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Fibrose cística se manifesta por meio de tosse crônica, atraso
no desenvolvimento, suor salgado, entre outros sintomas.

Linhares e Aracruz manifestam
interesse por escolas cívico-militares
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Prefeituras têm a intenção de aderir ao Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares. (pág. 05)
Cristiano Estrela

12º BPM estará sob
novo comando a
partir desta quintafeira (12) 03
O Tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro
vai liderar os trabalhos da Polícia Militar na
região de abrangência do Batalhão.
REPRODUÇÃO/INTERNET

Inaugurado primeiro
posto de recarga de
veículos elétricos do
Norte do ES 04

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é voltado para os colégios com 500 a 1.000 alunos que tenham, preferencialmente, baixo Ideb.

Assuntos financeiros
lideram queixas no
Procon de Linhares 06
CMYK
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Mais vagas
Foi aprovado na Sessão Ordinária de segunda-feira (9), o aumento do quantitativo de
vagas para as funções
de técnico de enfermagem e enfermeiros. Os
profissionais irão atuar
em diversos setores do
Hospital Geral de Linhares (HGL). O Projeto de Lei nº 3754/2019
altera o anexo I da Lei
nº 3.662, de 6 de junho
de 2017.
Mais vagas II
O aumento do número de profissionais
vai permitir a cobertura
de situações emergenciais e assistência aos
pacientes com maior
grau de dependência. O
centro cirúrgico vai ampliar seu funcionamento de seis para 12 horas
diárias, com aumento
de cirurgias de pequeno porte, abertura de
mais oito leitos, dentre
outras melhorias no
atendimento.
Inteligência emocional
A Febracis Vitória, empresa que atua
com treinamentos e
coaching, realiza em
Linhares, nesta quarta-

A Quatro Mãos

andamento das máquinas públicas estaduais.
DIVULGAÇÃO/ CML

Militares do 12° Batalhão foram homenageados pela Câmara de Vereadores, por meio do presidente Ricardo Bonomo.
A homenagem visa destacar o ato heróico desempenhado pelos militares ao impedir a ação de dois meliantes nas
proximidades da agência da Águia Branca, no dia 27 de agosto.

feira (11), às 19h, uma
palestra sobre inteligência emocional. O
evento é voltado para
pessoas que querem lidar com as pressões do
dia a dia, conseguindo
equilibrar as emoções e
extrair o melhor resultado dos relacionamentos, seja no campo pessoal ou profissional. A
palestra será ministrada no Cerimonial Solarium, no bairro Araçá.

Inscrições no site www.
eventbrite.com.br
Fórum
Nesta quinta (12) e
sexta-feira (13), Vitória vira palco da 111ª
edição do Fórum Conjunto Consad/Conseplan. Realizado pelos
conselhos nacionais de
secretários
estaduais
da Administração e do
Planejamento, o evento traz as principais

discussões que têm
permeado a administração pública do país
nos últimos meses. Na
oportunidade, gestores
e técnicos dos diversos
estados brasileiros poderão dialogar acerca
de temáticas de impacto para a gestão pública, como os desafios
dos Governos frente à
questão previdenciária
e, ainda, desenvolver
estratégias para o bom

Proteção animal
A pedido da presidente da CPI dos
Maus-Tratos
Contra
os Animais, deputada
Janete de Sá (PMN), o
governador Renato Casagrande se reuniu ontem (10) com protetores
independentes, representantes do Ministério Público, OAB-ES,
Conselho Regional de
Medicina Veterinária,
ONGs, entidades protetoras dos animais e
membros de conselhos
municipais, para discutir demandas da causa
animal.
Questões emergenciais
Nesse primeiro encontro a parlamentar
focou em questões
emergenciais
como
castração, alimentação,
medicação, abrigo e vacinação de animais de
rua, semidomiciliados
e de animais que estão
sob a guarda de tutores
de baixa renda. “Essa
reunião foi um marco,
uma vez que o governador Renato Casagrande
se comprometeu de
imediato a construir

uma pauta eficaz no
tocante à proteção animal. Foi o momento em
que apresentamos uma
proposta de emenda
ao PPA, estabelecendo
programa, objetivo, público-alvo e ações para
garantir o bem-estar
animal”, destacou a deputada.
Inclusão no PPA
Solícito ao problema, o governador sinalizou positivamente com a inclusão de
questões emergenciais
e permanentes no Plano Plurianual (PPA),
por meio de ações que
vão ser coordenadas
pela secretaria de meio
ambiente em parceria
com a secretaria de
comunicação, que vai
realizar campanhas de
conscientização
nas
escolas e na sociedade
civil. Outra definição
da reunião foi a criação de um grupo com
representantes da causa animal, CPI, MPE
e membros do Poder
Executivo
Estadual
para construção do
programa de castração, vacinação, ataque
às zoonoses e bem-estar animal.

Repórter de Plantão

Gostou

Não Gostou

D

e saber que Linhares lidera o
ranking de maior
produtor de café do ES
e o terceiro maior do
Brasil, conforme dados
do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). O município
registrou um aumento
de 128% na produção
do grão, dando um salto de 18,7 mil toneladas
em 2017 para 42,8 mil
toneladas em 2018.

D

e saber que na
Unidade de Internação Provisória Norte (Unip Norte),
que compõe o Iases Linhares, o índice de ocupação está em 156,7%
- ou seja, 94 internos
ocupam um local com
capacidade para acolher
60. O juízo da 2ª Vara da
Infância e da Juventude
do município iniciou
uma avaliação para adequar esse índice.

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 063/2019.
O Fundo Municipal de Saúde do Município
de Linhares-ES, torna público que fará realizar às 09 horas, do dia 24 de setembro de
2019, licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL FMS Nº. 063/2019, do tipo menor preço por lote, para Registro de Preços,
visando a aquisição de material permanente
(tablets) e a contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal
- SMP (dados), destinado a atender as Unidades Básicas de Saúde de Linhares. 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 setembro de 2019.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial
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PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 064/2019.
O Fundo Municipal de Saúde do Município de
Linhares-ES, torna público que fará realizar às
09 horas, do dia 25 de setembro de 2019, licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
FMS Nº. 064/2019, do tipo menor preço por
lote, para Registro de Preços, para participação
exclusiva de Microempresas - ME, Empresas
de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor
individual,
visando a aquisição de material
de consumo médico hospitalar (reagentes, albumina e outros), destinados a atender o Hospital Geral de Linhares. 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 setembro de 2019.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial
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SEGURANÇA

12º BPM estará sob novo comando
a partir desta quinta-feira (12)
REPRODUÇÃO/INTERNET

O Tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro
vai liderar os trabalhos da Polícia Militar na
região de abrangência do batalhão.
Redação CE

U

ma
solenidade
agendada para
a manhã desta
quinta-feira (12), no auditório do Sesi, vai marcar a troca de comando
do 12º Batalhão da Polícia Militar, responsável

pela segurança pública
dos municípios de Linhares, Rio Bananal e
Sooretama. O Tenentecoronel Geovânio Silva
Ribeiro é quem vai liderar os trabalhos da Polícia Militar na região de
abrangência do batalhão.
Até então, ele comanda-

va 1º BPM, em Vitória.
O atual comandante
do 12º BPM, Tenentecoronel Gelson Lozer
Pimentel, irá atuar na
Corregedoria da Polícia Militar. A troca de
comando é um procedimento de rotina da PM
capixaba.

O Tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro

PRF recupera
Superlotação do Iases Linhares
veículo roubado é tema de debate na Assembleia
de Internação Provisória (Unip) Norte tem 60 vagas e está com a lotação
em fiscalização Unidade
de 93 internos, quando o limite tolerável é de 119%, ou seja, 73 infratores.
na BR-101
Veículo havia sido
roubado em Linhares, em
julho de 2017.
Divulgação/PRF

Os agentes realizavam fiscalização com foco no combate à
criminalidade quando abordaram o veículo Chevrolet/Celta, com
placas da Bahia.

A

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de
segunda-feira
(9),
na altura do Km 57
da Rodovia BR-101,
em São Mateus, um
veículo com restrição de roubo ocorrido no município
de Linhares, em 24
de julho de 2017.
Os agentes realizavam fiscalização
com foco no combate à criminalidade
quando abordaram
o veículo Chevrolet/

Celta, com placas
da Bahia. Durante
vistoria minuciosa
foi verificado que o
veículo original tratava-se de um GM/
Celta 4P Spirit com
placas do Espírito
Santo, e com restrição de roubo.
Diante dos fatos, o condutor e
veículo apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
de
São
Mateus
para as providências cabíveis.

A

superlotação de
unidades de internação
para
crianças e adolescentes
infratores em Linhares
foi assunto, nessa terçafeira (10), da Comissão
de Defesa da Cidadania
e dos Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa (Ales). A reunião contou com a presença de
defensores públicos e do
conselheiro estadual de
Defesa da Criança e do
Adolescente.
De acordo com as informações dos defensores públicos, a Unidade
de Internação Provisória
(Unip) Norte tem 60 vagas e está com a lotação
de 93 internos, quando
o limite tolerável é de
119%, ou seja, 73 infratores. Já a Unidade de Internação Socioeducativa
(Unis) Norte está dentro
dos limites determinado
pela Justiça.
A defensora pública e
representante do Núcleo
da Infância e Juventude
da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo, Camila Dória Ferreira, reclamou que a Unip
Norte não tem cumprido
a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) de
agosto de 2018 que deter-

mina o limite de lotação
com máximo permitido
de 19% a mais das vagas.
A decisão do STF é
um habeas corpus coletivo e a iniciativa de
consulta ao STF foi da
Defensoria Pública capixaba com base em denúncias de superlotação
nas unidades corretivas
do estado. Hoje, vários
estados adotam a mesma
medida.

Socioeducação
Os participantes levantaram problemas nas
ações de socialização,
como exemplo de interno reprovado por faltas
na escola, mas que não
foi autorizado a frequentar aulas; denúncias de
maus-tratos;
violência
entre adolescentes; higiene e alimentação, entre
outros.
A deputada Iriny Lopes (PT) ressaltou a falta
de estímulo do interno.
“As pessoas perdem as
perspectivas e passam
a se aperfeiçoar naquilo
que começaram a fazer”.
Tem que haver decisões
que combinem os poderes”, defendeu a petista.
Para o deputado Delegado Lorenzo Pazolini
(sem partido), “não há

outro caminho, há de
se cumprir a decisão do
STF”. Medidas socioeducativas em meio aberto
foram consideradas pelo
deputado como uma saída.
Recursos
Já para o deputado Enivaldo dos Anjos
(PSD), o Judiciário é o
principal
responsável
pela superlotação. “Porque é ele que coloca e
que retira o adolescente
das unidades”. Para o
deputado, cada poder
tem que cumprir o seu
papel.
“Colocar a responsabilidade apenas no
Executivo e pedir a cons-

trução de mais unidades
para suprir a superlotação não resolve”, observou Enivaldo. O Judiciário teria que ser mais
eficiente e mais atuante,
pois recebe mais de R$
1,8 bilhão anualmente,
comentou.
“As prefeituras ficam
à mercê pela falta de recursos, engessadas para
fazer a interlocução e
resolver o problema da
melhor forma”, disse a
deputada Raquel Lessa (Pros), citando sua
experiência à frente da
prefeitura de São Gabriel
da Palha. O deputado
Adilson Espindula (PTB)
também participou da
reunião.
Tati Beling /Ales

Comissão de Cidadania da Ales debateu questões sobre a taxa de
ocupação do Iases Linhares.
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Inaugurado primeiro posto de recarga
de veículos elétricos do Norte do ES
Linhares é uma das sete cidades capixabas contempladas com o projeto.
Redação CE

O

ntem (10) foi inaugurado em Linhares o primeiro posto de recarga de veículos
elétricos na região Norte
do Espírito Santo. A esta-

ção de carregamento integra o plano de implantação dos equipamentos em
sete cidades capixabas. O
primeiro posto de carregamento rápido de carros
elétricos do Estado foi entregue no dia 2 de junho,

em Jardim Camburi, Vitória.
O projeto é da EDP,
distribuidora de energia
elétrica do Espírito Santo,
e foi inaugurado em parceria com a Federação das
Indústrias do Estado do
DIVULGAÇÃO

O projeto, que faz parte de uma iniciativa inovadora, conta com um investimento de cerca de R$ 350 mil.

Espírito Santo (Findes),
por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai). O evento contou com a presença
do diretor da EDP, João
Brito Martins, e do prefeito de Linhares, Guerino
Luiz Zanon, entre outras
autoridades.
De acordo com a concessionária de energia, a
unidade permitirá o abastecimento simultâneo de
dois automóveis, no sistema de recarga rápida –
em apenas 30 minutos é
possível carregar 80% da
bateria. Com plugues universais, a rede capixaba de
eletropostos beneficiará
também os proprietários
de veículos híbridos que
optarem por rodar apenas
no modo elétrico.
A estação de recarga
de Linhares foi instalada ao lado da Prefeitura
de Linhares, na Avenida
Rui Barbosa, no Centro, e
seu uso não terá qualquer
restrição ou limitação de

data, dia da semana e horário. O projeto, que faz
parte de uma iniciativa
inovadora, conta com um
investimento de cerca de
R$ 350 mil e contará com
um total de sete postos em
todo o Espírito Santo.
“A EDP é líder em inovação e sustentabilidade,
sendo a mobilidade elétrica totalmente alinhada
aos valores da Companhia. Essa inciativa, que
é uma tendência global,
reafirma o compromisso da EDP com o Estado,
pois sabemos que a mobilidade elétrica, é uma área
que vai crescer muito nos
próximos anos”, destaca o
diretor da EDP, João Brito
Martins.
Para o presidente do
Sistema Findes, Léo de
Castro, a parceria está
conectada ao futuro do
Espírito Santo. “Estamos
investindo em inovação e
produtividade, observando as transformações no
mundo. O novo ciclo de

desenvolvimento do estado passa por uma nova
forma de pensar as cidades e as indústrias. Os carros elétricos são uma realidade e a implantação de
uma rede de recarga colocam o Espírito Santo mais
uma vez em destaque no
País”, argumenta Castro,
acrescentando que o Senai
também oferecerá cursos
sobre eficiência energética
e energias renováveis para
os capixabas.
Utilização
Para abastecer, bastará
conectar o automóvel, elétrico ou híbrido, destravar
o posto com o cartão próprio para o carregamento
e iniciar as operações no
painel do carregador. Os
proprietários de veículos
interessados devem realizar o cadastro no site
www.edpsmart.com.br,
preencher um formulário e aguardar o recebimento do cartão em sua
residência.

População de Aracruz pode solicitar serviços
públicos e realizar denúncias pelo celular
São mais de dez serviços disponíveis para serem solicitados por meio do aplicativo Aracruz Online.

