
Pais devem ficar atentos ao 
que deve ser evitado para ga-
rantir a qualidade da alimen-
tação dos filhos fora de casa.
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K. Houri  revela looks tran-
sados para você cair na fo-
lia nesse Carnaval.Você 
não pode car fora dessa. 
Conra!

Houri
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BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO MATEUS:

CEUNES TEM
MAIOR COLEÇÃO

DE PEIXES
Distribuídos em 890 potes, a coleção de peixes do rio São Mateus é conside-
rada a maior do mundo. Além de coletadas, as espécies são monitoradas e 
passam por diversas pesquisas, sobretudo, no campo da genética

Para os estudiosos as pesquisas revelam os reflexos do ambiente e indica como está a saúde 
dos animais.

As amostras são resultados de coletas realizadas em São Mateus, Barra Nova e Conceição da 
Barra, o que revela 99% das espécies disponíveis na bacia do rio.

Município
entrega EPI’s
para auxiliares
e merendeiras

Amadeu Boroto e José Roberto 
Gonçalves sec. munic. de Edu-
cação fazem entrega.

Volta às aulas:
Peso de
mochilas
preocupa pais
e ortopedistas

Má postura, dores e problemas 
de locomoção são alguns dos 
problemas que o excesso de 
peso pode causar.

Dicas de 
lanches
saudáveis
nas escolas

Capixabão 2015

Pitbull se
prepara para
enfrentar o
Linhares

Depois de derrotar o Real Noro-
este em casa,  o próximo desa-
fio do São Mateus será neste 
sábado, às 16h30, no Estádio 
Sernamby.

Política
Freitas prioriza
recursos
hídricos e
defende obras
para o Norte

Furtivo:
App mapeia
crimes e
deficiências
em serviços
públicos

WILLIAN KARL

ANTÔNIO PINTO

ANTÔNIO PINTO
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 VANDO BARCELOS
'Eu só sou responsável pelo que eu falo, 
não pelo o que você entende" ?bom dia

SÁGILA SANTOS
Amem seus pais ! As vezes estamos tão 
ocupados vivendo que esquecemos que 
eles estão envelhecendo...

MESSIAS FIGUEREDO
‘'Se vc quer saber o que vai colher 
amanhã, basta observar o que esta 
semeando hoje!'

TETE RIBEIRO
Buscai sempre no Senhor,mais uma vez 
repito, buscai sempre no Senhor!
Bom dia!

GRACINHA MOTTA
Alguém tem uma planta chamada losna 
n o  q u i n t a l ?  S o u b e  q u e  a j u d a  n o 
tratamento contra o câncer. Se puderem 
me ajudar, desde já agradeço.

DIRCEU MARCHIORI
O que contamina o ser humano não é 
aquilo que está na aparência,mas o que 
vem do coração.Bom dia e uma boa 
semana.

SIMARA FERREIRA
Que não me falte fé, coragem e amor... O 
resto, é Deus tomando a frente de tudo e 
fazendo o melhor!

IRENE ARAUJO LOPES
A verdadeira amizade é demonstrada 
quando alguém faz tudo que estiver ao 
alcance para ajudar o amigo a se 
levantar quando necessitar.

ZILMARA FERREIRA
"Talvez você esqu eça amanhã as 
palavras gentis que disse hoje, mas 
quem as recebeu lembrará por toda a 
vida!"

ANY BARBOSAH
Menina, desanima não, fecha os olhos,
fala com Deus e você encontrará a força 
qe precisa

PRESO FALSO DENTISTA 
QUE ATUAVA HÁ MAIS DE 30 

ANOS NA BA  
Um falso dentista foi preso na 

última segunda-feira (2), na 
cidade de Itatim, localizada a 
220 quilômetros de Salvador. 

Severiano Silva Santos foi 
flagrado pelo Conselho 

Regional de Odontologia da 
Bahia (Croba), exercendo 

ilegalmente a profissão ,mas 
não tinha diploma, formação 

técnica ou registro no 
conselho regional.
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FONTE CLIMA TEMPO

Na escola são atendidos alunos, com idade desde os três anos até a fase adulta.

