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Acordo vai beneficiar mil famílias capixabas
em situação de extrema pobreza
Trata-se do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que prevê ações
de inclusão social e de aumento da produtividade no campo (pág. 07)

HÉLIO FILHO/SECOM-ES

Acordo foi firmado pelo Governo do Estado, por meio do Incaper, e o Ministério da Cidadania

Assinada ordem
de serviço para
pavimentação em
Barro Roxo 05

Obras serão realizadas nas
principais vias da comunidade,
localizada no interior de Sooretama

DIVULGAÇÃO/PMS

Vândalos destroem
lixeiras recém-instaladas
no centro de Linhares 03
Atletas do Norte são top 6
no campeonato estadual
de fisiculturismo 11
CMYK
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Seleção
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Rio
Bananal
divulgou
o processo seletivo
para a contratação de
banco de Assistentes de Alfabetização
voluntários, que poderão atuar no Programa Mais Alfabetização. As inscrições
deverão ser feitas na
sede da secretaria,
no período de 17 a
19 de junho, no horário das 8 às 16 horas.
Mais informações no
edital disponível em:
http://bit.ly/AlfRB
Esclarecimentos
Representantes
do Instituto Estadual
de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
(Iema) e da Vale vão
ser convocados para
prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) das Licenças.
O vice-presidente do
colegiado, deputado
Sergio Majeski (PSB),
solicitou,
durante
a reunião do grupo
nessa segunda-feira

A Quatro Mãos

O Governo do Estado, representado pelo secretário da Educação, Vitor de Angelo, e sua equipe, participou no último
sábado (8) do III Congresso Internacional Liderazgo y Mejora Escolar, realizado no Chile. O encontro discutir o papel das
lideranças escolares.

(10), a convocação do
gerente geral de Saúde, Segurança e Meio
Ambiente da Vale,
Rogério Furlan; do
técnico do Iema, Takahiko Hashimoto,
e do ex-diretor-presidente do Iema, Sérgio Fantini.

Repórter de Plantão

Gostou

Não Gostou

D

e saber que Sooretama terá nova
creche com 400
vagas. A unidade escolar será construída no
Residencial Alegre. O
projeto é realizado em
parceria com o Governo Federal, por meio
do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da
Educação, do Ministério da Educação, e
faz parte do programa
Próinfância.

D

e saber que o
operário
da
Lasa,
Mauro
Marques da Costa,
continua
desaparecido. Ele saiu de sua
residência na quintafeira (6), em Linhares,
para o trabalho e não
retornou desde então.
Até o fechamento desta edição, ele não havia
sido localizado. A Polícia Civil segue com as
investigações.

Esclarecimentos II
Os
convocados
devem prestar esclarecimentos sobre o
processo e os objetivos dos termos de
compromisso
ambientais (TCAs) assinados com as em-

presas ArcelorMittal
e Vale. Eles devem
comparecer na próxima reunião do grupo, agendada para o
dia 17 de junho. Durante a reunião, os
deputados também
decidiram enviar um
ofício à Vale solici-

Conselho Editorial:
Itagildo Marques
Vanessa Bergamaschi

Nova linha
A Secretaria de
Estado de Turismo
(Setur) e a Companhia Estadual de
Transporte Coletivo
de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb)
lançaram a extensão
da linha rodoviária
que fará o trajeto entre o Aeroporto Eurico de Aguiar Salles,
em Vitória, e o Santuário Nacional de
São José de Anchieta, em Anchieta, no
sul do Espírito Santo. O novo percurso foi inaugurado
na sexta-feira (07).
A linha Aeroporto
Express passará por
Guarapari, Anchieta
e Piúma, com quatro horários diários e
valor da passagem a
R$ 39,55.

CARTÓRIO LINHARES - CNS 023788

Faço saber que pretendem casar-se:
1 - EDUARDO MOZER DE SÁ, natural de Linhares, ES, com
vinte e dois (22) anos de idade, solteiro, ajudante de produção,
residente e domiciliado Rua Bromélias, nº S/n, Nova Esperança
em Linhares-ES. E VÍVIA CALIXTO PEREIRA, natural de Linhares, ES, com vinte e dois (22) anos de idade, solteira, operador, residente e domiciliada Rua José Eduardo Roque Quitiba,
nº 24, Planalto em Linhares-ES.
2 - FRANCISCO DOS SANTOS, natural de Cajueiro, AL, com
cinquenta e dois (52) anos de idade, solteiro, pedreiro, residente
e domiciliado Rua Artur Pinto Santana, nº 528, Interlagos em Linhares-ES. E ELIANE DA SILVA, natural de Marechal Deodoro,
AL, com quarenta e oito (48) anos de idade, solteira, Auxiliar de
Serviços Gerais, residente e domiciliada Rua Artur Pinto Santana, nº 528, Interlagos em Linhares-ES.
3 - WILLIAM LEGORA SILVESTRE, natural de Linhares, ES,
com vinte e sete (27) anos de idade, solteiro, autonomo, residente e domiciliado Avenida Ouro Preto, n 917, Interlagos em Linhares-ES. E LUÍZA SUPELETE RIBEIRO, natural de Linhares,
ES, com vinte e três (23) anos de idade, solteira, PUBLICITÁRIA,
residente e domiciliada Rua das Amoras, n 711, Jardim Laguna
em Linhares-ES.
4 - PAULO SÉRGIO BARBOZA DUARTE, natural de Linhares,
ES, com trinta e dois (32) anos de idade, solteiro, autõnomo, residente e domiciliado Avenida Tubias José de Andrade, nº S/n,
Bebedouro em Linhares-ES. E MARIA CRISTINA DA SILVA
SÁ, natural de Pedro Canário, ES, com trinta (30) anos de idade,
divorciada, analista juridica, residente e domiciliada Rua Painei-

ras, nº 398, Movelar em Linhares-ES.
5 - GEOVANE WALLACE GOLDNER, natural de Linhares, ES,
com trinta e seis (36) anos de idade, solteiro, autonomo, residente e domiciliado Rua S. Bernardo, S/n, Nova Esperança em
Linhares-ES. E LORRAYNE MENDES ALVES, natural de Linhares, ES, com vinte e seis (26) anos de idade, solteira, vendedora,
residente e domiciliada Rua S. Bernardo, S/n, Nova Esperança
em Linhares-ES.
6 - JACHSON DOS SANTOS SILVA, natural de Linhares, ES,
com quarenta (40) anos de idade, divorciado, vendedor, residente e domiciliado Rua Bahia, nº 209, Aviso em Linhares-ES.
E CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAS, natural de Linhares, ES,
com quarenta (40) anos de idade, divorciada, empresária, residente e domiciliada Rua Bahia, 209, Aviso em Linhares-ES.
7 - DOUGLAS SMARSARO GUZZO, natural de Linhares, ES,
com vinte e nove (29) anos de idade, solteiro, analista de lojistica, residente e domiciliado Rua Odilon Nunes Barroso,984,
Planalto em Linhares-ES. E BRUNA ALVES SOUZA, natural
de Colatina, ES, com trinta e três (33) anos de idade, solteira,
analista financeiro, residente e domiciliada Rua Odilon Nunes
Barroso,984, Planalto em Linhares-ES.
8 - ROSINEI COELHO DA CONCEIÇÃO, natural de Linhares, ES, com vinte e três (23) anos de idade, solteiro, barbeiro,
residente e domiciliado Rua Luiz de Camões, 2065, Interlagos
em Linhares-ES. E JOSAURA DUARTE DA SILVA, natural de
Linhares, ES, com quarenta e oito (48) anos de idade, divorciada, psicanalista, residente e domiciliada Avenida João Cabral de
Melo, 576, Recanto dos Lagos, Linhares em Linhares-ES.

