
Abertura do maior evento de rochas ornamentais do Sul do Espírito Santo está marcarda para às 17h. Governador Paulo Hartung confirmou presença
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As matérias assinadas e publicadas neste jor-
nal, não traduzem a opinião do próprio jornal. 
A veracidade das informações publicitárias 
veiculadas é de responsabilidade de quem 
as patrocina (anunciante). A legislação não 
impõe ao órgão que veicula o anúncio (jornal) 
a obrigatoriedade de verificação e compro-
vação da fide lidade e correção destes anún-
cios. Fonte: STJ (Superior Tribunal de Justiça).

• CIRCULAÇÃO: Alegre, Anchieta, Apiacá, 
Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição 
do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores 
do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, 
Iconha, Itapemirim, Irupi, Iúna, Jerônimo 
Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz 
Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio 
Novo do Sul, São José do Calçado, 
Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante.
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Eleições batendo à porta 
e ainda tem candidato de-
fendendo mais poder ao Es-
tado, em detrimento da li-
berdade do indíviduo. Seria 
cômico, mas é uma lástima! 

Em minha militância na 
advocacia, atendo empresas 
que representam vários ra-
mos de nossa economia, do 
comércio varejista ao setor 
de serviços, e a insatisfação 
é geral com o controle acen-
tuado do Estado, agravando 
sobremaneira o panorama 
de quem pretende empreen-
der neste país.

O varejo por exemplo, a 
duras penas tenta se manter 
com todos os percalços ine-
rentes da atividade, e ainda 
tem de se ater com exces-
sos de órgãos como o Pro-
con, que sem qualquer pré-
-análise das reclamações de 
consumidores, muitas ve-
zes formalizam procedimen-
tos infundados, noti�cam 
o estabelecimento (fornece-
dor �nal de bens), designam 
audiências, aplicam multas, 
sem qualquer ponderação 
quanto a viabilidade dos fa-
tos narrados por um imper-
tinente consumidor. Não há 
um �ltro inicial que orien-
ta o comprador, a sanha em 
demandar é maior. Conduta 
como esta ATRASA O EM-
PREENDEDORISMO!

Na construção civil, se a 
empresa particular intencio-
nar em prestar serviços para 
ente público, após transpor 
todas as fases licitatórias, de-
verá se submeter a um pla-
nilhamento orçamentário 
improdutivo, incapaz de re-
munerar e representar a rea-
lidade da obra, sujeitando-se 

A COMPROVADA INEFICIÊNCIA 
DO ESTADO DEVE URGIR O 
APRIMORAMENTO DA LIVRE INICIATIVA!

a aditivos tão inócuos quan-
to a contratuação originária. 
Situação como esta EMBA-
RAÇA O EMPREENDE-
DORISMO!

Seguindo... no setor de ro-
chas, empresas que atuam no 
bene�ciamento desta maté-
ria-prima, são martirizadas 
para o alcance e mantença de 
licenças de operações (mui-
tas vezes inatingivéis) junto 
aos órgãos competentes. Não 
que a �scalização para tanto 
não deva ocorrer a modo e 
contento, mas o excesso de 
burocracia também IMPE-
DE O EMPREENDEDO-
RISMO!  

Poderia estender o artigo 
por tormentosas linhas, com 
outros inúmeros exemplos, 
e o ATRASAR, o EMBA-
RAÇAR e o IMPEDIR se-
riam vocábulos recorrentes!

Os planos de governo da 
maioria dos candidatos pre-
sidenciáveis que aí estão, são 
restritos, com soluções su-
per�ciais que não alcançam 
a sociedade tal qual enxerga-
mos no dia a dia. São medi-
das que, se forem adotadas, 
serão aplicadas de cima pra 
baixo. E meu amigo, conve-
nhamos... quando chegam 
até você microempreende-
dor, quando chegam em 
você pequeno empresário, 
já estão deturpadadas, sem 
praticabilidade alguma!

Vote prezando pelo seu 
negócio, porque o mimimi 
não vai pagar sua folha sala-
rial, tampouco irá fazer esse 
país crescer!

Em linhas gerais, a �uídez 
do sistema depende de um 
LÍDER e não de um gover-
nante!

PONTO ELETRÔNICO
Em 120 dias todos os órgãos da Prefeitura de Ca-
choeiro deverão ter registro eletrônico de ponto, por 
meio de identi�cação biométrica. O objetivo é con-
trolar a jornada de trabalho dos servidores públicos. 
Medida foi publicada no Diário O�cial de ontem.

PAUTA DA SESSÃO
Nove projetos estão na pauta da Câmara de Cachoeiro 
na sessão ordinária de hoje. A maioria é de autoria do 
Poder Executivo. Entre eles está uma emenda que trata 
da reformulação da estrutura organizacional da Agersa. 