RACIONAMENTO DE ÁGUA 
E ENERGIA PODE AFETAR 

PIB 
A falta de energia e de água 

pode agravar o quadro 
recessivo da economia 

brasileira esperado para 
este ano. A queda no 

Produto Interno Bruto (PIB) 
projetada por economistas 
inicialmente em 0,5% para 
2015 pode chegar a quase 

2% por causa do 
racionamento de energia. 

SÃO PAULO - A inação referente aos gastos escolares 
aumentou o dobro da variação geral de preços, informou on-
tem a Fundação Getulio Vargas (FGV). Apesar disso, a taxa 
registrada em janeiro foi menor que a do mesmo mês em 
2014.

Enquanto o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) fechou 
o mês passado com variação de 1,51%, a alta dos gastos com 
material escolar, livros, transporte, cursos e lanchonetes che-
gou a 3,73%. Em janeiro do ano passado, o indicador somou 
3,80%.

A maior inação foi registrada nos cursos formais, que 
incluem os ensinos fundamental, médio e elementar, com 
6,29% em janeiro. A alta foi menor que a registrada no ano 
anterior, de 6,62%.

Os cursos não formais, de inglês e informática, também 
tiveram inação menor, caindo de 2,82%, em janeiro do ano 
passado, para 1,79% no primeiro mês deste ano. O mesmo 

SÃO PAULO - Graça Foster será substituída no cargo de 
presidente da Petrobras. O Palácio do Planalto já informou a 
atual chefe da petrolífera sobre a decisão. A presidente Dilma 
Rousseff convenceu-se nos últimos dias que a manutenção de 
Graça era insustentável e prejudicial à estatal. As informações 
são do jornal Folha de S.Paulo.

Enquanto conseguiu, Dilma segurou Graça, que é sua amiga 
pessoal, no cargo. A divulgação de que a Petrobras deveria bai-
xar seus ativos em R$ 88 bilhões por conta da corrupção e da 
ineciência de planejamento, feita na semana passada, foi 

Gastos escolares
no ritmo da inação 

A maior inflação foi registrada nos cursos formais, que incluem os ensinos fundamental, médio e elementar, com 6,29% em janeiro.

comportamento foi registrado no transporte escolar, que teve 
inação de 4,35% no início do ano passado e de 3,28% este 
ano.

Todos os demais índices tiveram aumento da inação. O 
material escolar registrou alta de 1,88%, contra 0,90% do ano 
passado. Os livros didáticos caram com 1,81%, contra 
0,22% de janeiro de 2014. Os livros não didáticos também 
aumentaram (0,96%), enquanto, no início do ano passado, a 
inação atingiu 0,12%.

O item bares e lanchonetes teve variação acima de 2014, 
com alta de 1,30% no mês passado, 0,42 ponto percentual 
superior ao percentual de 0,88% registrado em 2014.

Em 12 meses, os gastos escolares acumulam alta de 
9,39%, enquanto a inação completa soma 6,87% no IPC da 
Fundação Getulio Vargas. O item bares e lanchonetes teve a 
maior variação total, de 11,17%, e os livros didáticos, a me-
nor em 12 meses: 3,28%.

Graça Foster vai deixar Petrobras
decisivas para a escolha.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o 
ministro Joaquim Levy, da Fazenda, está pessoalmente tratan-
do da escolha da próxima pessoa que ocupará o cargo. Ele este-
ve em São Paulo onde fez as primeiras sondagens para escolher 
o novo presidente da Petrobras.

Em um curto período de tempo, a estatal brasileira perdeu 
quase 75% de seu valor de mercado devido à política de inves-
timentos utilizada e, principalmente, com a evolução da Opera-
ção Lava Jato, que deagrou esquema de corrupção na estatal.

DIVULGAÇÃO
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Ao chegar ao Espírito Santo, o 
professor explica que praticamente 
não existiam estudos temáticos de 
peixes de água doce, as espécies das 
bacias do Estado eram pouco estuda-
das. A partir do Programa de Ecolo-
gia de Longa Duração, viabilizado 
pelo Cnpq, que permitiu equipar o 
laboratório para pesquisas mais con-
cretas. Antes o professor com apenas 
uma estagiária desenvolveu um tra-
balho de coletas bem pequenas.