C

om o aplicativo
“Aracruz Online”,
o cidadão pode
solicitar diversos serviços públicos em apenas
alguns cliques, como a
troca de lâmpadas queimadas, poda de árvores,
tapa buraco, patrolamento, além de realizar
denúncias. “Nossa intenção é facilitar a relação entre o cidadão e
a Prefeitura. Com essa
tecnologia conseguimos
estabelecer um diálogo
mais eficiente com a população, que pode nos
enviar sugestões e também solicitar serviços”,
explica o prefeito Jones
Cavaglieri.
Para ter acesso à
Central de Solicitação
de Serviços de Aracruz,

o cidadão deve instalar
o aplicativo no celular.
Basta procurar por Aracruz Online no GooglePlay, para usuários
do sistema Android, e
Aplle Store, no caso de
usuários do IOS. Com
ele instalado, criar um
login clicando na aba
localizada no lado esquerdo superior e, na sequência, clicar em “Minha Conta” e preencher
com os dados pessoais.
Feito o cadastro, já é
possível abrir um chamado: clique no item
“Solicitação de Serviços”, depois clique em
“+”; escolha uma categoria, como Iluminação
Pública, Poda de Árvores, Defesa Civil ou
Limpeza Pública e, na

PMA

sequência, preencha seu
endereço e número de
telefone, descrevendo a
solicitação e, caso necessário, é possível anexar
uma foto que relate sua
solicitação.
Serviços disponíveis
São mais de dez serviços disponíveis para
serem solicitados por
meio do aplicativo Aracruz Online. Na área de
Iluminação Pública, o
cidadão pode solicitar a
troca de lâmpadas queimadas. Já em Limpeza
Pública, as solicitações
podem ser para Coleta
Manual de Resíduos,
Móveis Solidários, Coleta Seletiva e Revitalização de Pontos Viciados
em Lixo.

O cidadão pode solicitar diversos serviços públicos em apenas alguns cliques.
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Linhares e Aracruz manifestam
interesse por escolas cívico-militares
Prefeituras têm a intenção de aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares.

A

s prefeituras de Linhares e Aracruz manifestaram interesse
em aderir ao modelo de
escolas cívico-militares lançado pelo Governo Federal,
na última quinta-feira (5). O
assunto foi pauta de reunião
do ministro Abraham Weintraub com o deputado federal Evair de Melo (PP-ES)
na sede do Ministério da
Educação (MEC), em Brasília. Também participaram
da reunião os secretários
de Educação Básica, Janio
Macedo, e de Regulação e
Supervisão da Educação Superior, Ataíde Alves.
Todas as instituições

de ensino envolvidas são
escolas municipais. O Programa Nacional das Escolas
Cívico-Militares é voltado
para os colégios com 500 a
1.000 alunos que tenham,
preferencialmente,
baixo
Índice de Desenvolvimento
de Educação Básica (Ideb) e
estejam em situação de vulnerabilidade social.
A reunião é mais um
passo no diálogo entre
Executivo e Legislativo
para atender às demandas
de estados e municípios.
“É um modelo de gestão
de excelência para as escolas”, sintetizou Weintraub.
“É pensar de forma racio-

nal, aristotélica, como o senhor sempre fala”, disse o
parlamentar sobre adotar
o modelo das escolas cívico-militares.
Os 26 estados e o Distrito Federal têm de 6 a 27
de setembro para indicar
duas escolas que poderão
receber o projeto em formato piloto já no primeiro
semestre letivo de 2020.
Para o deputado federal
Evair de Melo, “esta ação
do Governo Federal é
mais um instrumento que
servirá de auxílio para o
desenvolvimento da educação de qualidade para
os capixabas”.

Escolas
cívico-militares
A escola cívico-militar
é um modelo desenvolvido
para promover a melhoria
na qualidade da educação
básica do país. Para isso,
será construído um ambiente de parcerias e de maior
vínculo entre gestores, professores, militares, estudan-

tes e até mesmo pais e responsáveis.
No lançamento do programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a disciplina
em escolas com tutela de militares e as classificou como
fundamentais para o desenvolvimento do país. “O
que nos tira da miséria, da
pobreza, da ignorância, é o

conhecimento. É o ensino”,
afirmou após assinar o decreto que cria o programa.
Entre as premissas dos
programas está a contribuição para a melhoria do ambiente dos profissionais de
educação e para a redução
dos índices de violência, da
evasão, da repetência e do
abandono escolar.
Luís Fortes/MEC

O modelo de excelência vai abranger as áreas:

Didático-pedagógica: com atividades de supervisão escolar e psicopedagogia para
melhorar o processo de ensino-aprendizagem preservando as atribuições exclusivas
dos docentes;
*Educacional: pretende fortalecer os valores humanos, éticos e morais bem como
incentivar a formação integral como cidadão e promover a sensação de pertencimento
no ambiente escolar;
*Administrativa: para aprimorar a infraestrutura e a organização da escola para
aprimorar a utilização de recursos disponíveis na unidade escolar.
**Apenas nesses dois últimos pontos haverá a participação dos militares.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub (centro), e o deputado federal Evair de Melo (PP-ES, esq.)
em reunião no MEC sobre escolas cívico-militares.

Mais de mil moradores da Portelinha serão
beneficiados com iluminação de Led
As lâmpadas começaram a ser instaladas na segunda-feira (9) e é um marco para a população de Aracruz.
PMA

O prefeito Jones Cavaglieri acompanhou as primeiras ações do projeto com o secretário de Obras e
Serviços Urbanos João Paulo Calixto (E) e o presidente da Associação de Moradores da Portelinha,
Waldir Kiihl.

C

erca de 1.200 moradores da Portelinha estão sendo
beneficiados com a implantação da iluminação de Led. As lâmpadas começaram a ser
instaladas na segundafeira (9) e é um marco
para a população que,
até então, sofria com a
falta de iluminação pública nas ruas. O serviço
é realizado pela Prefeitura de Aracruz, por
meio da Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura (SEMOB).
O prefeito Jones Cavaglieri foi acompanhar
de perto as primeiras
ações desse projeto.
Atualmente, a comunidade do bairro Portelinha possui cerca de 450
residências e um dos
objetivos da gestão, de
acordo com o prefeito, é
proporcionar mais bem
-estar aos moradores.
“Trabalhamos para cuidar das pessoas, inde-

pendente do bairro, seja
mais humilde ou mais
rico. Nosso ideal é levar
benefícios para que o
ser humano possa viver
com dignidade”, disse.
A moradora Ivete
Lima está comemorando a nova iluminação e
fez questão de expressar gratidão à equipe
da Prefeitura de Aracruz. “Temos que agradecer ao prefeito que
está fazendo uma gestão maravilhosa. Com
essa iluminação ele está
valorizando nossa comunidade e também a
gente”, comemorou.
Já o presidente da
Associação de Moradores da Portelinha, Waldir Kiihl, vê a implantação das lâmpadas de
Led como uma conquista. “Só temos a agradecer por esse trabalho e
que a gente possa fazer muito mais. A luta
é grande pela Portelinha”, enfatizou.

Água potável
Em maio deste ano
a Prefeitura de Aracruz, em parceria com
o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto
(SAAE), realizou na
comunidade da Portelinha a implantação de
3.500 metros de rede
de água para atendimento imediato de todas as residências.
A ação faz parte
de um planejamento
estratégico realizado
pelo Governo Municipal para melhorar a
qualidade de vida da
população. “Nós estabelecemos um plano
de metas para que o
SAAE pudesse implantar esse tipo de
ação, e é o que estamos fazendo aqui nesse local, com esse belo
sistema de água, já
aguardado pela população há muitos anos”,
disse o prefeito Jones
Cavaglieri.
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Assuntos financeiros lideram
queixas no Procon de Linhares
Neste ano, órgão já realizou mais de 3.390 atendimentos aos consumidores.

