possa viver 
bem", falou Arruda.

Levantamento 'Onde Mora a Impunidade' foi reali-
zado pelo Instituto Sou da Paz com base nos crimes 
ocorridos em 2018.
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SÃO MATEUS – O Po-
der Legislativo poderá, em 
breve, estar de volta ao cen-
tro da Cidade, com acesso 
mais fácil à população. O 
endereço almejado é bem 
conhecido dos mateenses, 
no extremo-norte da Aveni-
da Jones dos Santos Neves, 
em dois prédios em que fun-
cionaram estruturas da Pre-
feitura de São Mateus. Com 
a aprovação unânime dos 
vereadores à proposta apre-
sentada pelo presidente da 
Câmara Municipal, Paulo 
Fundão, a mudança depende 
agora de anuência do prefei-
to em exercício Ailton Caf-
feu.

Na justicativa da Indica-
ção 707/2021, Paulo Fundão 
relata que os dois imóveis 
não estão sendo usados pelo 
Poder Executivo, que cen-
traliza atualmente os seus 
serviços no Centro Admi-
nistrativo, no Bairro Carapi-
na, com maior eciência no 
gerenciamento e no compar-
tilhamento das estruturas 
pelas secretarias municipa-
is.

O presidente ressalta que 
os prédios requeridos para 
uso do Legislativo, apesar 
de fechados, apresentam 
condições de uso que exi-
gem investimento básico, 
“ou seja, não se sabe de maio-
res desgastes da sua estrutu-
ra interna”. Ele argumenta 
ainda que a cessão à Casa 
Legislativa evitará eventual 
invasão de vândalos.

Entretanto, para Paulo 
Fundão, a melhor justicati-
va é mesmo oportunizar à 
população mais facilidade 
no acesso à Câmara Munici-
pal, “auxiliando os traba-
lhos de scalização e elabo-

SEDES DA CÂMARA
Abrigada atualmente 

(junto com o Senai) em dois 
prédios do complexo da Su-
zano no Bairro Santo Antô-
nio, a Câmara de São Mate-
us funcionou, em sua histó-
ria mais recente, em endere-
ços nas praças São Benedito 
(salão sobre uma farmácia) 
e São Mateus (onde hoje 
está o Museu Municipal) e 
no Sítio Histórico Porto (pré-
dio do Teatro Largo do Cha-
fariz).

O retorno para o centro da 
Cidade é um sonho antigo 
no Parlamento Municipal. 
Um terreno no Bairro de Fáti-
ma (Ideal), ao lado do Cen-
tro de Atividades do Sesc, já 
está destinado para a cons-
trução da nova sede do Le-
gislativo. Entretanto – por 
razões diversas, inclusive 
econômicas – a transferên-
cia para os dois prédios onde 
funcionaram a Secretaria de 
Finanças e o Gabinete do 
Prefeito é considerada uma 
forma de economizar recur-
sos

SÃO MATEUS – Qua-
se duas semanas após to-
mar posse como prefeito 
interino de São Mateus, 
Ailton Caffeu (Cidadania) 
já fez mudanças no secre-
tariado do município. Sete 
pessoas foram exoneradas 
dos cargos e outras quatro 
pessoas nomeadas. O novo 
time de secretários é com-
posto por pessoas que já 
ocuparam funções na admi-
nistração municipal.

Caffeu era vice-prefeito 
de São Mateus até o prefei-
to Daniel Santana (sem 
partido) ser afastado do 
cargo pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região. 
Daniel da Açaí, como é 
conhecido, foi preso no dia 
28 de setembro durante a 
Operação Minucius, dea-
grada pela Polícia Federal. 
Ele é suspeito de liderar um 
esquema que fraudava lici-
tações na prefeitura. 

Apesar de Daniel já es-
tar em liberdade - ele cum-
priu prisão temporária de 
10 dias - a Justiça determi-
nou que ele que longe da 
administração municipal 
para não atrapalhar as in-
vestigações. 

As mudanças no alto 

escalão da prefeitura ocor-
reram nas secretarias muni-
cipais de Governo; Finan-
ças; Defesa Social; Agri-
cultura, Aquicultura, Abas-
tecimento e Pesca; Cultu-
ra; Turismo; e também no 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) de 
São Mateus.

Já foram publicados os 
decretos das nomeações de 
José Villela Filho, que fez 
parte do Quadro de Ociais 
de Administração Policiais 
Militares, e agora assume 
como titular da pasta de 
Defesa Social, e também 
Renilto Quimquim Corre-
ia, que ocupa o cargo a se-
cretário de Agricultura, 
Aquicultura, Abastecimen-
to e Pesca do município.

Leila Maria Oliveira de 
Mattos, servidora pública 
aposentada, foi nomeada 
como secretária de Finan-
ças, já Antônio Carlos Luiz 
de Souza, que era diretor 
do SAAE, foi promovido a 
diretor geral.

Não foram publicados 
no site da Prefeitura Muni-
cipal de São Mateus os no-
vos titulares das pastas de 
Cultura, Turismo e Gover-
no.

Doses são da CoronaVac e chegaram ao Aeroporto 
de Vitória na manhã desta sexta-feira (9).