O trabalho executado pelo 
NUPEC são de pesquisas voltadas 
para a reprodução das espécies exis-
tentes no rio São Mateus, que se re-
produzem quando o ambiente é bom, 
algo que segundo o professor pode 
ser avaliado a partir da análise de 
reprodução. Outra linha de pesquisa 
é a da alimentação, pois segundo 
Duboc a falta de alimento pode re-
sultar em peixes cada vez mais ma-
gros e pequenos ou até perca de mui-
tas espécies.

Ceunes tem a maior
coleção de peixes do
rio São Mateus

Os peixes no acervo do Ceunes serão utilizados em projeto de extensão para visitação de esco-
las e entidades.

Distribuídos em 890 potes, as 
espécies somam mais de 113 
mil, coletadas ao longo da ba-
cia do rio e serão disponibili-
zadas para estudo e observa-
ção

Carlos Magno Martins
redacao@folhaacademica.com.br

SÃO MATEUS - Pesquisas recentes rea-
lizadas no Centro Universitário Norte do 
Espírito Santo (CEUNES), por meio do Nú-
cleo de Pesquisas em Peixes Continentais 
(NUPEC), resultaram na maior coleção de 
peixes da bacia hidrográca do rio São Mate-
us. Um trabalho desenvolvido com a orienta-
ção dos professores, pesquisadores em áreas 
da biologia, Luiz Fernando Duboc e Leonar-
do Ingenito, com o auxílio de alunos do curso 
de biologia.

As pesquisas e trabalhos de iniciação cien-
tíca de três alunas foram realizados no Rio 

São Mateus resultou na constatação do esta-
do da bacia que era degradante, onde fatores 
como o baixo volume e as altas temperaturas 
da água revelaram um ambiente sem condi-
ções para a vida e diversidade das espécies. 
Para os estudiosos as pesquisas revelam os 
reexos do ambiente, como está a saúde dos 
animais.

Além de coletadas, as espécies são estuda-
das e passam por pesquisas no campo da 
genética.

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

COLEÇÃO DE PEIXES
Com o intuito de realizar fazer coletas des-

de Barra Nova, Conceição da Barra até as 
nascentes do rio no Estado de Minas Gerais. 
Diante das diculdades logísticas e ambien-
tais, os pesquisadores se utilizaram do mate-
rial que encontraram, pois a situação de aban-
dono das regiões da cabeceira do rio e a de-
gradação do ambiente, que remonta o período 
em que o Estado foi explorado para a extração 
de madeira.

O professor Leonardo explicou que a cole-
ção presente no Ceunes não é a única com ma-
terial do rio São Mateus, que no século XIX 
uma expedição que coletou cerca de seis espé-
cies, que estão nos Estados Unidos e região da 
Europa. Outra expedição, do Museu Nacio-
nal, agora na década de 40, até Conceição da 
Barra coletou e descreveu cerca de 50 espéci-
es, posteriormente nos anos 1990, uma equipe 
do Rio Grande do Sul passou pela região e 
realizou algumas coletas, informações refe-
rentes ao rio São Mateus até o ano de 2009.

Os pesquisadores explicaram que até o 
início das pesquisas em 2009, no mundo exis-
tia cerca de 200 a 300 lotes de material refe-
rentes ao rio São Mateus, coleção que a partir 
do trabalho realizado pela equipe foi incre-
mentada nos últimos dois anos com a chega-
da do professor Leonardo. Na coleção catalo-
gada pelo núcleo de pesquisas existem cerca 

de 890 lotes, que são potes de vidro, com mais 
de 13 mil espécies de peixes, dos quais 96% 
são de material da bacia e os outros 4% de rios 
e mares da região Norte Capixaba.