ES 482
Apesar de reclamações sobre sinalização confusa na 
ES 482, entre Cachoeiro e Duas Barras, o DER a�r-
ma que nada chegou até eles. O tráfego temporaria-
mente em pista dupla, por conta do serviço de im-
plantação da junta de dilatação do viaduto sobre a 
linha férrea, volta ao normal a partir de hoje. 

• CHARGE DO ZÉ

INCLUSÃO
Foi linda a apresentação do Coral da Apae na tarde de 
ontem na Câmara de Cachoeiro. Os meninos come-
moraram os 49 anos da Apae e abertura do Setembro 
Verde, mês que marca a luta pela  inclusão de pessoas 
com de�ciência na sociedade.



Hartung autoriza mais seis concursos 
públicos com salários de até R$ 9 mil

• NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR. SERÃO OFERTADAS 1.257 VAGAS, DISTRIBUÍDAS ENTRE A JUCEES, DER, 
IPEM-ES, IOPES, E AS SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO E DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

O governador Paulo 
Hartung (MDB), junto à 
secretária de Gestão e Re-
cursos Humanos, Dayse 
Lemos, autorizou, na ma-
nhã de ontem, a realização 

REDAÇÃO
ESTADUAL

•
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 • FRED LOUREIRO/SECOM

de mais seis concursos pú-
blicos no Estado.

Serão ofertadas 1.257 
vagas (211 de Nível Mé-
dio e 1.046 de Superior), 
distribuídas entre a Junta 
Comercial (Jucees), o De-
partamento de Estradas e 
Rodagem (DER), os Insti-

tutos de Pesos e Medidas 
(Ipem-ES) e de Obras Pú-
blicas (Iopes), e as Secre-
tarias da Educação (Sedu) 
e de Controle e Transpa-
rência (Secont).

“Estamos autorizan-
do concurso para seis ór-
gãos, em funções diver-

sas, para os níveis médio 
e superior. Especi�camen-
te no concurso dos profes-
sores estamos, passo a pas-
so, substituindo os cargos 
temporários por perma-
nentes”, adiantou o gover-
nador Paulo Hartung.

O concurso da Sedu terá 
200 vagas para o cargo de 
Agente de Suporte Edu-
cacional (Nível Médio), 
cuja remuneração é de R$ 
1.825,82; e 1.000 vagas 
para Professor (Nível Su-
perior), em diferentes dis-
ciplinas, com salário de 
R$ 2.081,68. 

Já a Secont realiza-
rá concurso para Audi-
tor do Estado (Nível Su-
perior), com salário de 
R$ 9.326,63. Para ele se-
rão ofertadas 10 vagas e 
será exigida do candida-
to a formação em um dos 
seguintes cursos - Admi-
nistração, Ciências Con-
tábeis, Ciências Econô-
micas, Ciências Jurídicas, 

Engenharia Civil e Tecno-
logia da Informação.

O Ipem-ES lançará 5 va-
gas para Assistente de Su-
porte (Nível Médio), 3 
para Analista de Supor-
te (Nível Superior) e 7 
para Agente Fiscal (Nível 
Superior), todos de Ges-
tão, Metrologia e Quali-
dade. A remuneração para 
Nível Médio será de R$ 
1.825,82, e Superior, de 
R$ 4.443,60. Dentre as 
formações contempladas 
estão Administração, Ci-
ências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Direito, Psi-
cologia, Serviço Social, Ci-
ência da Computação, En-
genharia da Computação e 
Sistema de Informação.

Haverá, ainda, oportu-
nidades aos que são for-
mados em Engenharia, 
com os concursos para 
Técnico Superior Opera-
cional, que tem remunera-
ção de R$ 6.162,16. O Io-
pes abrirá 6 vagas para esse 

cargo, e o DER, 16, totali-
zando 32 vagas.

A Jucees promoverá 
concurso com 3 vagas para 
Técnico de Registro Em-
presarial (Nível Médio) 
e 3 para Técnico Admi-
nistrativo (Nível Médio), 
ambos com salário de R$ 
2.050,91. Além de 4 va-
gas para Analista de Regis-
tro Empresarial (Nível Su-
perior), que tem salário de 
R$ 4.443,60 e é voltado a 
formações como Adminis-
tração, Direito, Ciências 
Contábeis, Ciências Eco-
nômicas e outras.

“Semana passada anun-
ciamos 527 vagas para 
Detran, Sejus, Polícia Ci-
vil e Iases. E hoje estamos 
autorizando mais 1.257 
para seis órgãos diferentes, 
totalizando 1.784 oportu-
nidades em concursos no 
Estado”, destacou Dayse 
Lemos, secretária de Esta-
do de Gestão e Recursos 
Humanos.
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Prefeitura de Ibatiba consulta Tribunal 
de Contas sobre revisão salarial

• NEGOCIAÇÕES. LUCIANO PINGO AFIRMA QUE A DISCUSSÃO ENVOLVE SOMENTE A LEGALIDADE EM PAGAR OS 
VALORES REIVINDICADOS, POIS A PREOCUPAÇÃO É COM O DESCUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Prefeitura de Ibatiba 
protocolou ontem, no Tri-
bunal de Contas (TCE), 
consulta com objetivo de 
avançar nas discussões so-
bre reivindicações feitas pe-
los servidores públicos.