Caffeu realiza diversas
trocas no secretariado
de São Mateus

CÂMARA PODE MUDAR DE LOCAL

ração de políticas públicas, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento de São 
Mateus”.

Paralelamente, a localiza-
ção naquele trecho da Ave-
nida Jones pode reaquecer o 
comércio no entorno. “Faço 
esta indicação depois de tan-
to ouvir comerciantes, al-
guns que fecharam as suas 
lojas, outros que estão em 
diculdades para pagar os 
aluguéis. E sabemos que 
todo prédio público traz uma 
grande movimentação de 
pessoas” – completa Paulo 
Fundão.

Na proposta do presiden-
te da Câmara, em um dos 
prédios pode ser instalado o 
plenário para as sessões le-
gislativas, incluindo a gale-
ria em que há a assistência 
popular, e no outro passari-
am a funcionar as secretarias 
que assessoram as ações do 
Parlamento Municipal.

Com a aprovação de to-
dos os vereadores, a Câmara 
agora tratará do assunto dire-
tamente com o prefeito Ail-

ton Caffeu, que já foi verea-
dor por quatro mandatos, 
tendo sido inclusive cam-
peão de votos.

PRÉDIOS 
DESOCUPADOS

Os dois prédios requeri-
dos para uso da Câmara Mu-
nicipal são referência no 
centro de São Mateus. Em 
um deles funcionou o Ba-
nestes, que, no início da se-
gunda metade dos anos 
1980, mudou-se para o outro 
lado da mesma Avenida Jo-
nes dos Santos Neves. 
Adquirido pelo então prefei-
to Amocim Leite, nele, até 
que fosse desocupado, tra-
balharam outros seis prefei-
tos.

No outro prédio, adotado 
como anexo, funcionou por 
décadas o Fórum Desembar-
gador Santos Neves, sede da 
Justiça Estadual em São Ma-
teus, que se mudou para o 
Bairro Jaqueline, onde cons-
truiu uma moderna estrutura 
unicada de atendimento às 
diferentes varas.

O endereço almejado é bem conhecido dos mateenses, no extremo-norte da Aveni-
da Jones dos Santos Neves, em dois prédios em que funcionaram estruturas da Pre-
feitura de São Mateus. 

SÃO MATEUS – Após 
as chuvas dos últimos dias, 
em nova análise do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE), a água do Rio 
Cricaré apresentou 216 
PPM (partículas por milhão) 
de salinidade, quando o reco-
mendável pelas organiza-
ções de saúde é de no máxi-
mo 250 PPM. Assim, a au-
tarquia voltou a captar a 
água do Cricaré, contudo, os 
poços artesianos continuam 
funcionando a todo vapor 
para garantir o abastecimen-
to à população. 

Por outro lado, o prefeito 
Caffeu continua as articula-
ções para resolver de vez o 
problema de abastecimento 
de água. Além da barragem, 
cujo projeto já foi garantido 
pelo governador Renato Ca-
sagrande, uma opção estu-
dada é a instalação de um 
ressalto hidráulico no Rio 
Cricaré, nas proximidades 
da Estação de Captação de 
Água Bruta, o que impediria 

APÓS CHUVAS, SAAE VOLTA A CAPTAR
ÁGUA POTÁVEL NO RIO CRICARÉ

o avanço da salinização.
“Estamos estudando vári-

as possibilidades, buscando 
várias opções, pois quere-
mos resolver de vez o pro-
blema. O que não pode é a 
nossa população continuar 
sofrendo com a água salga-
da. O nosso adversário é a 
água salgada” – destacou 
Caffeu, que visitou na ma-
nhã de hoje a Estação de Cap-
tação acompanhado do novo 
diretor-geral do SAAE, 
Antônio Carlos Luiz de Sou-
za, o Tonico, e o chefe da 
Estação de Tratamento, Gél-
son Bernabé.

PRESSÃO
Toniko observou que a 

tendência é que o teor de sali-
nização diminua mais, con-
tudo está mantendo os poços 
artesianos em pleno funcio-
namento e os caminhões-
pipa para que a água tenha 
pressão para chegar em to-
das as localidades de São 
Mateus.

Contudo, os poços artesianos continuam funcionando 
a todo vapor para garantir o abastecimento à popula-
ção. 

Sete pastas tiveram mudanças de titulares e quatro no-
vos secretários já foram nomeados após Ailton Caffeu 
tomar posse. Daniel da Açaí está afastado do cargo por 
determinação da Justiça.