Se alguém souber algum impedimento, acuse-o na forma da lei.
Linhares-ES, 10 de junho de 2019
Fernando Brandão Coelho Vieira
Registrador

Gerente Comercial:
Vanessa Bergamaschi
Fundado em 25/janeiro/2005

Homenagens
Nesta terça-feira
(11), às 19 horas, a
Assembleia Legislativa (Ales) irá realizar uma sessão solene em homenagem
ao Dia do Policial
Civil, no Plenário
Dirceu Cardoso – a
data é lembrada no
Espírito Santo no dia
12 de junho e no Brasil em 21 de abril. O
patrono da Polícia
Civil capixaba é Domingos Martins. Ao
todo, 37 profissionais
serão condecorados
com as comendas
Domingos Martins
e Edmar Guimarães.
A primeira é a maior

honraria concedida
pela Casa, enquanto
a segunda reconhece
ações e serviços relevantes prestados à
sociedade capixaba
por policiais civis e
demais servidores
da segurança pública.

Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares
Av. Rufino de Carvalho, 850 - Centro, Linhares - ES, 29900-190

Jornalistas:
Caroline Pereira
Ívna Ferreira

Diretor: Itagildo Marques

Divulgação

tando informações
sobre o canhão de
névoa inaugurado
pela empresa para
diminuir a emissão
de pó preto na Grande Vitória. Os deputados querem saber
qual a fonte de água
utilizada no equipamento que lança
vapor de água na
atmosfera para diminuir as partículas de
poeira.
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POLÍCIA

Vândalos destroem lixeiras recéminstaladas no centro de Linhares
Somente no fim de semana, 12 equipamentos foram danificados. Cada lixeira custa R$79,00 aos cofres públicos

A

s câmeras de videomonitoramento da
Prefeitura de Linhares registraram, no último
fim de semana, a ação de
dois vândalos que resultou
na quebra de 12 lixeiras,
instaladas no Centro. Os
equipamentos – 200 no total – foram adquiridos recentemente pela prefeitura
e custaram R$ 15.980,00 aos
cofres públicos – R$79,00
cada.
“É lamentável ver que
as lixeiras instaladas re-

centemente já estão sendo
destruídas. Não imagino o
que passa pela cabeça desses vândalos que destroem
o patrimônio público, que
é nosso. São investimentos
realizados com os nossos
impostos, o nosso dinheiro.
Só quero que a justiça aja
e que os autores recebam
a devida punição”, disse
indignado o gerente de farmácia, Evandro César Pandolfi.
As câmeras de videomonitoramento registra-

ram a ação dos indivíduos
depredando os equipamentos. A secretaria municipal
de Segurança Pública já encaminhou as imagens para
a 16ª Delegacia Regional de
Linhares solicitando abertura de um inquérito policial para apurar a ação dos
suspeitos. A depredação de
patrimônio é crime previsto
em lei e passível de três meses a três anos de detenção.
“Tais atitudes causam
prejuízos aos cofres públicos, à população. É preciso

entender que há um investimento da Prefeitura e
quando bens públicos são
destruídos são os moradores da cidade os mais prejudicados. Por isso, pedimos
a colaboração da população. Em primeiro lugar, não
depredando equipamentos
públicos e, depois, denunciando, por meio dos telefone 190 da Polícia Militar e
o 153, da Guarda Civil Municipal”, pediu o secretário
municipal de Segurança
Coronel Jones Mattos.

Para o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, João Cléber
Bianchi, a comunidade
ainda precisa se conscientizar de que o dinheiro
gasto pelo município para
reconstruir o que foi depredado é de todos.
“Quem não cuida da
cidade certamente não
enxerga o quanto ela mudou e está mais bonita.
São pessoas que não têm
consciência de que o bem
público não é da prefei-

tura, é de cada morador”,
ressaltou o secretário.
Flagrante
Para coibir atos de
vandalismo, a Prefeitura
vai contar com a ação de
fiscais e também com o
apoio da Guarda Municipal, através do videomonitoramento. Denúncias
dos atos de vandalismo
podem ser feitas pelos
telefones 153 da Guarda
Civil Municipal e 190 da
Polícia Militar.
JADER JUNIOR/PML

Denúncias sobre atos de vandalismo podem ser feitas pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal e 190 da Polícia Militar.

Polícia segue na busca por funcionário
desaparecido em indústria de Linhares
Mauro Marques da Costa teria saído de casa no final da tarde de
quinta-feira (6) para ir ao trabalho e não retornou mais à residência
REPRODUÇÃO/TV GAZETA

Redação CE

A

Homem desaparecido é funcionário de uma indústria de produção de álcool em Linhares

Polícia Civil, por
meio da Delegacia
de Infrações Penais
e Outras (DIPO) de Linhares, segue na investigação
do desaparecimento de
Mauro Marques da Costa,
funcionário de uma indústria de produção de álcool
no município. Até o fechamento desta edição, ele não
havia sido localizado.
Segundo a esposa,
Mauro teria saído de casa
no final da tarde de quintafeira (6) para ir ao trabalho

e não retornou mais à residência. “Ele saiu às 17h20
para pegar o ônibus, chegou à empresa e bateu apenas o primeiro ponto. O da
janta e o da saída, não. A
mochila dele também foi
encontrada no vestiário”,
disse a esposa, durante
entrevista a um portal de
notícias.
As ligações feitas por
ela ao celular do marido caíram direto na caixa
postal. No final da tarde
de sexta-feira (8), ela registrou o desaparecimento
de Mauro junto à Delega-

cia Regional de Linhares
e foi orientada a esperar
até essa segunda-feira (10)
para possíveis pistas ou
respostas por parte da Polícia Civil.
A Polícia conta com a
colaboração da população
e denúncias podem ser
feitas por meio do DisqueDenúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
No site, é possível a pessoa
anexar imagens e vídeos de
ações criminosas. O sigilo e
anonimato são garantidos.
Com informações do
portal Gazeta Online
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SERVIÇOS

Comércio de Linhares prevê aumento
nas vendas para o Dia dos Namorados
Apesar da recessão econômica que o país ainda enfrenta, CDL Linhares estima crescimento de quase 2% nas vendas.
DIVULGAÇÃO/CDL

Em Linhares, não haverá horário especial de funcionamento do comércio para o Dia dos Namorados.

O

Dia dos Namorados, comemorado sempre no
dia 12 de junho, é uma
das datas mais importantes para o comércio
brasileiro, sendo considerado a terceira maior
em número de vendas.
E segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), este é
o terceiro ano seguido
de melhora nas vendas,
após dois anos de recessão econômica em que a
data apresentou perdas.
A CNC estima que
neste ano, o crescimento
nas vendas a nível Brasil
chegue a 1,9%. Segundo
a presidente da Câmara

de Dirigentes Lojistas de
Linhares (CDL Linhares), Jhullia Maria Americo Schvambach, essa
é a mesma estimativa
para o comércio da cidade. Jhullia ressalta ainda
que alguns segmentos
se beneficiam mais com
a data, como por exemplo, vestuário, calçados,
acessórios e também bares e restaurantes.
Neste ano, após a
criação da Câmara Setorial Gastronômica de
Linhares (CASEG), os
restaurantes da cidade
estão ainda mais engajados em criar ações
independentes em seus
estabelecimentos para
agradar cada vez mais a

clientela no Dia dos Namorados.
Segundo o coordenador da CASEG, Thiago Bachetti, todos estão
empenhados, pois o Dia
dos Namorados representa um aumento de
cerca de 70% no movimento rotineiro dos restaurantes, quando comparado ao mesmo dia
da semana em outros
períodos que não são
comemorativos. Alguns
estabelecimentos estão
oferecendo shows, sorteios e promoções.
Em Linhares, não
haverá horário especial
de funcionamento do
comércio para o Dia dos
Namorados.

Jovens têm até o dia 30 para
fazer alistamento militar

Saiba como fazer a inscrição e confira os endereços das Juntas Militares mais próximas
Redação CE

O

prazo para fazer
o alistamento militar obrigatório
já está se encerrando.
As inscrições, que foram
abertas em janeiro deste
ano, serão fechadas no
próximo dia 30. Devem
se alistar todos os brasileiros do sexo masculino
que completam 18 anos
até o final deste ano.
As inscrições estão disponíveis no site
alistamento.eb.mil.br.
Quem optar por fazer o
processo pessoalmente
deve procurar a Junta
de Serviço Militar (JSM)
do município (confira no
box o endereço e telefone
das unidades mais próximas)
Para fazer o alistamento, o adolescente
tem que ter em mãos o
CPF, a carteira de identidade e comprovante de
residência.