Na consulta formulada e 
protocolada sob o número 
12848/2018-1, o município 
aborda quatro temas para 
valorização dos servidores e 
com isso busca evitar trans-
tornos jurídicos para a mu-
nicipalidade e também ao 
chefe do Poder Executivo.

Segundo a municipali-
dade, a consulta é fruto do 
compromisso da prefeitu-
ra assumido com o Sindi-
cato, e reforçado na reu-

REDAÇÃO
DE IBATIBA

•

Bom Jesus do Norte 
fará hoje, às 18h, no pré-
dio Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), audiên-
cia pública para discutir o 
Plano Municipal de Sane-
amento Básico e o Plano 
Municipal de Gestão Inte-
grada de Resíduos Sólidos.

O encontro será condu-
zido pela equipe de técni-
cos da Universidade Fede-

ral Fluminense (UFF), que 
está auxiliando os municí-
pios capixabas na elaboração 
dos planos. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, Carlos Alberto Moraes 
�iebaut, serão apresenta-
dos planos de ações de cur-
to, médio e longo prazo. “O 
que estamos começando a 
discutir hoje vai re�etir para 
os próximos 20 anos na qua-
lidade de vida dos morado-
res do município, por isso 

AUDIÊNCIA VAI DISCUTIR PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUAÇUÍ E BOM JESUS

REDAÇÃO
DE BOM JESUS / GUAÇUÍ

•

 • DIVULGAÇÃO
nião realizada na sede do 
Ministério Público, no úl-
timo dia 16.

“Com essa consulta, o 
município terá maior segu-
rança jurídica para tomar 
as decisões e garantir as va-
lorizações que os servidores 
merecem”, destacou o pre-
feito Luciano Pingo.

Pingo ainda destacou que 
a discussão envolve somen-
te a legalidade em pagar es-
ses valores, em momento 
que o município foi noti�-
cado por questões de índi-
ce de pessoal, em relação a 
descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

“Não debato mereci-
mento dos servidores, pois 
eles são guerreiros e pre-
cisamos reconhecer isso”, 
pontuou o prefeito.

• TEMAS 
- É possível realizar o pa-

gamento da Revisão Geral 
dos Servidores e o Piso Na-
cional do Magistério mesmo 
que implique em de�agrar o 
índice estabelecido pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal?

- É possível realizar o 
pagamento do Adicional 
Financeiro dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
mesmo que implique em 
de�agrar o índice estabe-
lecido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal?

- É possível garantir a 
complementação sala-
rial aos servidores que re-
cebem aquém do salário 
mínimo sem utilizar para 
tal dos direitos e vanta-
gens adquiridos ao longo 

da carreira pro�ssional, 
e sem que isso con�gure 
aumento salarial e garan-
tia de isonomia de direi-
tos aos outros servidores?

- A exceção quanto ao 
cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal garanti-
da às decisões judiciais aco-
berta o pagamento de todas 

as prestações indenizatórias 
e incorporações aos venci-
mentos que advirem da de-
cisão sem incidir no índice 
de gasto com pessoal?

devemos sim participar, por 
isso reiteramos o convide 
para que a população esteja 
presente”, convida.  

Audiência em Guaçuí      
Amanhã é a vez de Gua-

çuí realizar a audiência pú-
blica. O encontro será às 
18h, na Câmara Municipal.

A elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico e do Plano Munici-
pal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Guaçuí 
(PMSB-PMGIRS/Guaçuí) 

tem o objetivo de buscar a 
construção de instrumentos 
de gestão pública no muni-
cípio.

Além disso, visa dar iní-
cio à fase de ordenamen-
to da gestão e do gerencia-
mento desses serviços, com 
a participação da sociedade. 
“Isso demonstra a impor-
tância da participação de to-
dos no processo, começan-
do pela audiência pública”, 
destaca a prefeita de Guaçuí, 
Vera Costa (PDT).

Conforme é enfatizado 
na apresentação do PMSB, 
no processo de desenvolvi-
mento dos municípios, o 
saneamento básico aparece 
como um dos pontos mais 
vulneráveis, interferindo 
diretamente na qualidade 
de vida e, principalmen-
te, de saúde da população. 
Por isso, atualmente, o Sa-
neamento Básico tem re-
cebido maior atenção go-
vernamental, com uma 
quantidade signi�cativa 

de recursos a serem inves-
tidos.

“E como determina a lei, 
o município é o gestor e 
aquele que concede os servi-
ços de Saneamento Básico. 
Essa é uma tarefa desa�ado-
ra, o que torna primordial o 
apoio da Funasa e da UFF, 
para a elaboração do Plano 
Municipal, o que vai nos 
proporcionar a possibilidade 
de buscar recursos �nancei-
ros do Governo Federal e do 
Estado”, a�rma a prefeita.