EXONERADOS
Secretaria Municipal de Finanças: Francisco Pereira 
Pinto
Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, 
Abastecimento e Pesca: José Carlos Cosme
Secretaria Municipal de Defesa Social: Cilmar Quar-
tezani Faria
Diretoria Geral do SAAE: René Michel Kherlakian
Secretaria Municipal de Cultura: Domingas dos San-
tos Dealdina
Secretaria Municipal de Turismo: Adriano Nascimen-
to de Oliveira
Secretaria Municipal de Governo: Delcimar Goncalves 
De Oliveira

NOMEADOS
Secretaria Municipal de Finanças: Leila Maria Olivei-
ra de Mattos
Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, 
Abastecimento e Pesca: Renilto Quimquim Correa
Secretaria Municipal de Defesa Social: José Villela 
Filho
Diretoria Geral do SAAE: Antônio Carlos Luiz de Souza

FA NOTÍCIAS
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VITÓRIA – O Governo 
do Estado vai destinar R$ 
231.809.000,00 a 75 muni-
cípios capixabas que se ins-
creveram no edital do Fundo 
Estadual de Apoio à Amplia-
ção e Melhoria das Condi-
ções de Oferta da Educação 
Infantil e do Ensino Funda-
mental no Espírito Santo 
(Funpaes). Os valores serão 
repassados nos próximos 
dias, informou o governador 
Renato Casagrande durante 
a solenidade de divulgação 
do resultado do edital, reali-
zada na tarde desta quinta-
feira (14).

Anunciado em junho des-
te ano, o Funpaes iria desti-
nar, inicialmente, um total 
de R$ 200 milhões aos muni-
cípios, contudo, diante do 
volume de inscrições – que 
superaram em 400% o valor 
inicial -, e da disponibilida-
de nanceira, o Governo do 
Estado ampliou o investi-
mento nesta ação.

Os recursos permitirão 
investimentos em obras de 
construção, reforma e am-
pliação de unidades escola-
res, bem como nas aquisi-
ções do Sistema de Micro-
geração de Energia Elétrica 
(Fotovoltaica), além de equi-
pamentos e mobiliários, re-
cursos tecnológicos, veícu-
los e instrumentos musicais.

Em sua fala na solenida-
de, que teve a presença de 
gestores municipais, o go-
vernador Casagrande refor-
çou o compromisso com a 
construção de um Espírito 
Santo próspero para todos. 
“Nenhum local prosperou 
sem ter uma educação de 
qualidade e precisamos ter 
pressa. Tivemos um prejuí-
zo muito grande por causa 
da pandemia e para recupe-
rar é necessário um esforço 
gigantesco. O que estamos 

Crianças recebem
brinquedos
produzidos em
unidade prisional
VITÓRIA – Brinque-

dos produzidos no projeto 
Fábrica dos Sonhos, da 
Penitenciária Agrícola do 
Espírito Santo, garantiram 
sorrisos a 300 crianças que 
fazem tratamento de saúde 
ou que estão inseridas em 
projetos sociais na Grande 
Vitória, durante esta sema-
na.

A entrega foi realizada 
por uma equipe de servi-
dores da Secretaria da Jus-
tiça (Sejus), e por dois in-
ternos que cumprem pena 
em regime semiaberto, 
participantes do projeto. 
No Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória, em Vi-
tória, cerca de 150 crianças 
puderam receber bonecos 
de pano, carrinhos e jogos 
educativos em madeira.

Luciana Franco Ribei-
ro, mãe do Enzo, de dois 
anos, disse que a entrega 
tem um grande signica-
do. “Ver meu lho receber 
um presente como esse me 
deixa muito feliz por ser 
uma oportunidade dupla. É 
uma realização tanto para 
quem confecciou os brin-
quedos quanto para nós, 
que recebemos esse gesto 
de carinho”, disse Lucia-
na.

Taynara Vasconcelos, 
mãe do pequeno Yan, de 
apenas um ano, não conte-
ve a emoção ao ver o sorri-
so do lho ao receber o 
presente. “Não tenho pala-
vras para descrever esse 
momento. Como mãe, só 
de ver o olhinho do meu 
lho brilhar ao pegar o 
carrinho, já me deixa reali-
zada”, armou.

A diretora da Peniten-
ciária Agrícola, Leizielle 
Marçal, explicou que o 
projeto foi implantado em 
agosto de 2016 e, desde 
então, vem produzindo 
brinquedos para doação às 
crianças. “As doações ocor-
rem durante todo o ano, 
especialmente, no Dia das 
Crianças e no Natal. O pro-
jeto tem foco na prossio-
nalização dos internos. 
Muitos saem da unidade 

como marceneiros e em 
condições de montar seu 
próprio negócio.  É uma 
iniciativa que promove a 
ressocialização e o espírito 
solidário”, destacou Leizi-
elle Marçal.

A diretora do Hospital 
Infantil Nossa Senhora da 
Glória, Graziela Salaroli, 
ressaltou a importância das 
doações como um auxílio 
na recuperação das crian-
ças que fazem tratamento 
na unidade. “São crianças 
que enfrentam um mo-
mento difícil diante de qua-
dros graves da doença e, 
receber essa entrega, i-
mpacta de forma muito 
positiva no processo de 
recuperação. Traz esperan-
ça e alegria para as crian-
ças e suas famílias”, pon-
tuou.

O interno Eurico Jun-
queira Junior ajudou na 
distribuição dos presentes. 
Ele, que participa da Fábri-
ca dos Sonhos construindo 
carrinhos e jogos de made-
ira, conquistou sua liber-
dade nesta semana. Para 
ele, participar do projeto 
mudou a sua vida.