Quem não se alistar
O site oficial do governo brasileiro explica
que quem não se alistar
dentro estipulado fica
em débito com o Serviço Militar na situação de
“fora do prazo” e fica impedido de:
- Obter passaporte ou
prorrogação de sua validade;
- Ingressar como funcionário, empregado ou
associado em – instituição, empresa ou associação oficial, oficializada
ou subvencionada;
- Assinar contrato
com o Governo Federal,
Estadual, dos Territórios
ou Municípios;
- Prestar exame ou
matricular-se em qualquer estabelecimento de
ensino;
- Obter carteira profissional, registro de
diploma de profissões
liberais, matrícula ou
inscrição para o exercí-

cio de qualquer função
e licença de indústria e
profissão;
- Inscrever-se em concurso para provimento
de cargo público;
- Exercer, a qualquer
título, sem distinção de
categoria ou forma de
pagamento,
qualquer
função pública ou cargo
público, eletivos ou de
nomeação;
- Receber qualquer
prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual,
dos Territórios ou Municípios.
Além dos impedimentos listados, ainda
existe uma multa simbólica. Quem não se
alistar no exército dentro do prazo estipulado
fica devendo uma multa
de R$ 4,03, que aumenta por dia de atraso. A
multa também só pode
ser paga nas agências do
Branco do Brasil ou dos
Correios.

REPRODUÇÃO/INTERNET

Quem não se alistar no exército dentro do prazo estipulado fica devendo uma multa de R$ 4,03, que
aumenta por dia de atraso.

Juntas de Serviço
Militar
ARACRUZ
A JSM de Aracruz fica
na Av. Venâncio Flores,
1160, Centro, telefone
(27) 3270-7403 – Ramal:
1132;

Militar está integrada à
Casa do Cidadão, localizada no shopping Pátio
Mix, no bairro Movelar.
O funcionamento vai de
8h às 13 horas e para esse
tipo de serviço o estacionamento é de graça. O telefone é o (27) 3372-2091;

LINHARES
Em Linhares a Junta

FUNDÃO
Endereço: Rua Pro-

fessor Virgílio Pereira, 98,
Centro, CEP: 29185000.
Telefone: (27) 3267-2715;
RIO BANANAL
Ed. Vergílio Grassi
(prédio da AMA), em
frente do Hospital Municipal, no bairro São
Sebastião. Atendimento
de segunda à sexta-feira,
das 7h às 12h.
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CIDADES

Assinada ordem de serviço para
pavimentação em Barro Roxo
Obras serão realizadas nas principais vias da
comunidade, localizada no interior de Sooretama
DIVULGAÇÃO/PML

Ordem de serviço para obras de pavimentação em Barro Roxo era aguardada pela comunidade

Redação CE

O

prefeito de Sooretama, Alessandro Broedel,
assinou no último domingo (9) a ordem de
serviço para obras de
pavimentação em Barro Roxo, no interior do
município. As melhorias serão realizadas
nas principais vias da
região, demandando
um investimento de R$
274.587,99.
“A obra, que era
uma reivindicação antiga da comunidade,
começou a ser realizada já nessa segunda-feira (10), trazendo

mais qualidade de vida
para todos os moradores da região e também
para todos que precisam trafegar por ali”,
declarou o prefeito.
A solenidade para
autorização das obras
foi realizada na Igreja
Católica Nossa Senhora da Penha e contou
com a presença de lideranças municipais e
membros da comunidade.
A empresa contratada para realizar os serviços é a D. Fernandes
Engenharia e Serviços
Ambientais Eireli EPP,
que terá 120 dias para
concluir a obra.

Aracruz inicia revitalização de vias
não pavimentadas com o REVSOL
Coproduto é originário da escória de aciaria – um material que substitui outros
recursos naturais no revestimento primário de ruas e estradas.

A

prefeitura
de
Aracruz,
por
meio da Secretaria Municipal de
Transportes e Serviços
Urbanos (SETRANS),
deu início neste último
fim de semana à aplicação do REVSOL para
revitalizar ruas não
pavimentadas. A ação
acontece após capacitação aos servidores que
trabalham com a revitalização de ruas e estradas, quanto à aplicação
desse resíduo, ocorrida
no último dia 24.
Na ocasião, o secretário de Transportes e
Serviços Urbanos, Paulo Neres, comentou sobre esses serviços. “Fizemos um treinamento
quanto à utilização e
aplicação do Revsol,
esse resíduo que a prefeitura conseguiu com
custo zero por meio
dessa parceria com a

ArcelorMittal.
Desta
forma teremos condições de oferecer uma
qualidade muito melhor nas manutenções
de nossas estradas de
chão. Esse serviço é superior aos patrolamentos que já oferecemos.
Para se ter uma ideia
ele e até semelhante ao
asfalto, com um custo
muito pequeno. Dentro
de 15 dias estaremos
aplicando esse resíduo
em uma de nossas ruas
aqui na sede”, comenta.
A primeira revitalização ocorreu na Rua
Tófilo Barcelos Rangel,
na localidade de Boa
Vista. A próxima localidade a ganhar o serviço
será na subida do Por
do Sol. Ainda de acordo
com Paulo Neres, a prefeitura pretende realizar
o serviço nas vias mais
críticas que ainda não
foram pavimentadas.

Benefícios sociais
O Revsol trata-se de
um coproduto originário da escória de aciaria – um material que
substitui outros recursos naturais no revestimento primário de ruas
e estradas, sendo viável
economicamente, pois
reduz o uso de novos
materiais.
A parceria da Prefeitura de Aracruz faz parte do Programa Novos
Caminhos, implantado
pela ArcelorMittal em
2006, que oferece uma
estrutura exemplar da
estratégia de sustentabilidade. A partir de
um resíduo, a empresa
desenvolveu uma ação
complexa, que traz resultados em todas as dimensões.
O projeto engloba
também as dimensões
política e social da sustentabilidade, já que

promove a integração
entre diversos agentes
– empresa, prefeituras
conveniadas e associações de moradores – e
viabiliza a melhoria das
condições de transporte e acesso para comunidades, muitas vezes,

isoladas pela falta de
vias adequadas.
Todos participam da
decisão sobre os locais
nos quais será utilizado o Revsol, doado pela
empresa para as prefeituras que, dessa forma,
podem ampliar seus

projetos de melhoria
das ruas. Uma via com
revestimento significa
melhor escoamento da
produção, acesso mais
fácil a escolas, a outras
comunidades e a oportunidades de lazer e
cultura.
Renato Lana

Rua Tófilo Barcelos Rangel, recebendo a aplicação do resíduo Revsol.
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Defensoria identifica tratamento irregular às
artesãs atingidas pelo desastre do Rio Doce
Grupos de artesões têm enfrentado dificuldades para serem reconhecidos
como atingidos e não conseguem restabelecer o antigo trabalho.

M

ais de três anos
após o rompimento da barragem de
Mariana, os atingidos ainda
sofrem com as consequências do desastre. Em Baixo
Guandu, cidade capixaba
por onde passa o Rio Doce,
grupos de artesões têm enfrentado dificuldades para

serem reconhecidos como
atingidos e não conseguem
restabelecer o antigo trabalho. A Defensoria Pública
do Espírito Santo, por meio
do Núcleo Especializado
de Defesa Agrária e Moradia (NUDAM), identificou
o tratamento irregular por
parte da Fundação Renova

e tem atuado para garantir
que a comunidade artesã
de Baixo Guandu seja reconhecida e indenizada.
Os defensores apuraram que as artesãs da região estão impossibilitadas
de coletar matéria-prima
como argila, areia, escamas
de peixe e conchas, já que
Divulgação

Artesãs da região estão impossibilitadas de coletar matéria-prima como argila, areia, escamas de peixe
e conchas do manancial devido à contaminação por resíduos tóxicos e impróprios para o uso.