• PREFEITO destaca que sempre 
esteve aberto ao diálogo com os 
servidores públicos e o sindicato
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• A LEI
O Irupi Mais Legal 

foi criado pela Prefei-
tura, por meio da Lei 
889/2017, com o obje-
tivo de legalizar os imó-
veis localizados nos 
núcleos urbanos no ter-
ritório municipal. A re-
gularização é um pro-
cesso de intervenção 
pública que inclui medi-
das jurídicas, urbanísti-
cas, sociais e ambientais 
com a finalidade de dar 
legalidade aos terrenos.

•

Após cinco anos, Alegre pode voltar 
a celebrar convênios com o Estado

• HERANÇA. POR CONTA DE DÍVIDAS DEIXADAS PELA ANTIGA 
ADMINISTRAÇÃO E A FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AS 
CERTIDÕES NEGATIVAS DA PREFEITURA FICAVAM RETIDAS

Após cinco anos sem po-
der celebrar convênios para 
captação de recursos e in-
vestimentos, o município 
de Alegre está com o Cer-
ti�cado de Registro Ca-
dastral de Convenentes 
(CRCC) do Estado do Es-
pírito Santo em dia.                      

Por conta de dívidas dei-
xadas pela antiga adminis-
tração e a falta de prestação 

REDAÇÃO
DE ALEGRE

•

• O PROGRAMA é um instrumento de coleta de 
informações socioeconômicas individual dos moradores

• PREFEITO ZÉ GUILHERME AFIRMA que são 
muitos os problemas deixados pelo antigo gestor

 • DIVULGAÇÃO

 • ARQUIVO

A Prefeitura de Irupi 
abriu cadastramento para o 
programa “Irupi Mais Le-
gal”, que tem o objetivo de 
legalizar imóveis da cidade. 
Os interessados têm até dia 
15 de setembro para reali-
zar a inscrição para a regu-
larização fundiária.

Para se cadastrar, basta 
comparecer a sede da Pre-
feitura com cópia e origi-
nal dos documentos pes-

soais, comprovante de 
renda, de endereço e com-
provante de posse do imó-
vel. Técnicos do setor de 
engenharia do município 
estarão à disposição para 
realizar o cadastro, ex-
plicar o programa e tirar 
dúvidas. O atendimento 
acontece das 12h às 18h.

Regularização Fundiária
A regularização do imó-

vel garante o direito social 
à moradia, acesso a servi-
ços públicos e torna o imó-
vel patrimônio familiar, 

IRUPI FAZ CADASTRAMENTO EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

DANIEL BORGES
DE IRUPI

• podendo ser repassados às 
futuras gerações.

Quando o imóvel não 
está em situação de legalida-
de, por estar construído em 
área irregular, por exemplo, 
moradores �cam em estado 
de insegurança, por não ser 
proprietário de onde habi-
ta. E isso acarreta uma série 
de fatores negativos: impos-
sibilita abertura de �nancia-
mentos para construir, re-
formar ou ampliação da 
casa; Também pode interfe-
rir na venda do imóvel.

de contas que retinham as 
certidões negativas da Pre-
feitura de Alegre, o mu-
nicípio �cou um longo 
período sem receber inves-
timentos por parte do Go-
verno do Estado.

“São muitos os proble-
mas deixados pelo anti-
go gestor. Mas com deter-
minação e muito trabalho 
estamos atingindo nosso 
objetivo que é trazer o de-
senvolvimento para nossa 
cidade. Com o CRCC po-

deremos pleitear recursos, 
obras, melhorias e investi-
mentos para nossa cidade”, 
garante o prefeito munici-
pal, José Guilherme.

Foram muitos os recur-
sos perdidos, mas agora, a 
Prefeitura de Alegre, tra-
balha para receber investi-
mentos que bene�ciaram 
diversos bairros no muni-
cípio com obras de calça-
mento e drenagem.

“Se o projeto for apro-
vado, receberemos R$ 3 

milhões para obras de cal-
çamento e drenagem em 
nossa cidade. Um inves-
timento muito importan-
te, uma vez que a Prefei-
tura não tem como aplicar 
uma verba deste porte no 
município por conta da 
baixa arrecadação. Preci-
samos muito da parceria 
com o Governo Estadu-
al”, explica Rodrigo Var-
gas, secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável.
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Maior feira do setor de rochas 
ornamentais da região Sul começa hoje

• CACHOEIRO STONE FAIR. ESSA EDIÇÃO TRAZ LANÇAMENTOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSUMOS, 
BENEFICIAMENTOS E PEDRAS NATURAIS, QUE VÃO DESDE OS MATERIAIS CLÁSSICOS AOS EXÓTICOS

São cerca de 180 expo-
sitores da cadeia produti-
va de rochas ornamentais, 
diversas ações voltadas 
para ampliar a geração de 
negócios e troca de co-
nhecimento.  Nesse con-
texto, a Cachoeiro Stone 
Fair abre seus portões de 
hoje até sexta-feira, 31 de 
agosto, em Cachoeiro de 
Itapemirim.