“Foi na Fábrica de So-
nhos que tive a oportunida-
de de ver a vida de uma 
forma diferente. Veio co-
mo um presente de Deus. 
Apesar da minha família 
sempre trabalhar com mar-
cenaria para sobreviver, foi 
no projeto que tive noção 
de fabricação e montagem 
desses brinquedos. Tanto, 
que agora, ao conquistar 
minha liberdade, já tenho 
planos de abrir minha pró-
pria marcenaria, onde vou 
continuar a construir brin-
quedos para futuras ações 
como essa. Trabalhamos 
com muito amor e nosso 
pagamento é ver o sorriso 
dessas crianças”, frisou.

Brinquedos, doces e 
chocolate também foram 
entregues a crianças do 
Centro de Vivência I e Cen-
tro de Vivência II, em Vitó-
ria, além do Lar Semente 
do Amor, localizado na 
Serra.
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to felizes. Não existe data 
melhor para fazer uma en-
trega de R$ 231 milhões pa-
ra a educação do que na vés-
pera do Dia dos Professores. 
A gestão do senhor governa-
dor é exemplo para nós pre-
feitos e para o Brasil”, decla-
rou.

Por meio do Funpaes, já 
foram investidos cerca de 
R$ 58 milhões em 44 obras, 
que geraram cerca de 12 mil 
novas vagas em creches e 
pré-escolas.

Além de mais de 50 prefe-
itos e prefeitas, estiveram 
presentes os secretários de 
Estado, Gilson Daniel (Go-
verno) e Davi Diniz (Casa 
Civil); o deputado federal e 
coordenador da bancada 
federal Josias Da Vitória; os 
deputados estaduais Adilson 
Espindula, Bruno Lamas, 
Coronel Alexandre Quinti-
no, Dary Pagung, Emílio 
Mameri, Janete de Sá, José 
Esmeraldo, Luciano Macha-
do, Marcelo Santos, Marcos 
Madureira e Vandinho Lei-
te; além de secretários muni-
cipais, vereadores e lideran-
ças de todo o Estado.

GOVERNO DO ESTADO DESTINA MAIS
DE R$ 231 MILHÕES AOS MUNICÍPIOS
PARA INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

NOTCIAS
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O site mais acessado de São Mateus
também está nas redes sociais.
= Você sempre informado.
fonte: alexa.com

ECOPORANGA – Um 
trabalhador, identicado 
como Marcelo Oliveira Caci-
que, 38 anos, morreu após 
um acidente de trabalho em 
uma empresa de extração de 
granito no distrito de Cotaxé, 
em Ecoporanga

O diretor do Sindimármo-
re, Reginaldo Célia, infor-
mou que um representante do 
sindicato esteve na empresa 
durante a manhã. Segundo as 
informações, na hora do aci-
dente o funcionário estava 
perto de uma máquina de cor-
te de granito ligada quando o 
o diamantado que estava 
cortando a pedra se soltou e 

TRABALHADOR MORRE APÓS ACIDENTE
EM UMA PEDREIRA DE ECOPORANGA

fazendo hoje é uma manifes-
tação do que queremos para 
a educação de todo o Espíri-
to Santo”, disse.

Casagrande prosseguiu: 
“O papel do Governo do 
Estado é de coordenação. O 
Estado não pode ir para fren-
te se algum município car 
para trás, então precisamos 
levar todos juntos conosco. 
Somos o Estado que mais 
investiu na educação duran-
te a pandemia. Estamos in-
vestindo em infraestrutura e 
tecnologia, fazendo uma 
verdadeira revolução na edu-
cação para recuperar os anos 
de 2020 e 2021.”

Para o secretário de Esta-
do da Educação, Vitor de 
Angelo, a iniciativa reforça 
que as ações do Governo 
não cam restritas aos in-
vestimentos em escolas esta-
duais, mas também contem-
plam o repasse de recursos 
aos municípios. “São mais 
de R$1 bilhão de investi-
mentos nas cidades capixa-
bas e na educação infantil. A 
organização nanceira do 
Estado permitiu que hoje 
divulgássemos um valor de 

recursos superior ao que tí-
nhamos planejado. É uma 
transferência voluntária de 
recursos que vai permitir 
investimentos em obras, 
formações, compras de in-
vestimentos, dentre outros”, 
pontuou.

Todos os 75 municípios 
signatários do Pacto Pela 
Aprendizagem no Espírito 
Santo (Paes) e inscritos fo-
ram contemplados com al-
gum tipo de investimento. 
Os gestores municipais vão 
receber as orientações acer-
ca dos próximos passos. De 
acordo com a Secretaria da 
Educação (Sedu), os muni-
cípios já podem iniciar a pre-
paração da documentação 
necessária para o repasse 
dos recursos, conforme esta-
belece o edital.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios do Espí-
rito Santo (Amunes) e prefe-
ito de Cachoeiro de Itapemi-
rim, Victor Coelho, fez um 
agradecimento pelos inves-
timentos nos municípios. 
“Em nome dos prefeitos ca-
pixabas, gostaria de agrade-
cer e dizer que estamos mui-

O que estamos fazendo hoje é uma manifestação do que queremos para a educação 
de todo o Espírito Santo”, disse Casagrande.

Marcelo Oliveira Caci-
que, 38 anos, morreu 
após o fio de uma máqui-
na de corte de granito se 
soltar e atingir a vítima 
próximo ao coração.

atingiu a vítima próximo ao 
coração.