As amostras são resultados de coletas rea-
lizadas em São Mateus, Barra Nova e Concei-
ção da Barra, o que revela 99% das espécies 
disponíveis na bacia do rio. O material coleta-
do desde 2012 é o resultado do trabalho de 
pós-doutorado do professor Leonardo, reali-
zado com apoio da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
co e Tecnológico (CNPq). As pesquisas reve-
lam não somente peixes que existem ou dei-
xaram de existir, mas novas espécies, que são 
descritas e pesquisadas.

Segundo Leonardo, o trabalho com o te-
ma: "Caracterização Biogeográca da Bacia 
do Rio São Mateus (ES), com Base em sua 
Ictiofauna", será para as gerações futuras de 
cientistas, bem como toda a sociedade uma 
cápsula do tempo, forma de saber como foi o 
rio, suas diversidades e ambientes. A coleção 
é um trabalho que será utilizado em um proje-
to de extensão, aberto a visitação de escolas, 
com vistas ao conhecimento e divulgação 
cientíca, além de servir para possíveis reco-
mendações, no que tange a saúde e cuidados 
da bacia.

Na coleção estão 
catalogadas mais 
de 113 mil espécies.

O nosso trabalho tem dois estímulos, um 
é a curiosidade e o outro é a prática da 

conservação, pois embora o trabalho pa-
reça isolado da sociedade são contribui-
ções para todas as áreas de pesquisas." 

LEONARDO INGENITO, pós-doutor 
CEUNES/UFES

“
ANTÔNIO PINTO

ANTÔNIO PINTO

ANTÔNIO PINTO

NÚCLEO DE PESQUISAS EM PEIXES CONTINENTAIS
Taxonomia é outro trabalho reali-

zado no núcleo de pesquisas, com 
pesquisas voltadas para reconhecer 
quais as espécies existentes na bacia 
do rio São Mateus, o nome dos pei-
xes e se já estão contados no catálo-
go cientíco. O professor ainda 
explica que ao longo dos anos mui-
tas espécies de peixes foram perdi-
das e que a consequência está ligada 
ao desmate do ambiente, problema 
identicado na década de 40.

As pesquisas desenvolvidas pela 
bióloga, Natane Sartor, envolvem a 
comparação das espécies, sua diver-
sidade e variação com o ambiente, 
são análises que identicam também 
a qualidade do habitat. Ele explicou 
que as condições e a presença em 
grande quantidade de uma única es-
pécie ou falta de alguma signica 
que o ambiente pode não ser tão favo-
rável para a diversidade, fatores con-
dicionados também a falta de vege-
tação.

Comparação das espécies, sua diver-
sidade e variação com o ambiente, 
são análises realizadas pelo NUPEC

Em campo os cientistas avaliam tanto as espécies quanto a qualidade 
do ambiente.

ARQUIVO PESSOAL
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AUTO CENTER
Centro Automotivo Ilha de Guriri

(27) 3761-1926
(27) 99849-8872

TRABALHAMOS COM
NACIONAIS E IMPORTADOS

As primeiras ações da secretaria Mu-
nicipal de Educação para o ano letivo 
de 2015 foram marcadas pelo acolhi-
mento dos prossionais, com a entrega 
de materiais de trabalho e palestras de 
qualidade e motivação. Na ocasião tam-
bém estavam presentes os representan-
tes do Legislativo Municipal, os verea-
dores Judite Ribeiro e Glesson Borges, 
que acompanharam a solenidade e par-
ticiparam das palestras ministradas no 
local.

Em discurso, Amadeu Boroto desta-
cou que a obtenção de uma merenda e 
serviços de qualidade na rede Munici-
pal de Ensino foram necessários cinco 
anos de um processo de adequação. "É 
uma obrigação do Poder Público viabi-
lizar tanto materiais quanto condições 
dignas de trabalho aos servidores. A 

Amadeu entrega
EPI’s e faz apelo pela
economia da água
Para receber os prossionais 
que auxiliam na limpeza e me-
renda, a secretaria de Educa-
ção promoveu uma acolhida, 
com entrega de materiais de 
trabalho e palestras

SÃO MATEUS - Em solenidade nesta terça-feira (03), o 
prefeito Amadeu Boroto e o secretário Municipal de Educa-
ção, José Roberto Gonçalves de Abreu realizaram a entrega 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), aos auxilia-
res de serviços gerais e merendeiras da rede Municipal de 
Ensino. O evento realizado no auditório do Centro Universi-
tário Norte do Espírito Santo (CEUNES) e além da entrega 
contou com três palestras aos servidores.