Focada na realização 
de networking e negó-
cios, essa edição traz lan-
çamentos em máquinas e 
equipamentos, insumos, 
bene�ciamentos e pedras 
naturais, que vão desde 
os materiais clássicos aos 
exóticos. Muitos de pe-
dreira própria das empre-
sas expositoras.

Paralela à apresentação 
de produtos, a feira de Ca-
choeiro também desen-
volve ações externas que 
aumentam as oportunida-
des de negócios entre for-

REDAÇÃO
DE CACHOEIRO

•

Interessados em linhas de 
crédito com foco no setor 
de rochas ornamentais terão 
atendimento do Banco de 
Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes) durante a Ca-
choeiro Stone Fair 2018.

A feira acontece a partir de 
hoje e vai até sexta-feira, no 
Parque de Exposição Carlos 
Caiado Barbosa, em Cacho-
eiro de Itapemirim.

Além de ser um parcei-
ro histórico da Feira, o Ban-
des apóia o setor de rochas e 

fomenta atualmente a inten-
si�cação da presença das em-
presas capixabas no merca-
do internacional com suas 
linhas de �nanciamento vol-
tadas para investimentos e ca-
pital de giro. Outra forte atu-
ação da instituição em sendo 
o crédito para a implanta-
ção de mecanismos que agre-
guem sustentabilidade ao ar-
ranjo produtivo.

O Bandes ainda apóia a 
implantação, a expansão, a 
modernização e o desenvol-
vimento tecnológico das em-
presas, incluindo a aquisição 
de equipamentos, até mesmo 

INVESTIMENTO E GIRO PARA O SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS 
ESTARÁ DISPONÍVEL DURANTE CACHOEIRO STONE FAIR

REDAÇÃO
DE CACHOEIRO

•

• EVENTO QUE ACONTECE  ATÉ SEXTA vai reunir cerca de 180 expositores 

 • DIVULGAÇÃO

 • ARQUIVO

necedores e compradores, 
como o programa Por-
tas Abertas, que consis-
te em visitas aos parques 
industriais e showroom 
de rochas ornamentais 
das empresas, e o Clube 
dos Marmoristas, proje-
to comprador direcionado 
para marmoristas brasilei-
ros e depósitos.

Com o intuito de me-
lhor atender a cadeia de 
rochas do setor, a Abiro-
chas em parceria com as 
associações e sindicatos es-
taduais, irá lançar o proje-
to Academia das Rochas. 
O objetivo é fornecer as 
marmorarias do país, in-
formações que possam 
melhor atender seus clien-
tes, criando também ins-
trumentos, eventos, con-
teúdo para os arquitetos 
com o claro objetivo de 
aproximá-los do setor de 
rochas ornamentais.

O presidente do Sin-
dirochas, Tales Macha-
do, a�rma que o evento 
é fundamental para a vi-

sibilidade do setor e mer-
cado brasileiro de rochas 
ornamentais. “A feira faz 
parte da divulgação es-
tratégica de várias em-
presas, sendo uma gran-
de oportunidade para os 
empresários avaliarem in-

vestimentos e planejarem 
estratégias que atraiam 
compradores e futuros 
clientes. Ela apresenta em 
primeira mão o que há de 
mais avançado em termos 
de máquinas e equipa-
mentos além de criar um 

importados ou usados, e a au-
tomação industrial, com im-
plantação de sistemas de TI 
que otimizem o processo de 
produção.

O diretor de Crédito e Fo-
mento do Bandes, Everal-
do Colodetti, destaca a atu-
ação para atender todas as 
demandas por investimen-
to do segmento. “O Bandes 
tem produtos que atendem às 
necessidades dos empreende-
dores de mármore e granito, 
como por exemplo, soluções 
de crédito destinadas à e�ci-
ência energética e à adoção de 
reuso de água”, enumera.

• CRÉDITO 
ESPECÍFICO
No Sul do Estado, o banco 

do desenvolvimento capixaba 
ainda traz no portfólio uma 
linha especí�ca, o Fundesul, 
que apóia a implantação de 
negócios, máquinas e equipa-
mentos com condições ain-
da mais competitivas. “Com 
as nossas linhas, o empresá-
rio tem a vantagem de não 
precisar abrir conta corrente, 
nem adquirir seguros ou tí-
tulos, além de ter um bônus 
para pagamentos feitos até a 
data de vencimento”, enume-
ra o diretor.

ambiente favorável de ne-
gócios”.

O Cachoeiro Stone Fair, 
que será realizada de 28 a 
31 de agosto, das 14h às 
20h, com acesso até às 19h, 
é restrito para pro�ssio-
nais do setor de rochas or-

namentais, arquitetos e de-
signers. O credenciamento 
pode ser realizado antecipa-
damente pelo site www.ca-
choeirostonefair.com.br.