N

esta
quartafeira (11) são
celebrados os
29 anos do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), que serviu
de incentivo e modelo
para a criação do serviço de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon). O Código
mudou as relações de
consumo e fomentou
avanços na defesa do
consumidor, que está
mais consciente sobre
os seus direitos.
E o Procon de Linhares, órgão vinculado à Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que este ano
completou 25 anos de
fundação, já realizou
preliminarmente, de
2 de janeiro a 6 de setembro de 2019, 3.393
atendimentos aos consumidores, dos quais
1.739 eram referentes
a assuntos financeiros.
Do total de 3.393 atendimentos, 62 eram reclamações diversas.
Atualmente tramitam 16 reclamações
no órgão – o restante
dos atendimentos foi
solucionado de maneira preliminar, ou seja,
sem necessidade de
abertura de processo e
realização de audiências. Esse número demonstra o alto índice
de resolução das demandas que chegam
ao órgão e a rapidez
com a qual os problemas dos consumidores
são solucionados.
De acordo com o
diretor do órgão, Geraldo Roza, ao longo
destes anos, desde a
criação do Código de
Defesa do Consumidor à fundação do Procon Municipal, a luta
do movimento em defesa do consumidor é
constante.
“Mais do que festejado, o marco serve
como um momento
de reflexão em relação

DIVULGAÇÃO/PML

Atualmente tramitam 16 reclamações no Procon Linhares – o restante dos atendimentos foi solucionado de maneira preliminar.

aos avanços conquistados na defesa deste
sujeito de direito reconhecidamente vulnerável no mercado de
consumo e, sobretudo,
deve nos fazer pensar
para onde queremos
ir. Portanto é tempo de
analisar que ainda precisamos caminhar para
que tenhamos relações
de consumo verdadeiramente harmônicas e
respeitosas”, destaca.
O Procon Linhares,
nestes 25 anos, segundo Roza, tem sido um
parceiro do consumidor com vistas a contornar as relações com
os fornecedores, dando mais transparência
às negociações a fim de
evitar litígios. Ainda,
realiza ações educativas para o consumo,
inserindo dicas no site,
divulgando
pesquisas e informações que
despertam nos consumidores a consciência

sobre seus direitos.
“Até aqui, o Procon
tem feito um grande
trabalho de orientação
à população sobre seus
direitos, além de dialogar com os comerciantes sobre o respeito ao
Código de Defesa do
Consumidor. Como o
consumidor que não
tem conhecimento técnico, nem o aparato
jurídico que as empresas têm, contrabalanceamos essa relação”,
aponta o diretor.
Mudança de
comportamento
Conforme Geraldo Roza, o Código de
Defesa do Consumidor é uma das legislações mais modernas
do mundo e que mudou de forma radical
o comportamento dos
agentes do mercado.
“Antes de sua existência, podemos exemplificar, eram muito co-

muns as situações em
que produtos sem prazo de validade ou sem
informações sobre sua
composição eram deliberadamente colocados à venda”, diz.
Portanto, mais do
que proteger o patrimônio do consumidor,
o CDC tem primado
pela proteção da saúde e da segurança do
consumidor. E, nesse
passo, proíbe os fornecedores de colocar no
mercado de consumo
produtos ou serviços
que representem ou
causem risco ao bem
jurídico que é a vida.
“Essa lei, nestes
29 anos de existência,
vem transformando
as relações de consumo. O CDC deu voz
ao cidadão, que, mesmo não o conhecendo
a fundo, sabe e invoca
sua existência sempre
que se sente lesado ou
humilhado, procuran-

do os Procons de todo
o país para solucionar
suas demandas de
consumo”, afirma Geraldo Roza.
Na análise do diretor, o tempo e o acesso
à informação mudaram o comportamento
do fornecedor em relação ao consumidor.
No entanto são necessários avanços na
relação de segmentos
como telefonia móvel,
instituições bancárias,
energia elétrica, telefonia fixa e as financeiras
– que recebem o maior
número de queixas
dos consumidores.
“De um caráter
combativo anteriormente predominante, porém necessário,
passamos para uma
relação mais dialógica, mas que ainda precisa ser amadurecida,
especialmente
em
relação aos maiores
ofensores dos direi-

tos dos consumidores,
que são os serviços
de telecomunicações,
instituições financeiras e serviços essenciais. Logo, apesar
dos avanços, ainda
precisamos caminhar
muito. É certo, por
ora, que hoje somos
melhores do que ontem. E devemos, no
amanhã, buscar sermos melhores do que
hoje”, finaliza o diretor.
Serviço
Procon Linhares
Endereço: Avenida
Augusto Calmon, 908,
Centro – no prédio da
antiga Câmara Municipal
Telefones: (27) 3372
2129/ 3372 3744
Atendimento: de
segunda a sexta-feira,
das 8 às 16 horas, com
encerramento de distribuição de senha às
15 horas
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Estado investe em programas
e ações de fomento à inovação
O investimento somente para os editais é de mais de R$ 79 milhões em recursos estaduais e fruto de parcerias.

O

Governo
do
Espírito Santo
anunciou ontem (10), um conjunto de investimentos
na área da inovação.
Durante o evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, o
governador
Renato
Casagrande lançou o
programa ‘ES Inovador’ e o Manifesto da
Inovação. Também foi
anunciada a relação de
editais de fomento à
pesquisa e à inovação
para este ano. O investimento somente para
os editais é de mais de
R$ 79 milhões em recursos estaduais e fruto de parcerias.
Na ocasião, foram
abertas as inscrições
para o Programa Centelha, que é promovido pelo Governo Federal em vários estados.
A iniciativa oferece
capacitações, recursos
financeiros e suporte para transformar
ideias inovadoras em
negócios de sucesso.
O governador Casagrande afirmou que
o objetivo das ações
é a promoção do ambiente de inovação no
Espírito Santo. “Não
apresentamos um projeto de Governo, mas
sim um programa de
Estado que envolve
outros atores. Queremos que todos estejam
envolvidos, pois todos
têm um papel a cumprir. Na hora que a
gente assina esses editais, estamos aportando recursos públicos
em inovação. Nós aqui
no Espírito Santo temos uma gestão fiscal
responsável, em que
podemos aportar R$
79 milhões em ciência,
pesquisa, tecnologia e
inovação”, afirmou.
As ações apresentadas são resultado do
trabalho das Secretarias de Estado de Governo (SEG); de Desenvolvimento (Sedes); da
Ciência,
Tecnologia,
Inovação e Educação

Profissional
(Secti);
além da Fundação de
Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito
Santo (Fapes) – autarquia vinculada à Secti.
Programa ‘ES
Inovador’
Gerido pela SEG,
o Governo Inovador
é um programa que
busca a otimização e
a rápida resolução de
processos por meio da
robotização, diminuindo tempo das ações e
gastos financeiros.
O programa vai
funcionar, entre outros aspectos, através
de ferramentas de inteligência artificial que
ajudam no aperfeiçoamento de tramitação
de processos, tornando-os mais ágeis e sem
uso de papel. Além
disso, o cidadão será
beneficiado
diretamente com a facilidade
de acessar os serviços

do Governo por meio
de aplicativos e computadores, sem precisar de ir a qualquer
repartição pública.
Manifesto da
Inovação
Um grupo composto por representantes
da sociedade, poder
público, instituições
de ensino e empresas
– denominado Mobilização Capixaba para
a Inovação –, idealizou o “Manifesto da
Inovação”. O material contendo o texto
foi distribuído para o
público do evento realizado na terça-feira
(10) na forma de um
livreto de oito páginas com a explicação,
propostas e metas que
o grupo entende ser
fundamentais para o
desenvolvimento do
ecossistema capixaba
de inovação.
O objetivo do “Ma-