Carlos Magno Martins
redacao@folhaacademica.com.br

Na ocasião foram entregues EPI's a cerca de 
350 servidores.

José Roberto ressaltou que dentro das primeiras atividades 
de preparação para o início do ano letivo de 2015 está a ação 
para receber os auxiliares de serviços gerais, merendeiras e 
vigias com a realização de uma mesa redonda, com o tema: 
"Qualidade na Merenda Escolar". O intuito é além de entre-
gar botas, luvas, tocas e máscaras, mas promover tanto quali-
dade na merenda oferecida aos alunos e garantir a integridade 
física dos prossionais.

COMUNIDADE ESCOLAR
entrega desses EPI's é a oportunidade 
de realizar um trabalho com toda a qua-
lidade necessária", disse o prefeito.

Para o secretário de Educação, o tra-
balho desenvolvido pelos prossionais 
da limpeza e merenda é de suma impor-
tância para o andamento do processo de 
educação. "Esse é um momento de inte-
gração e de formação para todos nós, 
que a partir das discussões aprendemos 
muito, ação importante tanto para os 
servidores quanto para pais e alunos, 
que cam na responsabilidade da esco-
la por um período", destacou.

Os servidores públicos, membros da 
equipe de trabalho da educação foram 
recebidos para a execução de um plano 
que envolveu a entrega de equipamen-
tos e também participaram de palestras, 
onde a atenção estava em salientar a 

qualidade do trabalho desenvolvido e a 
motivação para a realização das ativi-
dades. Segundo José Roberto, as pales-
tras foram de motivação, qualidade na 
merenda escolar e condições higiênico-
sanitárias.

Na oportunidade, o Executivo Muni-
cipal levantou ainda o problema da falta 
de água, enfrentado pela humanidade e 
recentemente no Brasil, com o esvazia-
mento de vários rios e reservatórios. 
Amadeu deixou uma palavra de consci-
entização aos servidores, "sempre que 
virem alguma torneira ou lâmpada liga-
da sem necessidade desligue, pois o 
problema que estamos atravessando 
hoje é porque não soubemos usar água 
que temos", armou.

O prefeito ainda ressaltou que o ano 
será um ano difícil em diversos setores 
do país, mas que será superado pela de-
terminação e compromisso do povo. 
"Teremos um ano de muita luta, mas 
também de muita determinação e com-
promisso tanto com a população quanto 
os servidores". Segundo o prefeito, em 
reunião com o governador do Estado, 
Paulo Hartung, cou acertado a tomada 
das medidas necessárias para avaliar a 
questão da água na cidade e de acordo 
com a gravidade até o decreto de emer-
gência.

Amadeu Boroto sentou junto às servi-
doras para participar da palestra.

WILLIAN KARL

WILLIAN KARL

Alvianil se
prepara para
enfrentar
o Linhares
Próximo desao do São Mateus será 
neste sábado ,às 16h30  no Estádio Ser-
namby

SÃO MATEUS - Depois da vitória sobre o Real Noro-
este, no jogo de abertura do Capixabão 2015, o Pitbull do 
Norte se mostra determinado e feliz.  Mesmo diante de vári-
os improvisos que o técnico Antônio Lucas teve que fazer 
na partida, o São Mateus saiu na frente e deniu o placar 
por 1 a 0. Deixando o time de Águia Branca perder em ca-
sa.