o Rio Doce, de onde era
extraído o material, está
contaminado com resíduos
tóxicos e impróprios para
o uso. Os recursos naturais
eram usados para a produção de bijuterias, vasos
ornamentais e objetos de
decoração, sendo a venda
a fonte de renda de muitas
famílias da região. Além do
prejuízo material, há também a impossibilidade de
usar o rio como uma área
de lazer e de convivência,
que era algo tradicional na
comunidade.
Para o defensor público
Vinicius Lamego, a identidade deste grupo foi afetada com o desastre e negada
diante a irregularidade do
tratamento da Renova. “Os
moradores se identificam
como artesãos, não apenas
por terem como renda o
trabalho criativo, mas também pelo modo de vida que
exerciam ao retirar do rio
o insumo para as produções e transformá-los em
artesanato. A falta de reconhecimento dessa categoria
como impactada não encontra nenhum fundamen-

to e queremos garantir o
reconhecimento desses profissionais”, explica Lamego.
Terezinha Guez, uma
das atingidas, relata que
com o rompimento da barragem ficou impossibilitada de trabalhar. De origem
muito pobre, Terezinha
dependia do artesanato e
hoje, sem os recursos naturais oferecidos pelo rio,
não consegue outra forma
de fonte de renda e sustento. O tratamento irregular
da Fundação Renova contribui para que a situação
financeira, pessoal e emocional da artesã continue
instável.
“O Comitê Interfederativo nos reconheceu como
atingidas, mas a Fundação Renova negou e não
ofereceu nenhum tipo de
atendimento. Somos tratados como lixo. Além de
todas as dificuldades que
temos que enfrentar somos
tratadas com negligência e
descaso”, lamenta. A artesã
relata também que devido
ao rompimento da barragem e da impossibilidade
de trabalhar desenvolveu

pressão alta e depressão e
que mesmo apresentado o
laudo médico, a Renova ignorou a situação.
No grupo de Terezinha,
existem cerca de 20 mulheres em situação semelhante, todas sem possibilidade
de trabalhar e sem uma forma de sustento. A Defensoria atendeu também outros
grupos de artesãos, que
trabalham na produção de
filtro e panelas de barros e
que também não foram reconhecidos pela Renova.
A instituição está analisando os próximos passos para garantir o direito
aos atingidos do reconhecimento de seus prejuízos. A expectativa é para
que
aproximadamente
200 pessoas que exercem
a atividade na região de
Baixo Guandu possam ser
diretamente alcançadas e
ajudadas pela atuação da
Defensoria Pública. “Nossa
esperança está na Defensoria. Queremos ser reconhecidas pelo que somos e pelo
que fazemos. Queremos
receber o que é nosso por
direito”, finaliza Terezinha.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piraquêaçu ganha conselho popular deliberativo
A criação desse conselho é um marco histórico para a gestão das Unidades de Conservação (UCs) de Aracruz.

A

prefeitura de Aracruz, por meio da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM), oficializou a criação
do Conselho Deliberativo
da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Municipal
Piraquê-Açu,
Piraquê-mirim. Os 29 membros foram empossados na
última sexta-feira (7), durante uma solenidade na
Base Oceanográfica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no distrito
de Santa Cruz.
Para o biólogo e gerente de Recursos Naturais da
SEMAM, a criação desse
conselho é um marco histórico para a gestão das
Unidades de Conservação
(UCs) do município, mas
principalmente para a RDS
que contempla a maior
área de manguezal do Estado. “A partir de agora essa
Unidade de Conservação

de fato tem a participação
popular, porque independente de quem passar pela
gestão municipal nos anos
seguintes, o conselho tem
autonomia e vai cobrar
para que deem atenção para
essa área”, afirmou Fabrício
Rosa.
Participação popular é
fundamental
De acordo com o Procurador-Geral do município,
Wagner Elias Carmo, a participação popular é um dos
princípios fundamentais na
gestão ambiental. No caso
da RDS Piraquê-Açu o conselho deliberativo é composto por representantes do
Poder Público, Sociedade
Civil e população que vive
no entorno da reserva.
São essas pessoas que
daqui para frente terão a
responsabilidade de tomarem decisões que dizem
respeito ao local, além de

serem um elo entre todas
as esferas responsáveis pela
proteção da UC. “Um dos
objetivos com a criação desse conselho é permitir que a
comunidade, principalmente aquela que está no entorno da unidade, possa participar da gestão”, pontuou
Wagner Carmo.
Já o secretário de Meio
Ambiente reforça a importância da participação popular na gestão da UC. “No
contexto municipal, a RDS
Piraquê-Açu é relevante em
dois aspectos: ecológica, já
que se trata de 2800 hectares
de área legalmente protegida, onde temos estuário,
manguezais e berçário para
aves, crustáceos, peixes e
moluscos; e econômica,
sendo local de exportação
primária para marisqueiros,
sem falar que 95% das atividades de pescadores artesanais vêm do manguezal”, explicou Edgar Allan Martins.

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável
Criada em 1986 e prestes
a completar 33 anos, a RDS
Piraquê-Açu/ Piraquê-Mirim forma a maior área de

abrangência de manguezais
no Espírito Santo. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SEMAM) a reserva cumpre
o papel de proteger, em seu
estado natural, o mangue-

zal e todos seus ambientes
associados, além de preservar toda a natureza, fauna,
flora e os criadouros de inúmeras espécies, que procuram o meio para descanso,
desova e alimentação.
Luã Quintão

Os 29 membros foram empossados na última sexta-feira (7).
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Acordo vai beneficiar mil famílias capixabas
em situação de extrema pobreza
Trata-se do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, que prevê
ações de inclusão social e de aumento da produtividade no campo

O

Governo do Estado,
por meio do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural (Incaper),
e o Ministério da Cidadania
assinaram, nessa segunda-

feira (10), um Acordo de
Cooperação Técnica que
vai beneficiar mil famílias
capixabas em situação de
extrema pobreza. Trata-se
do Programa de Fomento
às Atividades Produtivas

Rurais, que prevê ações de
inclusão social e produtiva
rural.
“É papel do Estado
proteger quem está fora do
sistema produtivo, em condição de vulnerabilidade.
HÉLIO FILHO/SECOM-ES

Acordo de Cooperação permite que famílias rurais de baixa renda recebam apoio técnico do Incaper

As pessoas que recebem
até meio salário mínimo
representam 35% da nossa
população. O Acordo de
Cooperação Técnica que assinamos aqui permite que
mil famílias recebam apoio
técnico de uma instituição que tem o respaldo e a
credibilidade do Incaper”,
afirmou o ministro em exercício, Lelo Coimbra, que assinou o acordo.
Para o governador Renato Casagrande, a qualificação dos trabalhadores
rurais é ideal para trilhar o
caminho da inovação. “Essa
qualificação é fundamental
e importante para o desenvolvimento tanto das pessoas quanto de suas regiões.
A nossa prioridade é a agricultura familiar e essa parceria mostra nosso desejo
em retomar esse caminho.
Vamos multiplicar esses recursos fazendo um bom uso
deles”, garantiu.
Casagrande destacou
ainda a presença do ministro interino e a importância
dessa integração do Espírito

Capixabas podem auxiliar o Governo a
elaborar orçamentos dos próximos anos
Pela internet ou em encontros presenciais, cidadãos têm a chance de opinar
sobre o Plano Plurianual (PPA) 2020- 2023 e o Orçamento Anual de 2020.

O

cidadão capixaba já
pode ajudar o Governo do Espírito
Santo a elaborar o Plano
Plurianual (PPA) 20202023 e para o Orçamento
Anual de 2020. Por meio
do site Orçamento em
Rede (www.orcamento.es.
gov.br), que entrou no ar
ontem (10), e de reuniões
presenciais,
Audiências
Públicas mobilizarão moradores de todo o Estado,
permitindo aos cidadãos
destacar entregas e detalhar ações para viabilizá-las, frente aos desafios
que deverão receber maior
atenção do Governo Estadual ao longo da gestão.
Paralelamente à realização das Audiências
Públicas por meio digital,
o governo realizará dez
encontros presenciais em
cidades-sedes das microrregiões que envolvem os
78 municípios do Estado.
Juntamente com o Planejamento Estratégico do Go-

verno, concluído em maio
deste ano, as audiências
públicas são fundamentais
para a elaboração do PPA
2020-2023 e do Orçamento
do próximo ano.
O site Orçamento em
Rede, que pode ser acessado por computador,
smartphone e tablete, permanecerá no ar até o dia
23 de julho, facilitando o
acesso e ampliando a participação da população. Já
os encontros presenciais
acontecerão entre os dias
13 deste mês de junho e
19 de julho, favorecendo
ainda mais o diálogo da
gestão pública com os cidadãos.
As dez cidades, de todas as microrregiões do
Estado, que serão sedes
de encontros presenciais
das Audiências Públicas,
são as seguintes: Guaçuí,
Cachoeiro de Itapemirim,
Colatina, Nova Venécia,
Venda Nova do Imigrante,
Santa Teresa, São Mateus,

Linhares, Marataízes e Vitória.
Durante as audiências,
os moradores poderão
apontar e indicar soluções
para os desafios que deverão receber maior atenção
do Governo do Estado,
num diálogo com o governador Renato Casagrande
e demais gestores de secretarias e órgãos da administração estadual.