nifesto da Inovação” é
fazer o Espírito Santo
trilhar o caminho da
inovação para avançar
em aspectos econômicos, tecnológicos e sociais. O grupo defende
que somente o alinhamento entre a sociedade, poder público,
instituições de ensino
e empresas, em torno
de um mesmo projeto,
será capaz de estabelecer um ecossistema
forte e conectado às
demandas reais do
mercado.
Fomento à inovação e
à ciência
Para atender ao
crescente
desenvolvimento da inovação
no Estado e à pujante
atividade de pesquisa
científica e tecnológica, a Fapes preparou um conjunto de
editais de fomento a
serem lançados ainda em 2019. Juntas,

as chamadas públicas
superam a marca de
R$ 79 milhões em recursos provenientes
do Fundo Estadual de
Ciência e Tecnologia
(Funcitec) ou resultado de parcerias com a
Mobilização Capixaba
pela Inovação (MCI)
e agências federais de
fomento. A Fundação
ainda lançou editais
voltados à organização de eventos e à
participação em eventos, já com a relação
das chamadas a serem
abertas em 2020.
Inscrições para
Centelha ES
Publicado no Diário Oficial de terça-feira, também foi
anunciado durante o
evento no Palácio Anchieta o edital para o
Programa Centelha,
uma iniciativa que
visa a estimular a
criação de empreen-

dimentos inovadores
e disseminar a cultura empreendedora no
Brasil. O programa
oferece recursos financeiros – cerca de
R$ 60 mil por projeto
contemplado – capacitações e suporte para
transformar ideias em
negócios de sucesso.
Podem participar
pessoas físicas ou
empresas com faturamento anual bruto
de até R$ 4,8 milhões
criadas e formalizadas
a partir do programa
ou com até 12 meses
da criação, contado a
partir do lançamento
do edital.
As inscrições de
ideias podem ser realizadas até 25 de outubro. Ao todo, 300 serão selecionadas para
próxima fase. Após as
capacitações, a lista final com 28 aprovados
para contratação será
divulgada.
Hélio Filho/Secom

O governador Casagrande afirmou que o objetivo das ações é a promoção do ambiente de inovação no Espírito Santo.
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SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade em Foco
Fabiano Rangel - leao@advicecc.com

A boa prática que vem das escolas

H

á tempos eu venho
usando esse espaço
para ressaltar a importância das boas práticas
ambientais. E dessa vez
não será diferente. Diante
de tantos desafios que colocam em xeque o futuro
do planeta – aquecimento
global, desmatamento e
poluição, por exemplo – é
importante valorizar, cada
vez mais, medidas que caminham na contramão desses problemas. É preciso ter
respiros e suspiros de esperança. E um dos lugares
em que podemos encontrar
este alívio é, justamente,
nas escolas.
No final de agosto, foi
aprovado na Comissão
de Educação do Senado
Federal um projeto de lei
que incentiva a compra de
produtos da agricultura
familiar, das comunidades
indígenas e de comunidades quilombolas para a merenda escolar. Desse modo,

os alimentos servidos nos
colégios não só incentivam a economia solidária
regional como fomentam
práticas de sustentabilidade, possibilitando o escoamento e a geração de renda
local além de estimular a
educação ambiental em todos os níveis – das crianças
aos funcionários, já que todos tem contato com esses
produtos.
E por que incentivar a
agricultura familiar é algo
positivo? Simples. Segundo
a Organização das Nações
Unidas (ONU), 80% dos
alimentos produzidos no
mundo são provenientes
desses pequenos agricultores. Além de serem mais
saudáveis, os produtos utilizam menos agrotóxicos
durante seu cultivo e o tipo
de lavoura protege mais o
solo: ou seja, ela baseada
na responsabilidade social,
ambiental e econômica.
Mas não é só a iniciativa
pública que fomenta a educação ambiental. Algumas
empresas, como a Leão Alimentos e Bebidas, estimulam a sustentabilidade por
meio de iniciativas como o
Projeto Estação Sustentável

– que existe desde 2011. Na
edição desse ano, em apenas três meses, estudantes
de escolas municipais aqui
de Linhares e de Fazenda
Rio Grande, no Paraná,
recolheram mais de 3,5 toneladas de resíduos sólidos
como papel, plástico e alumínio, incentivando desde
cedo uma responsabilidade diferenciada sobre os
resíduos gerados e a destinação correta deles, sendo
a reciclagem uma as opções
incentivadas.
O caso do Estação Sustentável, aliás, vai além de
um mero projeto de coleta. Durante o período em
que a ação fica em vigor,
os alunos participam de
superaulas, que fortalecem
a relação das crianças com
os professores e ainda ensina conceitos de sustentabilidade aos estudantes. E
é nesse ponto que os dois
projetos mencionados se
aproximam: ambos ajudam
a disseminar o conhecimento e a inserir as boas
práticas de forma natural
no dia a dia das pessoas.
Há também um último
ponto que considero importante discutir nessa coluna.

DIVULGAÇÃO/SECOM-PML

Com o projeto Estação Sustentável, desenvolvido em escolas de Linhares, resíduos ganham novo uso e
destinação correta.

Além dessas ações públicas e privadas, aos poucos
o próprio ser humano está
tomando o rumo para o desenvolvimento sustentável.
Uma pesquisa do Conselho
Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis) indicou que 19% da
população preferem consumir alimentos orgânicos no
país. Fora isso, um estudo

realizado, no início do ano,
mostrou que o consumidor está mais consciente
ecologicamente e optando
por consumir de empresas
que adotam boas práticas
de sustentabilidade. O que
isso significa? Que como
sociedade nós estamos ganhando nova consciência
e que como consumidores
estamos
aperfeiçoando

nosso entendimento sobre
o impacto de nossas escolhas no mundo e, consequentemente,
mudando
os padrões de consumo e
influenciando novas práticas do meio empresarial e
políticas públicas do meio
governamental. Um bom
caminho para renovarmos
nossas expectativas e esperança sobre o futuro.

Oficina vai apresentar Diagnóstico da
Região Hidrográfica Litoral Centro-Norte
Encontro faz parte da metodologia participativa
de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da
região e acontece nesta quinta (12).
DIVULGAÇÃO/PMA

A região hidrográfica Litoral Centro-Norte abrange integralmente os municípios de Aracruz e Fundão.

A

população capixaba terá a oportunidade de conhecer o cenário atual da
água na região hidrográfica Litoral Centro-Norte. A situação de rios e
córregos, como a quantidade e a qualidade das
águas, e demais características das bacias dos
rios Riacho, Piraquê-açu,
Reis Magos e Jacaraípe
serão apresentadas durante a 2ª Oficina do Plano de Recursos Hídricos
da Região Hidrográfica,
que acontece nesta quinta-feira (12), às 9 horas,
em Ibiraçu. O evento é
aberto ao público.
A região hidrográfica
abrange integralmente

os municípios de Aracruz e Fundão; quase totalmente os municípios
de Ibiraçu e João Neiva; e
parte de Linhares, Santa
Leopoldina, Santa Teresa, Serra e Vitória.
O encontro será conduzido pela equipe desenvolvedora do Plano
das Bacias do Litoral
Centro-Norte, que fez
uma série de levantamentos de dados para se
alcançar o diagnóstico da
região hidrográfica.
Após a apresentação
do diagnóstico da região
hidrográfica, a equipe vai
desenvolver os prognósticos para a quantidade
e a qualidade das águas,
além de levantar ações

necessárias para preservação e uso sustentável
dos recursos hídricos. A
sociedade participará de
todo o processo, inclusive definindo as metas de
enquadramento.
Serviço
Apresentação de
Diagnóstico das Bacias
da Região Litoral
Centro-Norte
(2ª Oficina de Elaboração do Plano de Recursos Hídricos)
Data: 12 de setembro
(quinta-feira)
Horário: 9h às 14h45
Local: Complexo Cultural Roque Peruch, Av.
Conde D’Eu, s/nº, Centro, Ibiraçu
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Rara e incurável, fibrose cística é a
doença genética mais grave da infância
No mês de conscientização sobre o problema, pneumologista ressalta a
importância do diagnóstico precoce. Doença também acomete adultos.
Caroline Pereira