A feira é uma realização 
da Milanez & Milaneze, 
empresa do Grupo Vero-
naFiere, com promoção do 
Sindirochas e Cetemag.

• ABERTURA 
OFICIAL
A cerimônia de abertura 

da Cachoeiro Stone Fair 
será hoje, às 17h, no Par-
que de Exposição Carlos 
Caiado Barbosa, e reunirá 
lideranças e empresários 
da cadeia produtiva de ro-
chas ornamentais, além 
do governador Paulo Har-
tung e autoridades federal, 
estadual e municipal.

Na ocasião, haverá a pos-
se da nova diretoria do Sin-
dirochas para a gestão do 
triênio 2018/2021. Tales 
Machado segue no cargo 
da presidência, sendo ree-
leito para mais um manda-
to à frente do Sindicato.
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Polícia Civil capixaba 
ganha reforço com 70 
fuzis norte-americanos

A Polícia Civil ganhou o 
reforço, na manhã de on-
tem, de 70 fuzis M4 cali-
bre 5.56, da marca ameri-
cana Colt. Essas armas de 
fogo, consideradas umas 
das mais modernas e me-
lhores do mundo, em seu 
gênero, foram entregues 
em cerimônia na presença 
do secretário de Estado da 
Segurança Pública, Nyl-
ton Rodrigues, e do dele-
gado-geral da Polícia Ci-
vil, Guilherme Daré.

As armas serão fornecidas 
às unidades de todo o Es-
tado que possuam em seus 
quadros servidores habilita-
dos ao uso do equipamen-
to.  Já foram bene� ciadas 
unidades como a Coorde-
nadoria de Recursos Espe-

REDAÇÃO
ESTADUAL

•

Uma jovem, de 25 anos, 
está internada em estado 
grave após ter sido vítima de 
estupro coletivo e tortura no 
bairro Céu Azul, em Piúma. 
Os envolvidos são dois jo-
vens e um adolescente.

De acordo com a Polícia 
Civil, apesar dos ferimentos, 
a vítima conseguiu identi� -
car os suspeitos, que foram 
presos logo após o crime, na 
última sexta-feira (24).

A jovem foi encontrada 
por populares, desmaiada, 
no meio de um pasto. A Po-
lícia Militar foi acionada e 
ela foi levada para o Hospi-
tal Nossa Senhora da Con-
ceição, de onde foi trans-
ferida para o Hospital São 
Lucas, em Vitória, devido à 
gravidade dos ferimentos.

Ela contou que foi arras-
tada por quatro homens até 
um pasto que � ca próximo 
a um pinicão, onde foi es-
tuprada e espancada. Além 
da violência sexual, a jovem 
sofreu múltiplas lesões pelo 
corpo, como corte no pesco-
ço e traumatismo craniano.

Mesmo ferida ela conse-
guiu contar quem foram os 
agressores. Dois deles, de 19 
e 20 anos, foram autuados 
por trá� co de drogas, tenta-
tiva de feminicídio, formação 
de quadrilha e estupro. Eles 
foram encaminhados para o 
presídio. Um adolescente, de 
17 anos, também vai respon-
der pelo ato infracional aná-
logo pelos mesmos crimes e 
foi encaminhado para o Ins-
tituto de Atendimento Sócio 
Educativo (Iases).

O caso segue sob investiga-
ção da Delegacia de Piúma.

JOVEM É VÍTIMA 
DE ESTUPRO 
COLETIVO EM PIÚMA

REDAÇÃO
DE PIÚMA

•

 • DIVULGAÇÃO

• CLASSIAQUI
N° 002/2018

Proc. Nº 2.090/2018

OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO 
DE OBRAS PARA RE-
FORMA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA E 
CONSTRUÇÃO DE 
PRAÇA NO BAIRRO 
SILVANA, A PEDIDO 
DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ESPOR-
TES, TURISMO E LA-

O MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS DO 
NORTE-ES, com 
endereço na Praça 
Astolpho Lobo, 249 - 
Centro – Bom Jesus 
do Norte-ES, torna 
público aos interessa-
dos que realizará, no 
dia e horário abaixo 
especifi cado a seguin-
te licitação:

TOMADA 
DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
ZER DE BOM JESUS 
DO NORTE - ES.

ABERTURA: 
13/09/2018
HORÁRIO: 13 HORAS.

O Edital e seus anexos, 
na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço 
acima, em dias úteis, 
das 12h às 17h, bem 
como no site ofi cial da 
Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Nor-

te (www.bomjesus.
es.gov.br), link “Lici-
tações”. Outras infor-
mações através dos 
seguintes contatos: 
(28) 3562.1166 ou lici-
tabjn@gmail.com. 
 
Bom Jesus do Norte-
-ES, 27 de agosto de 
2018.