Marcelo foi socorrido por 
funcionários da empresa e 
levado para o Hospital Fuma-
tre, de Ecoporanga, mas ele 
não resistiu aos ferimentos e 
morreu.

Segundo Reginaldo Célia, 
qualquer procedimento na 
máquina precisava ser reali-
zado com o equipamento des-
ligado. “Cabe às autoridades 
apurar por que o trabalhador 
estava perto da máquina en-
quanto ela estava ligada e se 
havia equipamentos de pro-
teção coletiva no local, pla-
cas informando os riscos, 

isolamento da área”, ar-
mou.

A Polícia Civil informou 
que o caso segue sob investi-
gação da Delegacia de Polí-
cia de Ecoporanga, que está 
realizando diligências. O 
corpo da vítima foi encami-
nhado para o Serviço Médico 
Legal (DML) de Colatina 
para ser liberado para os fami-
liares e para ser feito o exame 
cadavérico, que apontará a 
causa da morte.

A Comil Cotaxé Minera-
ção, empresa em que a vítima 
trabalhava, foi demandada, 
mas até o fechamento desta 
matéria não respondeu.

Brinquedos, doces e chocolate também foram entregues a 
crianças do Centro de Vivência I e Centro de Vivência II, em 
Vitória, além do Lar Semente do Amor, localizado na Serra.
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S Ã O  M AT E U S  – 
Evento aguardado na ce-
na cultural do norte capi-
xaba, o Sarau do Porto 
acontecerá no dia 15 de 
outubro no Largo do Cha-
fariz do Porto de São Ma-
teus, importante sítio his-
tórico do Espírito Santo. 
O evento acontecerá de 
15h às 21h, contando com 
atrações como dança, tea-
tro, música, cinema, tea-
tro e capoeira, além de 
exposições de arte e foto-
graa.

O evento faz parte do 
projeto Porto Criativo, 
iniciativa que busca a va-
lorização, preservação e 
restauração do local por 
meio de atividades criati-
vas e culturais que movi-
mentem o espaço público 
e os casarões do porto. 

Mais informações no 
Instagram e no site do pro-
jeto.

APLICATIVO 
REGISTRA PONTOS 

TURÍSTICOS E 
CULTURAIS DE SÃO 

MATEUS
Diversas expressões 

culturais materiais e ima-
teriais e pontos turísticos 
fazem parte do APP Diver-
sidade Cultural, um apli-
cativo gratuito lançado em 
setembro, que está dispo-
nível nas lojas de aplicati-
vos para sistemas Android 
e IOS. Segundo Thiago 
Mosaico, idealizador da 
iniciativa, a proposta é pro-
mover conexões e inter-
câmbios entre artistas, pro-
dutores culturais, morado-
res locais e turistas.

PAULO FUNDÃO CONFIA EM AJUDA DE
CASAGRANDE PARA CONSTRUÇÃO DE
BARRAGEM NO BAMBURRAL

SÃO MATEUS – Na ins-
piração do Salmo 91, que fez 
questão de ler na íntegra, o 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Paulo Fundão, mos-
trou-se otimista com a mobi-
lização de forças para garan-
tir o abastecimento de água 
potável em São Mateus. 
Sem economizar elogios à 
receptividade do governa-
dor Renato Casagrande às 
demandas apresentadas no 
Palácio Anchieta, o verea-
dor ressalta que cona em 
ajuda concreta do chefe do 
Executivo Estadual na solu-
ção denitiva do problema 
que volta a aigir a popula-
ção mateense.

Acompanhado do tam-
bém vereador Delermano 
Suim (segundo secretário da 
Câmara), o presidente Paulo 
Fundão compôs a comitiva 
mateense na conversa do 
Casagrande, junto com o 
prefeito em exercício Ailton 
Caffeu e o deputado estadu-
al Freitas. Na reunião, eles 
ressaltaram que, além da 
estiagem extrema que vem 
atingindo o Espírito Santo e 
outros estados do País, o Mu-
nicípio de São Mateus ainda 
enfrenta a salinização do 
Rio Cricaré com o avanço da 
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CASAL SUSPEITO DE FURTAR E ADULTERAR
MOTOS É DETIDO NO BALNEÁRIO DE GURIRI

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Militar chegou aos suspe-
itos após rastrear uma moto 
furtada até a casa do casal. A 
mulher foi ouvida e liberada, 
e o homem foi autuado em 
agrante

Um casal suspeito de inte-
grar uma quadrilha especia-
lizada em furto, roubo e adul-
teração de motos foi preso no 
balneário de Guriri, em São 
Mateus, nesta terça-feira 
(12). A Polícia Militar ch-
egou aos suspeitos após ras-
trear uma moto roubada no 
município.

Segundo a PM, militares 
foram acionados para aten-
der a uma ocorrência de uma 
moto furtada no estaciona-
mento de um supermercado. 
A Honda Biz tinha rastreador 
e os policiais acompanharam 
a localização do veículo via 
GPS, por meio do aplicativo 
de rastreamento, até chega-
rem a uma residência.

No quintal da casa, os mili-
tares identicaram a moto 
roubada, já com a placa adul-
terada e com uma chave falsa 
na ignição. Diante do a-
grante, os policiais entraram 
no imóvel onde estava o ca-
sal.