Encontro presencial em
Linhares
Microrregião Rio Doce
Endereço: Faculdade Pitágoras
Avenida São Mateus, 1.458,
Bairro Araçá.
Data: 11/07
Horário: 13h
Municípios: Linhares, Aracruz, Ibiraçu, João Neiva,
Rio Bananal e Sooretama.
REPRODUÇÃO/INTERNET

O site Orçamento em Rede, que pode ser acessado por computador,
smartphone e tablete, permanecerá no ar até o dia 23 de julho

Santo com o Governo Federal. “É uma parceria fundamental para quem governa.
A Assembleia Legislativa
tem ajudado apreciando os
projetos importantes para o
Estado e a Bancada Federal
tem ajudado muito na interlocução com o Governo
Federal”, afirmou.
O acordo preconiza a
oferta de assistência técnica e extensão rural e os
recursos financeiros, as tecnologias de acesso à água
do Programa Nacional de
Apoio à Captação de Água
de Chuva e outras ações
do Programa Água para
Todos, as sementes de qualidade e adaptadas ao território, o crédito, o apoio
à organização econômica
e o acesso às compras públicas.
Para o secretário de
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca,
Paulo Foletto, a iniciativa é
um grande resultado para
setores menos favorecidos
da agricultura: “O Governo
Federal traz fomento para

as famílias mais necessitadas do meio rural, auxiliando com um valor considerável, destinando R$ 2,4
mil – pagos em duas parcelas – para mil famílias.
Com o apoio do Incaper,
esse dinheiro servirá para
que essas pessoas possam
receber qualificação técnica
em alguma atividade agrícola, seja na produção ou
no desenvolvimento de novas técnicas, por exemplo”,
explicou.
“A assinatura desse
acordo é fundamental, pois
apesar da agricultura familiar ser a atividade agrícola
que mais emprega no campo, ainda existem muitas
famílias que vivem na extrema pobreza. Precisamos
junto com os Governos Estadual e Federal continuar
fomentando a inclusão produtiva rural de agricultores
e agricultoras familiares
que tanto contribuem para
a agricultura capixaba”,
disse o diretor presidente
do Incaper, Antonio Carlos
Machado.

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019
Processo Administrativo nº. 02207/2019
CHAMADA PÚBLICA – AGRICULTURA
FAMILIAR
O MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, com sede
na Rua Vitório Bobbio, nº 281, centro, Sooretama/
ES, através da Secretaria Municipal de Educação,
por meio de seu Pregoeiro oficial e membros da
Equipe de Pregão designados pelo decreto nº Decreto nº 041, de 21/01/2019, considerando o disposto no art.14, da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução
FNDE n.º 26/2013, de 17/06/2013, alterada pela Resolução FNDE n.º 4/2015 de 02/04/2015, vem realizar “Chamada Pública”para aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, até o dia 31/12/2019. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores
Individuais) deverão apresentar a documentação
para habilitação e Projeto de Venda no período de
09/06/2019 a 02/07/2019, das 09 às 15 hr, sendo a
Sessão Pública aos 03/07/2019, as 09hs30mn, na
sede da Prefeitura Municipal de Sooretama-ES, no
endereço acima, devendo ser entregue no protocolo geral da PMS.
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
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BEM-ESTAR E LAZER

Mente Performance
Margareth Marsalha – Coach e Terapeuta Holística

Decodificando a culpa
REPRODUÇÃO/INTERNET

C

ulpa é uma mensagem de que você
violou os seus próprios padrões. Ou seja,
seus valores, sua forma de
“funcionar”, de pensar, de
ser. Nós temos um padrão
de funcionamento. A culpa é uma indicação de que
falhamos em preservar ou
elevar esse padrão.
Mas, como mudar a situação? Dar um novo significado a isso?
O primeiro passo é você
se perguntar: o que há por
trás desse sentimento de
culpa? Que regra eu transgredi? Que padrão eu violei? Essa regra ou padrão é
meu ou me foi imposto por

alguém? O que esta sensação quer me dizer?
Parar para observar
esse sentimento vai trazer
clareza sobre ele. Só assim
você pode tomar uma decisão sobre isso. Essa decisão
é que vai trazer a mudança
necessária, ou seja, você
não precisa ficar com esse
sentimento. O que você
precisa é aprender com ele,
e assim, se fortalecer para
não repetir o mesmo comportamento indesejado.
O sentimento de culpa não ajuda em nada, ao
contrário, ficar se culpando por algo que já aconteceu, um fato consumado,
só nos enfraquece. Não

podemos mudar o que
aconteceu. Não podemos
mudar a realidade. O que
podemos é nos perguntar:
“O que posso fazer a partir
disso?”. Identificar a causa
desse sentimento sim! Isso
ajuda a encontrar um novo
aprendizado sobre a questão.
E porque isso é importante?
Para você se livrar desses sentimentos que te incomodam e que podem te
levar a doenças físicas ou
emocionais. E assim, fazer
com que você tenha uma
vida mais leve e feliz, como
você merece, pode e é capaz.

Mercado Municipal de Aracruz
recebe artistas nesta quinta (13)
Músicos e grupos culturais vão se apresentar no espaço durante a terceira
edição da Fest Feira, realizada pela Prefeitura de Aracruz.

N

esta
quinta-feira
(13), quando é comemorado o Dia
do Turista, o Mercado
Municipal de Aracruz vai
receber uma edição especial da Fest Feira, com
diversas atrações. Além
das tradicionais barracas
gastronômicas, o público
também vai prestigiar as
apresentações do grupo
100% Capoeira de Aracruz,
Banmel de Vila do Riacho, Grupo de Congo Tupiniquim, Grupo di Ballo
Nova Trento, show com o
aracruzense Paullo Eduardo e ainda uma exposição
de telas do artista Sainté.
O evento acontece a partir
das 19 horas.
Essa é a terceira edição
da Fest Feira realizada pela
Prefeitura de Aracruz. Dessa vez, o evento é uma parceria entre as secretarias
de Administração e Recursos Humanos (SEMAD) e
Turismo e Cultura (SEM-

TUR). De acordo com Luciano Forrechi, secretário
da Semad, as duas pastas
uniram forças para organizar uma programação que,
além de ser atrativa, valorize artistas e expressões
culturais do município.
“O Mercado Municipal
de Aracruz tem passado
por um processo de modernização, em parceria
com o Sebrae, e uma das
questões dialogadas é justamente que o lugar construa uma identidade cultural. Então para realizar
um evento para celebrar o
dia do turista, para nós não
existe outro espaço melhor
e pertinente”, disse ele.
Programação para o Dia
do Turismo
Para celebrar o Dia do
Turista a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura
(SEMTUR) também preparou uma programação

especial, com passeio ecológico no Parque do Aricanga, palestras de estímulo ao empreendedorismo,
intercâmbio cultural e mais
uma edição da Fest Feira
no Mercado Municipal. O
evento acontece nos dias
13 e 14 de junho (quinta e
sexta-feira).
A programação vai ter
início na manhã de quintafeira (13), no Aricanga. Na
ocasião os alunos da EMEF
“Álvaro Souza”, de Vila
do Riacho, vão percorrer
as trilhas da Barriguda e
Pedra do Azulão para que
aproveitem as belezas naturais da Mata Atlântica.
Ainda pela manhã, a
partir das 9h40, acontece
na Sala do Empreendedor
orientação sobre o CADASTUR e uma palestra
para debater o tema, desenvolvendo a cultura local por meio do turismo.
O primeiro tema será apresentado pela Secretaria de

Estado do Turismo (Setur).
Logo após haverá uma palestra ministrada pelo Sebrae ES.
Na sexta-feira (14), a
programação do Dia do

Turista continua com um
intercâmbio cultural entre
escolas municipais. Alunos
da CMEB “Mário Leal Silva”, de Guaraná, vão cruzar o município até Santa

Cruz para visitar o Museu
Histórico da comunidade,
enquanto os estudantes da
EMEF “Santa Cruz” vão
até Guaraná para conhecer
o Museu do Italiano.
Luã Quintão/PMA

Além das tradicionais barracas gastronômicas, o público também vai prestigiar as apresentações
musicais e culturais no Mercado Municipal
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Grupo Teatral “Cia de Artes
Missão” se apresenta na IEBL
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Espetáculo acontece no próximo sábado (15), às 19h30.