Rodrigo Barbosa 
Martins

Pregoeiro

ATO Nº 002/2018 – 
Provedoria.

O Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Guaçuí – ES, no 
ato de suas atribuições 
legais, tendo em vista 
a necessidade de se 
reorganizar o cadastra-
mento das pessoas que 
fazem parte da Irman-
dade da Santa Casa, e 
visando uma maior or-
ganização, RESOLVE:
I – Proceder o RECA-
DASTRAMENTO de 
todas as pessoas que 
fazem parte da Irman-
dade da Santa Casa de 
Misericórdia de Guaçuí 
– ES.
II – O início do Reca-
dastramento come-

SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE 

GUAÇUÍ
                                       
Rua Dr. Nilton Gomes 

Figueiredo, n°: 07 
Bairro Quincas 

Machado
                                                            
Município de Guaçuí 
– Estado do Espírito 

Santo
                                                 

CNPJ 
27.686.179/0001-39 - 
Fone: (28) 3553-2866 

ou (28) 3553-0492
                                                                     
Email: santacasagua-

cui@bol.com.br

Guaçuí – ES, em 08 
de Agosto de 2018.

COMUNICADO
çará no dia 13 (treze) 
de Agosto – Segunda 
Feira, e se encerrará 
no dia 30 de Agosto de 
2018. 
III - Os documentos ne-
cessários para o refe-
rido Recadastramento 
são :
* Cópia do CPF
* Cópia da Identidade
* 02 fotos 3 X 4
* Cópia de Comprovan-
te de Residencia
* Preenchimento da Fi-
cha de Recadastramen-
to ( No setor de RH da 
Santa Casa ).
IV – Deste ato será feita 

divulgação nos meios 
de comunicação local, 
e comunicação às au-
toridades competentes.
V – O prazo acima 
mencionado não será 
prorrogado sob ne-
nhuma hipótese.
VI – Todos aqueles 
que não fi zerem seu 
recadastramento no 
prazo previsto, dei-
xarão de pertencer à 
Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia 
de Guaçuí – ES.
Revogam-se todas e 
quaisquer decisões 
em contrário.

COMUNICADO

NOTA DE FALECIMENTO
ANANIAS PEREIRA
NASCIMENTO: 03/11/1944
FALECIMENTO: 27/08/2018
VELÓRIO: Residência de Homero 
Martins Thebaut, Vila do Café
SEPULTAMENTO: Cemitério 
da Vila do Café
DATA/ HORAS: 27/08/2018 às 17h00

ciais (Core) e as Delegacias 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP), por exem-
plo. Ao todo, mais de 300 
policiais civis já passaram 
por treinamentos que os ca-
pacitaram para atuar com 
esse fuzil.

O secretário Nylton Ro-
drigues destacou que a Po-
lícia Civil � ca fortalecida 
com a chegada dos fu-
zis. À ocasião, os majores 

Charles e Saulo foram ho-
menageados, uma vez que 
a ata que possibilitou essa 
compra começou na Po-
lícia Militar, a partir da 
ação desses o� ciais.

“Foi uma concorrência 
internacional feita na PM, 
para que pudéssemos ter 
acesso às melhores armas 
do mundo, inclusive a PC. 
Outros estados, inclusive, 
têm procurado a nossa ata 

para fazer as concorrên-
cias. É um armamento 
muito mais leve, de úl-
tima geração, que veio 
evoluindo com o passar 
dos anos e, para ativi-
dade, urbana, se tornou 
uma unanimidade no 
mundo como melhor 
fuzil”, disse o secretário, 
que ainda falou sobre 
outra concorrência, ago-
ra referente a pistolas.

“Estamos concluin-
do outra concorrência 
internacional, e quem 
venceu essa concorrên-
cia (de pistolas) foi a 
Glock. Vamos adquirir 
pistolas tanto para a Po-
lícia Civil quanto para a 
Polícia Militar”, ressal-
tou o secretário. Cerca 
de três mil pistolas .40 e 
9 milímetros vão refor-
çar as instituições.
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• UNINDO GERAÇÕES

Letícia, Sérgio e Weder são irmãos da famí-
lia Caçandre e também estão produzindo mo-
rango, na localidade de Boa Esperança, em 
Monforte Frio. Em uma propriedade de 32 al-
queires do avô, e com a ajuda da mãe, Rosi-
lene Rocha Cola, os jovens produtores estão 
animados, trabalhando juntos e com boas ex-
pectativas. Até a última semana, já haviam sido 
colhidas 163 caixas, em quatro colheitas.

Weder Rocha Caçandre tomou a iniciativa de 
aderir ao projeto e convidou os irmãos que to-
param o desafio, como conta Letícia Leide Ca-
çandre.

“Meu irmão Weder estava aqui no momento 
do projeto, se não fosse por ele não teríamos 
começado. Ele e minha mãe tiveram a iniciati-
va, e nós, Sérgio e eu, fomos juntos. O moran-
go juntou a família aqui na roça de novo”, ex-
plica Letícia.