Enquanto os militares en-
travam na casa, o homem 
tentou se esconder e a mulher 
jogou objetos — que não 
foram informados pela cor-
poração — no vaso sanitário 
do banheiro. Segundo os poli-
ciais, o suspeito ofereceu 
resistência e precisou ser 
algemado.

Durante as buscas no imó-
vel, a PM encontrou indícios 
de que o local era utilizado 
para adulteração ilícita de 
veículos roubados e furta-
dos. Na casa, havia diversas 
ferramentas e adesivos utili-
zados para adulterar as ca-
racterísticas dos veículos, 
além de objetos que os sus-

Acesse: www.fanoticias.com.br

Fique por dentro das principais
notícias do Norte capixaba

peitos não souberam expli-
car a origem.

Os suspeitos foram enca-
minhados, com o material 
apreendido, para a 18ª Dele-
gacia Regional de São Mate-
us. A mulher já havia sido 
presa em março deste ano 
com uma moto roubada, di-
versas placas e documentos 
de motocicletas. A Polícia 
Militar explicou que o casal é 
suspeito de integrar uma qua-
drilha especializada em fur-
to, roubo e adulteração de 
motos no Estado.

A Polícia Civil informou, 
em nota, que a mulher foi 
ouvida na 18ª Delegacia Re-

gional de São Mateus e libe-
rada após a autoridade poli-
cial entender que não haviam 
elementos sucientes para 
lavrar auto de prisão em a-
grante naquele momento.

Já o homem foi autuado 
em agrante pelos crimes de 
furto qualicado, adultera-
ção de identicador de veí-
culo automotor e posse de 
munição ilegal. Ele foi enca-
minhado ao Centro de De-
tenção Provisória (CDP) de 
São Mateus. O caso segue 
sob investigação da Delega-
cia Especializada de Investi-
gações Criminais (Deic) do 
município.

trução de um reservatório de 
água no Córrego Bamburral. 
Inicialmente, a Secretaria 
Estadual da Agricultura fará 
o projeto técnico, mas já há 
uma expectativa de libera-
ção de recursos para a exe-
cução das obras, o que o pre-
feito Caffeu chamou de “con-
trapartida”.

“O governador deixou 
bem claro: os investimentos 
em São Mateus vão continu-
ar. Tudo que foi planejado 
para São Mateus será execu-
tado” – detalhou o presiden-
te da Câmara Municipal. 
Paulo Fundão ainda lem-
brou que, na ida a Vitória, no 
dia 5 participou de audiência 
na Assembleia Legislativa, 
para debater a exploração de 
sal-gema em Conceição da 
Barra e, por extensão, tam-
bém em São Mateus.

“Que possamos continuar 
seguindo o rumo e traba-
lhando por nossa Cidade, 
independentemente de qual-
quer coisa, pois fomos elei-
tos para isso. Até 31 de de-
zembro de 2024, não te-
nham dúvidas, trabalhare-
mos em prol de nossa socie-
dade, com muito amor e cari-
nho” – completou o presi-
dente da Câmara Municipal.

cunha salina que invade o 
manancial que abastece a 
Cidade.

“O governador mostrou-
se muito sensibilizado, mui-
to preocupado com a situa-
ção. Chegou a falar que o 
grande gargalho, o grande 
problema, no desenvolvi-
mento de São Mateus, é re-
solver a questão da água” – 
comentou Paulo Fundão. 
“Falou mais: não é uma ne-
cessidade de São Mateus 
resolver a questão da água, é 

uma obrigatoriedade”.
Grato já pelas primeiras 

medidas anunciadas pelo 
governador, para socorro 
imediato ao Município, co-
mo liberação de caminhões-
pipa e projetos de poços arte-
sianos, Paulo Fundão ressal-
ta que Casagrande colocou 
todo o estafe do Governo do 
Estado para ajudar São Mate-
us neste momento crítico.

De acordo com ele, tam-
bém já está alinhavado o 
apoio do Estado para a cons-

NOVA VENÉCIA – 
Uma área de 190 hectares, 
no município de Nova 
Venécia, na região noro-
este do Espírito Santo, vai 
abrigar um novo assenta-
mento. A criação foi oci-
alizada na quarta-feira 
(13), por meio da publica-
ção da Portaria nº 1.577, 
no Diário Ocial  da 
União. A área vai abrigar 
15 novas famílias bene-
ciárias do Programa Naci-
onal de Reforma Agrária 
(PRNA), que serão esco-
lhidas por meio de edital 
de seleção. O assenta-
mento é o 72º criado pelo 
Incra no estado.

A criação do assenta-
mento acontece a partir 
da aquisição da área pelo 
Incra por meio de compra 
e venda. A modalidade 
obedece o Decreto nº 
433, de 24 de janeiro de 
1992. Este tipo de proces-
so de aquisição das terras 
tem início mediante pro-
posta de compra de imó-
vel rural de propriedade 
de particular por meio de 
edital.