N

o último domingo (8), Linhares recebeu uma corrida de
conscientização sobre a fibrose cística,
um problema genético raro, ainda pouco conhecido, mas
que requer atenção
especial. O evento
esportivo integrou a
programação do Setembro Roxo, campanha que tem o objetivo de disseminar
informações sobre a
doença.
Além de não ter
cura, a fibrose cística é considerada
a doença genética
mais grave da infância e pode causar
atrasos no desenvolvimento. Segundo a
Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), cerca de 100 crianças e
50 adultos são portadores do problema
no Espírito Santo.
Em entrevista ao
jornal Correio do
Estado, a pneumologista Kenia Schultz,
que atua em Linhares, faz importantes
esclarecimentos sobre a doença, que,
conforme os núme-

REPRODUÇÃO/INTERNET

ros da Sesa, também
é diagnosticada em
adultos,
manifestando-se por meio
de tosse crônica,
suor salgado, entre
outros sintomas. A
médica ressalta ainda a importância do
diagnóstico precoce,
obtido através dos
testes do pezinho, de
suor e o genético.
Jornal CE: O que
acontece com o organismo de uma
pessoa diagnosticada com fibrose cística, ou seja, como a
doença age no organismo?
Kenia Schultz: Na
fibrose cística ocorre
grande reabsorção
de sal e água das mucosas, principalmente do sistema respiratório e digestivo,
que passam a conter
secreções mais espessas, conhecidas
como muco. Por isso,
a doença também é
chamada mucoviscidose. Esse muco
acumulado nas vias
aéreas resulta em
infecções
pulmonares de repetição,
que podem colocar
a vida do paciente
em risco. No tubo

Tosse crônica e secretiva é um dos sintomas comuns da fibrose cística.

digestivo, faz alterar
o aspecto das fezes e
leva a problemas digestivos graves, envolvendo intestinos,
pâncreas e fígado. A
doença ainda pode
afetar as glândulas
sudoríparas, produzindo um suor mais
salgado, e o sistema
reprodutivo masculino, causando infertilidade.
Jornal CE: Os sintomas costumam variar de um paciente
para o outro? Como
a doença se manifesta no dia a dia?
Kenia Schultz: A
DIVULGAÇÃO

A pneumologista Kenia Schultz, que atua em Linhares.

apresentação clínica
da doença é muito
variada e pode envolver manifestações
de vários órgãos. Sinais que devem ser
considerados
são:
tosse crônica e secretiva; problemas de
desenvolvimento da
criança, como a dificuldade em ganhar
peso e estatura; diarreia constante; fezes
mal formadas, volumosas e/ou gordurosas; e o suor mais
salgado. Do ponto
de vista pulmonar,
os sinais e sintomas
se confundem com
várias outras doenças de vias aéreas,
como tosse crônica,
infecções de repetição, chiado no peito
e falta de ar. Apesar
de ser mais diagnosticada em crianças,
é uma doença que
deve ser considerada no adulto na presença de bronquiectasias
e
doenças
sinusopulmonares
crônicas.
Jornal CE: E como
é feito o diagnóstico?
Kenia
Schultz:
O teste do pezinho,
realizado no primeiro mês de vida, in-

clui a identificação
da fibrose cística,
servindo como triagem. A confirmação
da doença nos casos
suspeitos é feita pelos testes do suor e
genético. No entanto, esse diagnóstico
pode não ser realizado dessa forma, e ao
longo da vida infantil ou adulta, deve
ser sempre investigada diante de manifestações suspeitas
da doença. Pacientes
adultos geralmente
apresentam características clínicas atípicas e mais brandas.
Jornal CE: Existe
algum grupo mais
propenso a ter a
doença? É possível
evitá-la?
Kenia Schultz: A
doença é genética e
hereditária (autossômica
recessiva),
em que o pai e a mãe
possuem o gene, e
o transmitem ao filho. Sendo assim, o
fator de risco para
a fibrose cística é a
história familiar. O
importante é o diagnóstico precoce para
tratamento adequado, evitando a evolução mais grave da
doença.

Jornal CE: É verdade que a doença costuma demandar, em
alguns casos, o transplante de pulmão?
Kenia Schultz: Sim,
a doença pulmonar
ocorre por conta de infecções pulmonares de
repetição, causando alterações inflamatórias
e arquiteturais crônicas
das vias aéreas, obstruindo a passagem
do ar pelos pulmões
e ocasionando insuficiência respiratória, hipoxemia e indicação de
transplante pulmonar,
nos casos mais graves.
Jornal CE: Existe
tratamento para a fibrose cística? Como
amenizar os sintomas
e ter qualidade de
vida?
Kenia Schultz: A
fibrose cística não tem
cura, mas tem tratamento e depende de
abordagem multidisciplinar em centros de
referência, para melhorar a qualidade de
vida dos pacientes. O
objetivo é tratar os problemas pulmonares,
prevenindo infecções e
abrindo as vias aéreas;
e os problemas intestinais e nutricionais,
através de dietas e suplementos específicos.

10

Quarta-feira, 11 de Setembro de 2019 - Ed.: 3671 | Correio do Estado

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS DO
DISTRITO DE BEBEDOURO
Faço saber que pretendem se casar:
1. SÉRGIO LIDIG, brasileiro, natural de
Afonso Cláudio/ES, solteiro, agricultor, com
trinta e um (31) anos de idade, residente em
na Via Baixo Quartel, s/nº, Baixo Quartel,
Linhares/ES e ÉRICA BORGES DE JESUS,
brasileira, natural de Linhares/ES, solteira,
analista RH, com trinta (30) anos de idade,
residente e domiciliada na rua Projetada, s/
nº, Baixo Quartel, Sítio nossa Senhora, Linhares/ES.
2. MARCEL CAJUEIRO DUARTE, brasileiro,
natural de Brasília/DF, divorciado, professor,
com quarenta (40) anos de idade, residente e
domiciliado na Rua Antônio Gomes Macedo,
300, Bebedouro, Linhares/ES e MARA GISELA BARCELOS, brasileira, natural de Linhares/ES, divorciada, professora, com quarenta
e um (41) anos de idade, residente e domiciliada na Rua Antônio Gomes Macedo, 300,
Bebedouro, Linhares/ES.
Se alguém souber de algum impedimento,
queira acusá-lo na forma da lei.
Linhares, 11 de setembro de 2019.
ROMEU CARIDADE COTTA
Oficial de Registro

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE LINHARES
Acham-se neste Cartório, na Av. Comendador Rafael, 1440,
Centro – Linhares/ES, CEP: 29.900-052, Tel: (27) 3264-1091, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
* ADICARLOS LOZER LOUREIRO - CPF: 001.741.037-19 - Protocolo: 339149.
* TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA - CNPJ:
33.530.734/0005-65 - Protocolo: 339156.
* TRANSPORTADORA COLATINENSE LTDA - CNPJ:
33.530.734/0005-65 - Protocolo: 339157.
* ZILMAR AZEVEDO DO NASCIMENTO MEI - CNPJ:
21.922.897/0001-80 - Protocolo: 339145.
Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-as para os fins
de direito e não sendo atendida a presente até o dia 12/09/2019,
notifico-a(s) do protesto.
Linhares-ES, 10 de setembro de 2019.
Lucineia Bolsanello Viana – Escrevente Autorizada
Site: www.1oficiolinhares.com
Expediente: Seg. a Sex. de 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE RIO BANANAL
Acham-se neste Cartório, na Av.14 de setembro n º 1170, Santo
Antônio, Rio Bananal/ES, CEP: 29.920-000, Tel: (27) 3265-1033,
títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
* ELIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 071.265.326-01
Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-as para os fins
de direito e não sendo atendida à presente até o dia 12/09/2019,
notifico-a(s) do protesto.
Linhares-ES, 10 de setembro de 2019.
Gleyton Grassi Lacerda – Escrevente Autorizado