A

Cia de Artes Missão, que anuncia o
evangelho através
das artes, especialmente
do teatro, fará uma apresentação na Igreja Evangélica Batista de Linhares
(IEBL) no próximo sábado
(15), às 19h30. Na ocasião,
o público vai prestigiar
a peça “Fragmentado”,

que, segundo a equipe,
traz uma mensagem de
recomeço, em que o que
parecia ser o fim revela-se
o início.
O ministério é formado por missionários de
diferentes denominações
religiosas e que trabalham
de forma voluntária e integral, dedicando seu tempo

diário às atividades do ministério.
Interagindo com o público de forma direta, os
atores revelam o evangelho de Cristo e mostram
a mensagem de Salvação
com uma diversidade de
peças teatrais. Atualmente, a Cia de Artes Missão
está em turnê por todo

Brasil.
A apresentação da peça
faz parte da programação
do REDs (Ministério de
Adolescentes) da IEBL. A
entrada é um quilo de alimento não-perecível.
Mais informações sobre a Cia de Artes Missão
no site www.teatromissao.com.br

O ministério Cia de Artes Missão é formado por missionários de
diferentes denominações religiosas e que trabalham de forma
voluntária

Festa do padroeiro abre as comemorações
dos 70 anos da Paróquia São João Batista
A Solenidade da Natividade de São João Batista, padroeiro da paróquia, acontece
no dia 24 de junho, quando também é feriado no município de Aracruz.
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

A Igreja Matriz da Paróquia São João Batista fica na Praça Monsenhor
Guilherme Schmitz, s/n, no Centro de Aracruz

A

Paróquia São João Batista, de Aracruz, vive
a expectativa da festa
de seu padroeiro, que tem
início no próximo sábado
(15), com a celebração do primeiro dia da novena. Neste
ano, o tema da festa está em
sintonia com o Ano Missionário Diocesano, propondo o
tema “Sou missionário – Ide
e Anunciai” e o lema “Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo” (Jo 1,29).
O bispo emérito da Diocese de Colatina e reitor do
Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde, dom
Décio Sossai Zandonade, é

quem celebrará a primeira
missa da novena, às 19 horas,
na igreja matriz, que fica no
centro da cidade. Nos demais
dias, padres convidados vão
presidir as celebrações.
Corpus Christi
O sexto dia da novena, no
dia 20, coincide com a Solenidade do Corpo e Sangue do
Senhor, o Corpus Christi. Com
o tema “Eis o pão da vida eterna! Vinde, adoremos!”, haverá
missa às 9 horas da manhã com
a participação das crianças e
adolescentes que vão receber
o Sacramento da Eucaristia, e
também às 17 horas, sendo este
última com procissão e bênção

do Santíssimo Sacramento pelas ruas do centro da cidade.
Dia de São João Batista
A Solenidade da Natividade de São João Batista, padroeiro da paróquia, acontece no dia
24 de junho, quando também é
feriado no município de Aracruz. A festa marca a abertura
das comemorações pelos 70
anos de criação e evangelização da paróquia. A primeira
missa do dia acontece às 10
horas da amanhã com a catequese paroquial, a ser presidida pelo pároco, padre Antonio
Luiz Pandolfi. Mais tarde, às 17
horas, a comunidade se con-

centra no parque de exposição
da cidade, de onde irá partir
uma carreata festiva pelas ruas
com a imagem do padroeiro
São João Batista. São esperados
motoristas, cavaleiros, ciclistas
e motociclistas.
Ainda na concentração,
todos os fiéis serão aspergidos
e receberão uma bênção. A carreata termina próximo à igreja
matriz, no centro, onde o bispo
diocesano de Colatina, dom
Joaquim Wladimir Lopes Dias,
presidirá uma missa solene, às
18 horas. “E tu, menino, serás
chamado profeta do Altíssimo” (Lc 1,76) será o tema da
celebração.

PROGRAMAÇÃO
15/06 – (sábado) – 1º Dia da
Novena
19h – Missa na Abertura do
Novenário do padroeiro São
João Batista
Tema: De Zacarias e Isabel, o
precursor do Salvador.
Intenção: Pela Família
Preside: Dom Décio Sossai
Zandonade – Bispo Emérito
16/06 – (domingo) –2º Dia da
Novena
19h – Missa no 2º dia do Novenário do padroeiro São João
Batista
Tema: Em Maria e Isabel, o encontro daqueles que confiam
nas promessas de Deus.
Intenção: Pelos jovens e adolescentes, estudantes, professores e profissionais da educação
Preside: Pe. Maurício Cordeiro Fornaciari – Paróquia Santíssima Trindade – Linhares

17/06 – (segunda-feira) – 3º
Dia da Novena
19h30 – Missa no 3º dia do
Novenário do padroeiro São
João Batista
Tema: São João Batista, voz
que clama no deserto por justiça e solidariedade
Intenção: Pelos profissionais
da assistência social, atendidos, voluntários e colaboradores dos Projetos e Pastorais
Sociais.
Preside: Pe. Márcio Moreira –
Paróquia Santo Antônio – Sardoá – MG
18/06 – (terça-feira) – 4º Dia da
Novena
19h30 – Missa no 4º dia do
Novenário do padroeiro São
João Batista
Tema: São João Batista: do
amor verdadeiro a libertação
Intenção: Pelos trabalhadores,

geradores de emprego e desempregados
Preside: Pe. Luismar Passareli
– Paróquia São Pedro – Baixo
Guandu
19/06 – (quarta-feira) – 5º Dia
da Novena
19h30 – Missa no 5º dia do
Novenário do padroeiro São
João Batista
Tema: São João Batista, profeta da conversão.
Intenção: Pelas Vocações
Preside: Pe. Edgar Rigoni –
Paróquia São Marcos – Ibiraçu
20/06 – (quinta-feira) – 6º Dia
da Novena
Solenidade do Preciosíssimo
Corpo e Sangue do Senhor –
Corpus Christi
Tema: “Eis o pão da vida eterna! Vinde, adoremos!”
9h – Missa – sem procissão
17h – Missa Solene com Procissão e Bênção do Santíssimo

Sacramento
21/06 – (sexta-feira) – 7º Dia da
Novena
15h – Celebração com os enfermos e idosos – Unção e
Bênção da Saúde – Igreja Matriz
19h30 – Missa no 7º dia do
Novenário do padroeiro São
João Batista
Tema: São João Batista, profeta da verdade e da Luz
Intenção: Pelos enfermos, idosos e pelos médicos, profissionais e agentes de saúde.
Preside: Pe. SuderlanTozo
Binda – Paróquia Imaculada
Conceição – Coqueiral
22/06 – (sábado) – 8º Dia da
Novena
19h – Missa no 8º dia do Novenário do padroeiro São João
Batista
Tema: São João Batista, profe-

ta e missionário para o Reino
de Deus
Intenção: Por toda a Igreja e
por seus pastores
Preside: Pe. David Campos
Maciel – Novo Brasil
23/06 – (domingo) – 9º Dia da
Novena – Liturgia da Vigília
19h – Missa no 9º dia do Novenário do padroeiro São João
Batista
Tema: “Antes de te formar, eu
te conheci, te consagrei e te fiz
profeta das nações” (Jr 1,5)
Intenção: pelos membros das
pastorais, equipes e movimentos da paróquia
Preside: Pe. Anderson Gomes
– Paróquia Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro – Praia da
Costa
24/06 – (segunda-feira) – Solenidade da Natividade de São
João Batista