Após concluída a etapa 
de formalização do assen-
tamento, ocorre a elabora-
ção e publicação do edital 
para a seleção das famíli-
as que serão assentadas. 
Para se candidatar a uma 
vaga no PRNA, o cidadão 

deve possuir inscrição 
ativa no Cadastro Único 
para Programas Sociais 
do  Governo  Federa l 
(CadÚnico).

POTENCIAL
A área destinada ao no-

vo assentamento tem apti-
dão para a exploração 
agropecuária, com desta-
que à produção de café, 
pimenta-do-reino e pe-
cuária de corte e leiteira 
que são atividades econô-
micas signicativas na 
região. O município de 
Nova Venécia passa a con-
tar com oito assentamen-
tos federais com capaci-
dade para 235 famílias.

Segundo o Superinten-
dente do Incra/ES, Fabrí-
cio Fardin, o objetivo des-
sa política pública é inse-
rir famílias na cadeia pro-
dutiva rural, gerando de-
senvolvimento social e 
econômico para a região. 
"Queremos oportunizar 
aos pequenos agricultores 
condições dignas ao se-
rem assentados, oportuni-
dade de exercerem a ativi-
dade de produção agríco-
la e desenvolvimento sus-
tentável para todos os 
membros da família. 
Além disso, o resultado 
dessa ação também vai 
contribuir com a econo-
mia local", enfatizou.

Novo assentamento no
Norte do ES vai abrigar
15 famílias de agricultores

Ministério da Cidadania começou a notificar quem 
recebeu ajuda de forma indevida, a fim de cobrar paga-
mento de guia para devolução.

A Polícia Militar chegou aos suspeitos após rastrear uma moto 
roubada no município.

Sarau vai movimentar
Porto Histórico

O evento faz parte do projeto Porto Criativo, iniciativa que 
busca a valorização, preservação e restauração do local.
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PUNIR OU TRATAR
Dia desses assistia eu a 

um lme de cção cientí-
ca ambientado no sécu-
lo XXIV. Nele um médi-
co, ao examinar dado ho-
micida, encontrou grave 
doença cerebral que com-
provadamente induzia 
comportamento violento. 
Curou-o através de um 
avançado procedimento 
cirúrgico. O sistema judi-
cial da época, porém, ape-
sar da comprovação cien-
tíca de que ressocializa-
do estava o réu, manteve 
a vingança, digo, a pena 
imposta.

Recordei-me do caso 
de um psicopata italiano 
particularmente violento, 
morto em confronto com 
policiais, cuja autópsia 
revelou a presença de gra-
ves deformações cerebra-
is. Vale dizer: nenhuma 
punição contra ele teria 
efeito. Apenas um trata-
mento médico adequado 
o ressocializaria.

Fiquei a meditar sobre 
um estudo realizado na 
França em 2002, segundo 
o qual 55% dos presos 
daquele país padecem de 
pelo menos alguma doen-
ça mental.

Segue a conclusão de 
inquérito similar levado a 
efeito no Reino Unido 
nos idos de 2005: “Cerca 
de 90% da atual popula-
ção carcerária masculina 
sofrem de doenças men-
tais diagnosticáveis”. 
Idêntico índice foi encon-
trado nos idos de 2016 
por pesquisadores da No-
va Zelândia.

Em 2012 constatou-se 
que na Austrália 31% dos 
presos apresentam claros 
sintomas de perturbação 
mental - 2,5 vezes mais 
que a população em ge-
ral.
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CrônicaMULHERES QUE LUTAM CONTRA O CÂNCER
DE MAMA DÃO LIÇÕES DE AMOR E CORAGEM

VITÓRIA – Mulheres 
que lutam contra o câncer 
de mama no Espírito Santo 
são unânimes em armar 
que a prevenção é funda-
mental para o diagnóstico 
de tumores precoces, o que 
aumenta as chances de cura 
da doença. Elas já supera-
ram a fase mais dura do tra-
tamento com amor e cora-
gem, seguindo um só man-
tra: o de nunca desistir.

Todas elas zeram trata-
mento no Instituto de Radi-
oterapia Vitória (IRV) e 
compartilham suas expe-
riências com outras mulhe-
res que estão lutando con-
tra o tumor mamário.

"Digo para mulheres que 
estão iniciando os cuidados 
médicos para focar no tra-
tamento e deixar a negati-
vidade de lado, por mais 
difícil que seja. Fases ruins 
passam e eu sou a prova 
viva que passa", arma 
Karina Constantino Duar-
te, 34 anos, que trabalha 
com fotograa.

Ela enfrentou o câncer 
de mama no seio direito em 
2019, passou por cirurgia e 
radioterapia. Atualmente, 
faz acompanhamento pe-
riódico com oncologista e 
mastologista.

RESILIÊNCIA
A resiliência, que é a ca-

pacidade de adaptar-se a 
mudanças e superar obstá-
culos sem esmorecer, é o 
lema da assistente social 
Elizabeth Fernandes, 53 
anos, que luta contra um 
tumor de mama há 16 anos.

Ela descobriu o câncer 
em 2005, ao notar um caro-
ço no seio esquerdo. Foi 
submetida a uma mastecto-
mia radical com reconstru-
ção imediata e passou por 
quimioterapia. Em 2014, a 
doença voltou com metás-
tase no esterno (osso no 
meio do tórax) e pulmão 
esquerdo. 