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

RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Fundo Municipal de Saúde do Município
de Linhares-ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL FMS Nº 050/2019, para Registro de Preços, objetivando a contratação de
empresa especializada em realização de serviços em sessões de oxigenação hiperbarica,
destinado para atender os pacientes que necessitam dessa terapia no Hospital Geral de
Linhares, empresa vencedora: CLINICA DE
MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES
LTDA no lote 1 no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais).
Linhares-ES, 10 de setembro de 2019.
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial

CARTÓRIO LINHARES - CNS 023788

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

Faço saber que pretendem casar-se:
1 - MAX DEIVID LIMA DOS SANTOS, natural de Teixeira de
Freitas, BA, com vinte e oito (28) anos de idade, solteiro, caminhoneiro, residente e domiciliado Avenida Padre Manoel
da Nóbrega, Nº1045 , Interlagos em Linhares-ES. E THAIS
BORGES BEZERRA, natural de Linhares, ES, com vinte e seis
(26) anos de idade, solteira, do lar, residente e domiciliada
Avenida Padre Manoel da Nóbrega, Nº1045 , Interlagos em
Linhares-ES.
2 - LUAN HILÁRIO SANTOS, natural de Camacan, BA, com
vinte e dois (22) anos de idade, solteiro, estoquista, residente
e domiciliado Rua Basilio Moraes de Souza, nº 536, Jocafe II
em Linhares-ES. E BRENDA FERREIRA MAIA, natural de
Linhares, ES, com vinte e um (21) anos de idade, solteira,
atendente de cafeteria, residente e domiciliada Avenida Luiz
Cândido Durão, nº 5, QD 25, Nossa Senhora da Conceição em
Linhares-ES.
3 - DANILO PINHEIRO PEREIRA, natural de Linhares, ES,
com dezenove (19) anos de idade, solteiro, auxiliar de pizzario, residente e domiciliado Rua das Carmélias, S/n, Nova Esperança em Linhares-ES. E INGRID ALEXANDRE DA SILVA,
natural de União dos Palmares, AL, com dezenove (19) anos
de idade, solteira, atendente part time, residente e domiciliada
Avenida Lagoa do Durão, nº 615, Nova Esperança em Linhares-ES.
4 - ROSIVAL SILVESTRE, natural de Linhares, ES, com trinta e sete (37) anos de idade, solteiro, autônomo, residente e
domiciliado Rua Acre, 40, Aviso em Linhares-ES. E LORENA
LEITE ALVES, natural de Linhares, ES, com vinte e sete (27)
anos de idade, solteira, auxiliar de serviços gerais, residente e
domiciliada Rua Acre, 40, Aviso em Linhares-ES.
5 - LEANDRO ROSSINI RANGEL, natural de Jaguaré, ES, com
vinte e quatro (24) anos de idade, solteiro, montador, residente e domiciliado Rua Maria Carmen Almenara Calmon, S/n,
Planalto em Linhares-ES. E RENATA DA SILVA COUTINHO,
natural de Linhares, ES, com vinte e dois (22) anos de idade,
solteira, auxiliar comercial, residente e domiciliada Rua Maria
Carmen Almenara Calmon, S/n, Planalto em Linhares-ES.
Se alguém souber algum impedimento, acuse-o na forma da lei.
Linhares-ES, 10 de setembro de 2019
Fernando Brandão Coelho Vieira
Registrador

COMUNICADO
Alcebiades Tamanini, torna público que Requereu da
SEMAMA, através do processo nº 6099/2019, a Licença Municipal Previa, Instalação e Operação (LMP,
LMI E LMO) para Secagem mecânica de grãos associada a pilagem, no município de Rio Bananal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA/ES
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições legais, torna público novas etapas conforme anexo II do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº001/2019/PMJN 31 DE MAIO DE 2019, referente ao
Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, para os cargos de Professor
“A” (MAPA), Professor “B” (MAPB) e Professor “P”
(MAPP), da Secretaria Municipal de Educação. Seguem
extrato das etapas prevista no edital supracitado:
1) O GABARITO OFICIAL FINAL
O gabarito oficial final após fase de recursos, de todos os cargos, provas A e B, estão disponíveis no site
www.fsjb.edu.br para conhecimento;
2) DO RESULTADO AOS RECURSOS
2.1) O resultado sintético aos recursos por candidato
e por ordem alfabética, estão disponíveis no site www.
fsjb.edu.br para conhecimento, de todos;
2.2) Os candidatos que fizerem recurso de acordo
com o estabelecido no edital nº 001/2019, podem acessar
as respostas detalhadas através da Central do Candidato, acessando o site www.fsjb.edu.br.
3) DO RESULTADO PRELIMINAR DAS PROVAS
OBJETIVAS:
3.1) A relação completa do resultado preliminar das
provas objetivas disposta por inscrição, nome (em ordem alfabética) por cargo, está disponível no site: www.
fsjb.edu.br 3.2) Os interessados terão, unicamente, de 02
(dois) dias para contestar o resultado preliminar da prova objetiva, exclusivamente mediante preenchimento do
campo disponibilizado na Central do Candidato disponível no site www.fsjb.edu.br, a partir das 10h do dia
11/09/2019 até às 18h do dia 12/09/2019, considerando-se
o Horário do Estado do Espírito Santo.
4) Caso necessário obter informações gerais referentes ao Concurso Público poderão ser feitas através do
site www.fsjb.edu.br ou pelo telefone (27) 3302-8057 ou
ainda pelo e-mail concursojn@fsjb.edu.br
João Neiva/ES, em 10 de setembro de 2019.
OTÁVIO ABREU XAVIER
PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
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AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO

Mês de setembro celebra a luta e o direito
das pessoas com necessidade especiais
Programação começa nesta quarta (11), com visita das crianças surdas da
rede municipal ao Centro de Atendimento aos Surdos (CAS), em Vitória.

N

este mês de setembro são celebradas quatro
datas importantes na luta
pelos direitos das pessoas com deficiência: Dia
Mundial das Línguas de
Sinais (10/09), Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência (21/09),
Dia Nacional do Surdo
(26/09) e Dia Internacional do Surdo (30/09). A
Secretaria Municipal de
Educação de Linhares,
por meio do setor de
Educação Especial, promoverá uma caminhada,

um seminário, piquenique e plantio de árvores
para lembrar as datas,
conscientizar e convidar
a população a participar
do processo de inclusão
desse público.
A programação começa nesta quarta-feira (11),
com visita das crianças
surdas da rede municipal
ao Centro de Atendimento aos Surdos (CAS), em
Vitória, onde participarão
de palestras, gincana e assistirão um curta-metragem criado por surdos de
Vitória.