Tema: Sou missionário – “Ide
e Anunciai” (Mc 16,15)
Abertura das Comemorações
dos 70 anos da Paróquia.
Lema: “E tu, menino, serás
chamado profeta do Altíssimo” (Lc 1,76)
10h – Missa com a Catequese
Paroquial – Pe. Antônio Luiz
Intenção: Pelas crianças, adolescentes, catecúmenos e catequistas
17h – Concentração no Parque de Exposição – Bênção e
início da carreata pelas ruas
da cidade com a imagem de
São João Batista (cavaleiros,
ciclistas, motociclistas, carros
enfeitados – bolas amarelas e
brancas) – a aspersão dos veículos e dos motoristas será no
início da concentração.
18h – Missa Solene – Bispo
Diocesano
Intenção: Por nossa paróquia
e pelo Município de Aracruz
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 001/2019
Convocação para a Assembleia de Eleição das representantes da Sociedade Civil nas categorias
dos trabalhadores e empregadores para compor o
Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - COMTER, Gestão 2019/2021. A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares e, tendo
em vista a Lei Municipal n.º 3.835, de 22 de maio de
2019, torna público por meio deste Edital, o Processo Eleitoral dos representantes da Sociedade Civil
nas categorias dos trabalhadores e empregadores
para compor o COMTER, Gestão 2019/2021.
CONVOCA:
As Entidades ou organizações de classe representantes de trabalhadores e empregadores, no
âmbito municipal, para participarem do processo
eleitoral dos representantes da Sociedade CiviI,
para compor o COMTER, para a Gestão 2019/2021.
Os pedidos de habilitação serão realizados no dia
24/06/2019, Secretaria Executiva dos Conselhos localizada na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, NA Rua da Conceição, nº
806, Centro, Linhares – ES. O edital, bem como o
Regimento Interno em sua íntegra poderá ser adquirido Secretaria Executiva dos Conselhos e acessado no site oficial da Prefeitura Municipal de Linhares, no link da SEMAS - Processo Eleitoral dos
Conselhos de Direitos.
Linhares, 10 de junho de 2019.
Luciana Mantovaneli Amorim
Presidente da Comissão Eleitoral
Portaria Nº13 /2019

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 030/2019.
O Fundo Municipal de Saúde do Município
de Linhares-ES, torna público que fará realizar às 09 horas, do dia 02 de julho de 2019, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº. 030/2019, do tipo menor preço
por item, para Registro de Preços, visando
a aquisição de material de consumo médico
hospitalar (abaixador de língua, almotolia e
outros), destinados a atender a Diversos Setores da Secretaria Municipal de Saúde. O edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Linhares/ES através do Departamento de Licitações e Compras ou através
do endereço eletrônico www.linhares.es.gov.
br.
Linhares, 10 de junho de 2019.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

ERRATA AO REGIMENTO INTERNO DO
PROCESSO ELEITORAL DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NA
GESTÃO 2019/2021 do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM. A
Secretaria Municipal de Assistência Social
- SEMAS, no uso de suas atribuições legais
e regulamentares, torna pública a ERRATA,
para informar:
Onde-lê-se:
Art. 5º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral as representações descritas no artigo 2º
deste Regimento Interno.
[...]
§ 2º Os segmentos de representação da sociedade civil deverão apresentar o Requerimento de Habilitação devidamente assinado, nos
dias 05 e 06 de junho de 2019 juntamente com
os demais documentos, conforme Edital.
Leia-sê:
Art. 5º Poderão habilitar-se ao processo eleitoral as representações descritas no artigo 2º
deste Regimento Interno.
[...]
§ 2º Os segmentos de representação da sociedade civil deverão apresentar o Requerimento de Habilitação devidamente assinado, até
o dia 14 de junho de 2019 juntamente com os
demais documentos, conforme Edital.
Onde-lê-se:
Art. 9º A documentação de habilitação para
o Processo Eleitoral deverá ser entregue na
Secretaria Executiva dos Conselhos, acompanhado do comprovante de requerimento
de habilitação (Anexo VII) em duas vias,
direcionada a Comissão Eleitoral do COMDIM - 2019/2021, situada nas dependências
da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, nos dias 05 e 06 de junho de
2019.
Leia-sê:
Art. 9º A documentação de habilitação para
o Processo Eleitoral deverá ser entregue na
Secretaria Executiva dos Conselhos, acompanhado do comprovante de requerimento
de habilitação (Anexo VII) em duas vias,
direcionada a Comissão Eleitoral do COMDIM - 2019/2021, situada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência
Social – SEMAS, até o dia 14 de junho de
2019.

ACÁCIA CONSULTORIA
E PROJETOS AMBIENTAIS
COMUNICADO
Atílio Pella, torna público que obteve da SEMAMA,
através do processo nº 6720/2017, a Licença Municipal de Regularização (LMR) Nº 020/2019 para a atividade de Loteamento Predominantemente residencial
no município de Rio Bananal.

VENDE-SE OU TROCA-SE
Lagoa e sítio de lazer com casa, quiosque, toboágua, campo de futebol society e garagem para lancha em Linhares (ES), a 15 minutos do Centro.
Contato: (27) 99838-1550

ERRATA AO EDITAL Nº 001/2019 do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM.
A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a ERRATA, para informar:
Onde se lê:
Art. 2º Para habilitação no Processo Eleitoral, as
Entidades e Organizações de defesa e garantia de
direitos das mulheres, no âmbito municipal, interessadas deverão apresentar o Requerimento de
Habilitação (Anexo III), devidamente assinado, no
dia 05 de junho de 2019 juntamente com os demais
documentos anexos a este Edital, conforme segmento a que pertencem, podendo ser:
Leia-se:
Art. 2º Para habilitação no Processo Eleitoral, as
Entidades e Organizações de defesa e garantia de
direitos das mulheres, no âmbito municipal, interessadas deverão apresentar o Requerimento de
Habilitação (Anexo III), devidamente assinado,
até dia 14 de junho de 2019 juntamente com os
demais documentos anexos a este Edital, conforme segmento a que pertencem, podendo ser:
Onde se lê: no ANEXO I: CALENDÁRIO ELEITORAL DO COMDIM – GESTÃO 2019-2021
05/06/2019 - Prazo para apresentar o pedido de habilitação a Comissão Eleitoral, juntamente com a
documentação exigida no presente Edital.
13 a 14/06/2019 - Análise dos pedidos de habilitação.
Leia-se: ANEXO I: CALENDÁRIO ELEITORAL
DO COMDIM – GESTÃO 2019-2021
Até o dia 14/06/2019 - Prazo para apresentar o pedido de habilitação a Comissão Eleitoral, juntamente com a documentação exigida no presente
Edital.
17/06/2019 - Análise dos pedidos de habilitação.

CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 5150-2018
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
que em face da decisão do Chefe do Executivo
Municipal em sede recursal, no tocante a fase de
propostas comerciais da Tomada de Preços nº
003-2019, cujo objeto é aContratação de empresa
de serviços de engenharia afim de se realizar a
infraestrutura de parte adjacente à Rua Antônio
Pinto Loureiro, visando atender demandas da
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Sustentável, nos termos de recente decisão do Tribunal de Contas da União, convoca
a empresa A F CONSTRUCAO & REFORMAS
EIRELI a apresentar os documentos atinentes a
proposta comercial corrigidos, no tocante ao BDI
utilizado, cujas alterações foram designadas em
parecer técnico expedido pelo setor de engenharia desta municipalidade. O prazo de apresentação dos ditos documentos serão de 02 (dois)
dias úteis, a contar deste comunicado. Maiores
informações poderão ser solicitadas por meio da
Comissão Permanente de Licitações, de segunda
a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas,
pelo e-mail da CPL (licitacao@fundao.es.gov.
br).
Fundão - ES, 10 de junho de 2019.
YURI CRUZ MOTA
Presidente da Comissão Permanente
de Licitação
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ESPORTES E LAZER