Desde então, Elizabeth 
passa por sessões de quimi-
oterapia, alternando com 
radioterapia quando reco-
mendado.

"Perder a mama não é 
fácil, mas hoje a reconstru-
ção mamária é uma cirur-
gia que consegue chegar 
bem próximo da perfeição. 
Assim também como a per-
da dos cabelos, eles voltam 
com toda força, é apenas 
um período", arma Eliza-
beth, que recomenda não 
ouvir relatos negativos so-
bre os tratamentos.

"A quimio e a radiotera-
pia são hoje muito bem tole-
radas pelo organismo com 
os avanços da medicina. 
Não deixem o desespero e 
o desânimo tomarem os 
espaços da vida", comple-
ta.

Essa força também mo-
ve a advogada Edijanira 
Zuliane Campos, 47 anos. 
Ela descobriu a doença em 
2015. Depois de passar por 
sessões de radioterapia e 
quimioterapia, superou o 
tumor no seio direito e se-
gue em acompanhamento 
com medicação oral e imu-
noterapia.

"Uma coisa que gostaria 
de dizer para quem está en-
frentando o câncer de ma-
ma é que se tiver que esco-
lher, escolha ser forte", ar-
ma Edijanira.

AUTOESTIMA
A pedagoga Priscyla Ma-

ra de Assunção Soares Ma-
chado, 41 anos, percebeu 
um caroço ao fazer o autoe-
xame no seio direito e ini-
ciou o tratamento em 2018. 
De lá para cá, descobriu o 
dom de falar e já ministrou 
palestras sobre autoestima 
e prevenção para mais de 
mil mulheres de Linhares, 
Sooretama e Colatina.

Em agosto de 2020, 
Priscyla passou por uma 
cirurgia de reconstrução 
mamária.

"A vida é única e precisa 
ser vivida em toda sua ple-
nitude, ainda que para isso 
choremos e lutemos contra 
uma doença tão dura... lu-
tar é preciso!", arma 
Priscyla, que atualmente 
faz acompanhamento com 
aplicação de dois anticor-
pos venosos e medicação 
oral.

Enfermeira e empresária 
no ramo de home care, Eli-
zabeth Cupertino, 58 anos, 
terminou o tratamento há 
um ano no seio esquerdo e 
atualmente faz acompa-
nhamento com oncologis-
ta. Ela descobriu a doença 
graças a um exame anual 
de rotina: a mamograa.

"Prevenção é garantia de 
99% de cura. Que nós mu-
lheres, não deixemos de 
fazer os exames preventi-
vos, pois eles salvam vi-
das", arma.

PREVENÇÃO
Reforçando a campanha 

Outubro Rosa, criada para 
a conscientização sobre o 
câncer de mama, o diretor 
clínico do IRV, Carlos Re-
bello, destaca a importân-
cia de realizar a mamogra-
a anual e o autoexame das 
mamas.

"O autoexame ajuda a 
detectar um nódulo em está-
gio inicial. É importante 
também a mulher se conhe-
cer e fazer os exames anua-
is com seu ginecologista. 
Eles ajudam a descobrir 
tumores precoces que pode-
rão ser tratados com maior 
chance de sucesso", arma 
o médico.

Diante destes números 
salta aos olhos ser sensa-
to - humano, enm - 
olharmos o problema da 
justiça penal sob as lentes 
da ciência e da espiritua-
lidade. Ser prudente de-
nir-se, antes de qualquer 
julgamento, quem deve-
ria ser punido e quem de-
veria ser simplesmente 
tratado e de que forma.

Haverá casos nos quais 
o tratamento recomenda-
do ainda não existe. Co-
mo proceder-se, então, 
tendo em vista a proteção 
da sociedade?

Estas são questões pro-
fundas. Desconheço, co-
mo qualquer outro ser 
humano, os contornos de 
alguma eventual respos-
ta. Reconheço, mesmo, 
estarem eles além - muito 
além - do nosso atual está-
gio evolutivo.

O que não pode ser, 
porém, é continuarmos a 
simplesmente impor pe-
nas considerando os cri-
mes cometidos, mas não 
as peculiaridades - inclu-
sive de natureza física - 
daqueles que os comete-
ram.

Que tal, assim, sim-
plesmente buscarmos dar 
um primeiro passo? Hu-
mildemente sugiro con-
sista ele em reexões tão 
distantes de ideologias 
como próximas da ciên-
cia e da espiritualidade. 
Eis aí, sem dúvida, um 
bom início de caminha-
da!

Elizabeth Cupertino, 58 anos, terminou o tratamento 
há um ano no seio esquerdo.

Elizabeth Fernandes, 53 anos, que luta contra um tu-
mor de mama há 16 anos.

Edijanira Zuliane Campos, 47 anos, descobriu a doen-
ça em 2015.

Reforçando a campanha Outubro Rosa, criada para a 
conscientização sobre o câncer de mama, o diretor 
clínico do IRV, Carlos Rebello, destaca a importância 
de realizar a mamografia anual e o autoexame das 
mamas.



ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
Acesse: www. .com.brFANOTÍCIAS

www.
FANOTICIAS
.COM.BR

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br
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