Até então, a família produzia café e euca-
lipto. “É um coisa que agrega, pois aqui cul-
tivamos café que é anual. Já o morango, toda 
semana tem colheita. Isso é bom para o pro-
dutor. Estamos no começo do projeto, mas to-

dos que participam falam bem. É uma forma de 
retornar para a roça”, completa Letícia. Sérgio 
Brás Rocha Caçandre era caminhoneiro e retor-
nou devido à produção de morangos. 

Cada irmão recebeu do projeto 2.500 mudas, 
totalizando 7,5 mil. A mãe dos irmãos, dona Rosi-
lene, está satisfeita em poder trabalhar junto com 

os filhos. “Estamos felizes de estar juntos, ca-
minhando juntos. Eu acredito que essa felici-
dade vai continuar, pois está apenas no início. 
Já plantamos e já estamos colhendo. Agra-
decemos muito à Secretaria de Agricultura de 
Conceição do Castelo pelo projeto”, agrade-
ceu Rosilene.

•

Conceição do Castelo investe na produção 
de morangos como alternativa de renda 

• PARCERIA. PROJETO IDEALIZADO PELA PREFEITURA E A EMPRESA PETERFRUT JÁ BENEFICIA 17 
PRODUTORES DO MUNICÍPIO QUE ANTES OBTINHAM RENDA APENA COM PLANTIO DE CAFÉ E MADEIRA   

Agricultores de Conceição 
do Castelo estão colhendo 
os primeiros frutos de um 
trabalho pioneiro no muni-
cípio: a produção de moran-
gos. Ao todo, 17 produtores 
fazem parte de um projeto 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
a empresa Peterfrut.

A novidade tem se apre-
sentado como uma alter-
nativa de geração de renda, 
diversi�cando a produção 
agrícola no interior do mu-
nicípio que, tradicional-
mente, gira em torno da 
produção de café e eucalip-
to. Em menos de três me-
ses do início do projeto, os 
agricultores estão inician-
do as primeiras colheitas. A 
expectativa é boa tanto da 

EDÉZIO PETERLE
DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

•

• EM UMA PROPRIEDADE DE 32 ALQUEIRES DO AVÔ, com a ajuda da mãe, Rosilene Rocha Cola, os 
jovens produtores estão animados, trabalhando juntos e com boas expectativas de colheita

• JOSÉ VITOR conta que a mão de obra para o cultivo é familiar e que estão 
envolvidos no projeto a esposa Ana Maria Bonato Zanão e o filho José Anderson

 • EDÉZIO PETERLE
 •  
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prefeitura quanto dos pro-
dutores.

O secretário de Agricultu-
ra de Conceição do Castelo, 
Odair José Milagre, explica 
as atribuições das entidades 
no projeto. “A empresa fo-

mentou os insumos, os ma-
teriais de irrigação, as mu-
das e a assistência técnica. A 
prefeitura entrou com a pre-
paração do solo, transpor-
te de materiais necessários e 
das frutas colhidas até a em-

presa. Os produtores come-
çaram a colheita agora, está 
bem no início”, conta o se-
cretário.

Ainda segundo Odair, a 
cultura agrícola da fruta é 
pioneira no município. “É o 

primeiro projeto de plantio 
de morangos aqui em Con-
ceição do Castelo. Os pro-
dutores estão em uma região 
em que predomina o cultivo 
da madeira, uma monocul-
tura. O morango vem para 
diversi�car e melhorar a ren-
da das famílias”, acrescenta.

Em uma propriedade de 
cerca de quatro hectares, na 
localidade de Córrego Com-
prido, o agricultor José Vitor 
Vinco recebeu 2.500 mudas 
de morango. “A secretaria 
de Agricultura fez o convite 
e achei o projeto interessan-
te. Por ser uma novidade na 
nossa região, decidi embarcar 
nessa ideia. A parceria com a 
empresa facilitou muito, pois 
se trata de um investimento 
alto” relata.

O produtor está con�an-
te na diversi�cação agrícola. 
“Aqui temos muito a cultura 

do eucalipto e um pouco de 
café, plantio de frutas não tí-
nhamos. Fizemos a segunda 
colheita agora. Está no iní-
cio da produção. Uma roça 
desse tamanho pode chegar 
numa média de 50 caixas. É 
uma experiência, mas estou 
con�ante que vai ser muito 
interessante”, acrescenta.

José Vitor conta que a 
mão de obra para o cultivo 
é familiar. Estão envolvidos, 
a esposa Ana Maria Bonato 
Zanão e o �lho José Ander-
son. Uma �lha do produtor, 
que mora no centro de Con-
ceição do Castelo, irá retor-
nar para a propriedade para 
ajudar na produção.

A expectativa é que as 
plantas produzam moran-
go por cerca de dois anos 
com a instalação do “túnel” 
nos canteiros, uma estrutura 
própria para o cultivo.
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