Atletas do Norte são TOP 6 no campeonato
estadual de fisiculturismo
Competição capixaba de Bodybuilding e Fitness aconteceu no último sábado (8)
e valeu como seletiva para Campeonato Brasileiro IFBB.
Redação CE

N

o último sábado
(8), aconteceu no
Centro de Convenções de Vitória mais uma
edição do Campeonato
Estadual de Bodybuilding e Fitness – realizado
pela Federação Capixaba
de Bodybuilding e Fitness
(IFBB/ES) –, que reuniu
cerca de 110 atletas que
disputaram em 35 categorias.
Eles tiveram pela frente o desafio de encarar
juízes e um público de
aproximadamente
700
pessoas, na mais importante competição que valeu como seletiva para o
50º Campeonato Brasileiro, promovido pela IFBB
Brasil, que acontece de 1º
a 4 de agosto, em Limeira,
São Paulo.
Os melhores atletas
foram escolhidos pelo
conjunto apresentado aos
jurados, como o cumprimento de movimentos
obrigatórios,
simetria
corporal, presença de
palco, volume muscular,
dentre outros. As estrelas
que disputaram o pódio
se preparam por meses
para apresentar uma forma incrível nesse show

que classificou o Top 6
de cada categoria para o
Campeonato
Brasileiro
IFBB.
Dentre os atletas que
se classificaram para o
nacional estão Thainã
Neves, 19 anos, e Maycon
Mateus Pimentel, 29 anos
– ambos atletas na categoria Men’s Physique. Patrocinado pela Prefeitura
de Sooretama, o jovem
Thainã Neves conquistou
o segundo lugar nas subcategorias Junior e Sênior.
Ele, que treina há quatro
anos, e ingressou no mundo da competição em novembro de 2017, pretende
“corrigir” alguns pontos
antes de entrar para a
próxima disputa.
“Então, como foi na
trave, fiquei em segundo
lugar, decidi seguir um
período de ‘off season’
para acertar alguns pontos no meu físico que preciso melhorar e irei para o
Mr. Minas Brasil, em novembro. Eu tive uma intoxicação alimentar um dia
antes do campeonato, que
me atrapalhou um pouco, mas consegui obter o
segundo lugar em nível
estadual. Havia atletas incríveis com ótimos físicos
e, ainda assim, consegui

uma ótima colocação e
estou muito feliz, apesar
dos ocorridos que deram
uma ‘embassada’ no meu
físico. Mas o projeto continua para o Mr. Minas
Brasil”, diz.

Já o atleta Maycon
Mateus Pimentel, que é
iniciante nos palcos, foi
o sexto colocado na competição e garantiu a sua
vaga para o Campeonato
Brasileiro IFBB. “Agra-

deço primeiro a Deus por
mais uma oportunidade
de subir em um palco
de fisiculturismo, onde
disputei com caras ‘sinistros’. Talvez coisas que
eu realmente não tenha,

faltaram. Contudo, meu
físico não ficou para trás.
Mais uma vez me superei
em todos os quesitos, pois
a minha evolução é constante e eu dei o melhor de
mim”, destaca.

Divulgação

Durval Pinheiro

Maycon Mateus Pimentel conquistou o 6º lugar na competição e se
classificou para o Campeonato Brasileiro IFBB.

O jovem Thainã Neves, atleta Men’s Physique, conquistou o 2º lugar
nas subcategorias Junior e Sênior.

Prorrogadas as inscrições para o
Festival de Quadrilhas de Linhares

Prazo termina na próxima sexta-feira (14). Festival vai distribuir R$ 5 mil em prêmios
DIVULGAÇÃO/PML

Além da premiação em dinheiro, os vencedores do festival de quadrilhas serão convidados para
participar de eventos culturais, como o Forró do Pontal e a Virada Cultural.

F

oi prorrogado até
sexta-feira (14) o
prazo de inscrições
para o Festival de Quadrilhas de Linhares. O
evento, que está em sua
quarta edição, será realizado nos dias 28, 29 e 30
de junho, na Praça 22 de
Agosto, e vai distribuir
mais de R$ 5 mil em prêmios para os três primeiros colocados. Além da
premiação em dinheiro,
os vencedores serão convidados para participar
de eventos culturais da
prefeitura, como o Forró
do Pontal e a Virada Cultural.
Para realizar a inscrição, o representante de

cada grupo deve comparecer à sede da Biblioteca Municipal, localizada
na Praça 22 de Agosto,
das 7h às 17h. Cada grupo inscrito terá direito a
uma barraca para comercializar comidas típicas.
“Tenho certeza que a
nossa praça vai estar bastante animada durante
os três dias de festa. O
festival vai movimentar
nossa economia, gerando
emprego e renda, além
de fomentar a integração
entre as comunidades.
Convido o grupo que
ainda não se inscreveu
para realizar sua inscrição e participar conosco
deste grande evento cul-

tural em nossa cidade”,
afirma o diretor de Cultura da Prefeitura de Linhares, Urbano D’ávila.
O Festival de Quadrilhas envolve escolas,
associações de moradores, entidades socioassistenciais e demais
organizações, com realização da Prefeitura de
Linhares, por meio da
secretaria municipal de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
Premiação do Festival
de Quadrilhas
1º lugar - R$ 3.000,00
2º lugar - R$ 1.500,00
3º lugar - R$ 1.000,00
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LAZER

Faltam menos de três semanas para o
show de Zé Neto e Cristiano em Linhares
Ingressos estão à venda em diversos pontos pelo Estado

C

ontagem
regressiva: faltam
menos de três
semanas para o show
da dupla Zé Neto e
Cristiano em Linhares.
Famosos pelos hits Status que eu não queria,
Largado às traças, Notificação preferida, entre outros, os sertanejos
vão se apresentar no
dia 28 de junho, no Parque de Exposições, a
partir das 21h. O evento deve atrair fãs da dupla de diversas regiões
do Espírito Santo.
No ano passado, Zé
Neto e Cristiano ocuparam 5 das 50 músicas
mais tocadas do Brasil
no Spotify. Em versão acústica e ao vivo,
a faixa “Largado Às
Traças” apareceu em 2
das 5 posições deles no
Brazil Top 50. Os sertanejos ainda apareceram
no top 5 das paradas
musicais do YouTube
como músicas em alta,
principais videoclipes
e principais artistas.
Ingressos
Os ingressos para
o show em Linhares
já estão à venda e po-

dem ser adquiridos
nos seguintes pontos
de venda: Kely Modas
(Aracruz); Celular.com
e Loja Amigão (Colatina); Abalo, Los Netos,
Ayla Modas e All Jarreau (Linhares); Carol
Modas (Ibiraçu), Dy
Geovany (Baixo Guandu), Joice Confecções
(Santa Teresa), Pedro
Confecções (São Roque), Bagaggio (Shoppings Vitória, Praia
da Costa e Boulevard),
Luar Modas (São Gabriel); Video Confecções (Sooretama). Online pelo site www.
ticketpremium.com.br
.
Os valores são: Pista (R$ 46 meia-entrada
e R$ 92 inteira); VIP
(R$ 86,25 meia- entrada e R$ 172,50 inteira),
Open Bar (R$ 155,25) e
Espaço Premium (R$
230).
Serviço
Show de Zé Neto e
Cristiano em Linhares
Data: 28 de junho
Local: Parque de
Exposições
Os valores são: Pis-

ta (R$ 46 meia-entrada
e R$ 92 inteira); VIP
(R$ 86,25 meia- entrada e R$ 172,50 inteira),
Open Bar (R$ 155,25) e
Espaço Premium (R$
230).

Pontos de venda:
Kely Modas (Aracruz); Celular.com e
Loja Amigão (Colatina); Abalo, Los Netos,
Ayla Modas e All Jarreau (Linhares); Carol

Modas (Ibiraçu), Dy
Geovany (Baixo Guandu), Joice Confecções
(Santa Teresa), Pedro
Confecções (São Roque), Bagaggio (Shoppings Vitória, Praia

da Costa e Boulevard),
Luar Modas (São Gabriel); Video Confecções (Sooretama).
Vendas
online:
www.ticketpremium.
com.br .
DIVULGAÇÃO

No ano passado, Zé Neto e Cristiano ocuparam 5 das 50 músicas mais tocadas do Brasil no Spotify

CMYK