Na próxima quinta-feira (19), às 8 horas,
acontece um café da manhã organizado pela Associação dos Deficientes
de Linhares (Adefil). No
mesmo dia, às 19 horas,
será iniciada uma formação continuada direcionada aos pais dos estudantes autistas da rede
municipal, momento em
que serão abordados o
conceito, as possíveis causas, como lidar com as especificidades, orientações
pedagógicas, direitos e
deveres, além de dinâmiDIVULGAÇÃO/ PML

No dia 20 de setembro acontece a 6ª Caminhada da Inclusão, que tem como tema este “INCLUSÃO não
é favor, é um DIREITO”.

cas que cuidam do aspecto emocional dos pais.
No dia 20 de setembro acontece a 6ª Caminhada da Inclusão, que
tem como tema este “INCLUSÃO não é favor, é
um DIREITO”. A concentração será às 8h30,
em frente à CEEFMTI
“Bartouvino Costa”, no
Centro. O percurso tem
início às 9 horas, saindo
do estacionamento da escola e percorrerá a Avenida Monsenhor Pedrinha
até a antiga Câmara Municipal. Os participantes
vão passar pela Rua Augusto Calmon, retornando pela Avenida Capitão
José Maria até a Praça
dos Correios, retornando
à escola. A sugestão é de
que todos estejam trajando calça jeans e camiseta
branca.
No dia 21, às 8 horas, um grupo de crianças com deficiência da
rede municipal e demais
membros da comunidade se reunirão em frente
à Unidade de Saúde do
bairro Jardim Laguna, de
onde sairão para plantar
árvores em locais pre-

viamente indicados por
membros da comunidade, com orientações da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. A partir das 9 horas, a Adefil
fará uma panfletagem no
Centro e em ônibus que
circulam em Linhares. O
objetivo é chamar a atenção da comunidade sobre
a conscientização dos direitos da pessoa com deficiência.
“Já se passaram 10
anos da lei da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva de
uma Educação Inclusiva
e muitas pessoas ainda
desconhecem os direitos e especificidades das
pessoas com deficiência.
Esses eventos, ora planejados pela Secretaria Municipal de Educação, em
parceria com outros setores municipais, são anualmente organizados com
o intuito de aproximar a
comunidade linharense
dessas informações, para
que tomem consciência,
e assim, respeitarem os
direitos adquiridos por
esses cidadãos”, pontuou
a pedagoga da Divisão

de Educação Especial, Jaqueline Aparecida Alves
Duque.
Já no dia 27 de setembro será realizado o “Seminário Municipal – Educação Especial: Ontem,
Hoje e Amanhã”, ministrada pela professora
doutora Marileide Gonçalves França, componente do colegiado do Fórum
de Gestores de Educação Especial do Espírito
Santo do Grupo de Pesquisa-ação e Gestão em
Educação Especial (GRUFOPEES) da Ufes. O encontro será no auditório
da UAB, no bairro Novo
Horizonte, às 19 horas.
As inscrições são limitadas e os interessados em
participar do seminário
podem se inscrever pelo
endereço eletrônico linhares.sisp.com.br.
A programação finaliza no dia 29 de setembro
(domingo), com um piquenique na Praça 22 de
Agosto, para toda família. O encontro começa às
13 horas, com oficinas de
Libras, pintura de rosto,
jogos, brincadeiras e outras atrações.

Alunos de Sooretama se classificam para
a 6ª Olimpíada da Língua Portuguesa
Estudantes irão participar da etapa
estadual da competição.

Q

uatro
alunos de escolas
de
Sooretama foram
classificados para
a etapa estadual
da 6ª Olimpíada da
Língua Portuguesa, nas categorias
Poema, Memórias
Literárias, Crônica
e Artigo de Opi-

nião. A seleção dos
classificados
foi
realizada por uma
comissão da Secretaria Municipal de
Educação;
As
estudantes
Sofia Laura Silva
dos Santos e Ester
Fernandes da Silva são da EMEF
“Professor Alberto

Stange Júnior”; enquanto Bianca Leonir Cozer é aluna
da escola estadual
“Regina
Bolssanello
Fornazier”
e Rodrigo Fornazier Treggi aluno
da escola estadual
“Cândido Portinari”.
“Parabéns
aos

alunos que agora
terão a responsabilidade de representar o município e parabéns aos
professores por incentivarem e orientarem a produção
dos textos”, destacou o prefeito de
Sooretama,
Alessandro Broedel.

DIVULGAÇÃO /PMS

A estudante Sofia Laura Silva dos Santos, da EMEF “Professor
Alberto Stange Júnior”, é uma das classificadas para a olimpíada.
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Vanessa Bergamaschi
Vanessa Bergamaschi - vanessacolunista@yahoo.com.br

vanessabcolunista

Coluna Vanessa Bergamaschi
Divulgação

Passagem de
Comando
O Tenente-coronel
Geovânio Silva Ribeiro, que é responsável
pelo 1º. Batalhão da
PM, em Vitória, vai
assumir nesta quinta-feira (12) o comando do 12º. Batalhão
da Polícia Militar em
Linhares, posto até
então exercido pelo
Tenente-coronel Gelson Lozer.
A cerimônia de
posse está marcada
para as 9 horas, no
auditório do Sistema Findes, no bairro
Aviso.

Corrida em Família
Acompanhado
dos filhos Bruno e
Viviany, o gente boa
Lulu Silva participou
da 1ª Corrida e Caminhada da Fibrose
Cística de Linhares. O
evento, que faz parte
da campanha Setembro Roxo, foi realizado nesse domingo (8)
no bairro Três Barras.
Lulu também terá a
companhia da filha
na maior corrida de
rua do ES, as Milhas
Garoto, que acontece
no próximo dia 29, em
Vitória.
Presença de destaque
Quem
também
marcou presença e
participou da 1ª Corrida e Caminhada da
Fibrose Cística de Linhares foi o prefeito
Guerino Zanon e o secretário de Assistência Social, Amantino
Paiva.

O melhor prato do
festival
A
cabeleireira
Mary Castro conquistou,
merecidamente, o primeiro lugar no concurso
de pratos típicos do Festival Gastronômico de
Povoação com o prato
“Farofa Luz do Rio”. O
evento foi realizado nesse
final de semana e marcou
um novo formato para a
retomada da tradicional
Festa da Manjuba.
Em tempo, vale destacar que Mary, além de ser
uma frequentadora assídua de Povoação, sempre lutou pelos interesses
daquela comunidade. Ela
também foi a idealizadora da Festa da Manjuba
B-Day da Brena!
A lindona Brena Felix estava radiante no
Butiquim do Gordinho
na última sexta-feira (6),
e não era por menos!
Cercada de amigos e do
marido Alex Coelho, ela

comemorou em grande
estilo a chegada de mais
uma primavera. Depois
do tradicional “Parabéns pra você”, ela estourou a champanhe e
fez aquele brinde merecido! Tudo do jeitinho
que pede um aniversário muito bem comemorado!
Casa Cor ES
Aguardada com expectativa pelos apaixonados por arquitetura
e decoração, a CasaCor
ES 2019 será aberta para
o público na próxima
quarta-feira, dia 18, no
Clube Ítalo. Com o tema
“Planeta Casa”, a exposição vai até 17 de novembro, apresentando a
nova cara da arquitetura capixaba. Entre os 42
arquitetos, designers de
interiores e paisagistas,
destaque para os linharenses Fernando Pandolfi, arquiteto, e Sérgio
Palmeira, decorador.

Este timaço de profissionais atua na recém- inaugurada Spazzio D’unhas, empresa do segmento de beleza
especializada em serviços express - ou seja, sem hora
marcada. A equipe capricha nos cuidados de unhas e
cabelos e oferece também extensão de cílios, podologia e outros serviços estéticos, prezando pela qualidade e praticidade. A Spazzio D’unhas fica no Centro de
Linhares (em frente à Vitta Empreendimentos) e está
com uma promoção de 20% de desconto em serviços
de manicure, para este mês.

CMYK