De acordo com o técnico, o jogo foi difícil, mas a deter-
minação da equipe foi o que deu motivação "claro que co-
mo toda estreia de campeonato, a tensão e ansiedade toma 
conta de toda equipe, mas já vínhamos  trabalhando isso 
nos treinos, e acho que foi por isso que os jogadores chega-
ram em campo já tranquilos e determinados. Nos treinos 
eu já podia sentir isso deles. Agora estamos felizes claro, 
mas há ainda muito trabalho pela frente e essa vitória só 
nos impulsiona mais e mais a lutar dentro de campo pra 
conquistar o título", ressalta Antônio Lucas.

O gol da vitória partiu dos pés de Anderson Planta, o 
lateral-esquerdo, aos oito minutos do primeiro tempo, com 
um gol de falta e a vitória do São Mateus coloca o time na 
frente com três pontos na Chave Norte. Agora o Pitbull do 
Norte entra em campo novamente no próximo sábado (07), 
contra o Linhares, às 16h30, no Estádio Sernamby. 
Enquanto o Real Noroeste folga na 2ª rodada e só volta a 
campo pelo Capixabão no dia 12 de fevereiro, quando en-
frenta o mesmo Linhares, às 16h, no Estádio Joaquim Cal-
mon.

Depois de vencer o Real em casa, o Pitbull se prepara para 
encarar o Linhares no próximo sábado.

Daiana Luchi
redacao@folhaacademica.com.br

"Mesmo com improvi-
sos em campo a equipe 
esteve focada. Isso fez 

a diferença".
ANTÔNIO LUCAS, téc-

nico. 

“

FOTOS ANTONIO PINTO



BENEFÍCIO PARA A COMUNIDADE
O Prefeito Amadeu Boroto inaugurou recentemente o Centro de 
Capacitação e Formação da Agricultura Familiar de Sama, localiza-
do no terreno atrás do CEUNES. O funcionamento do Centro será 
voltado para o treinamento e capacitação de agricultores com cur-
sos, palestras, seminários e outros eventos. O projeto foi desenvol-
vido pelo Movimento de Pequenos Agricultores (MPA) da região, 
que receberá o imóvel através de comodato. O local também será 
utilizado pelo alunos do Curso de Educação no Campo do CEUNES.

CARNAVAL X ÁGUA
Algumas cidades brasileiras, como por exemplo Itabira (e outras de 
Minas), não realizarão o carnaval neste ano por conta da iminente 
crise da água. Sinceramente, não sei até que ponto a não realização 
dessa festa profana afetaria o consumo da água, tendo em vista que 
no feriadão será inevitável não viajar e embarcar na curtição, seja 
em casa, nos clubes privados, na rua, no raio, etc. Em São Mateus 
não vai ter jeito: com ou sem carnaval Guriri vai lotar e, haja água! 
Uma medida interessante seria os municípios intensificarem a 
conscientização, limitar o consumo de forma coerente e fiscalizar 
ostensivamente, dentre outras medidas.

OBSERVE-SE
O País entrou na era da economia. Há quem culpe o Governo Fede-
ral pela possível crise de 2015, como se isso resolvesse a pendenga. 
Acompanhando essa onda, o Governador do Estado do Espírito San-
to e o nosso Prefeito Municipal, de forma consciente também aderi-
ram ao momento. Portanto, nós cidadãos também precisamos fa-
zer a nossa parte, se não contribuindo, ao menos compreendendo e 
criticando menos. É melhor alimentar o Dharma do que o Karma.
  

50 TONS DE CINZA NO CARNAVAL 
A partir do dia 12 deste mês estará em cartaz no Cine São Mateus 50 
Tons de Cinza. O Cine está programando sessões somente para mu-
lheres no horário das 16:30, lembrando que a classificação é 18 
anos. Vai dar o que falar. Acompanhe a programação de hoje: Os 
Pinguins de Madagascar (animação – classificação livre) às17h; 
Busca Implacável 3 (classificação 14 anos) às 19h e 21:10h. Maiores 
informações pelo telefone 3763 2721. 

SQN
Segundo o site da Wikipedia, “Xing Ling é um termo empregado no 
Brasil para distinguir um produto genérico ou falsificado (copiado) 
de grandes marcas (imitação), dos quais não se sabe a origem, pois 
a sua procedência é duvidosa. Geralmente são fabricados na China, 
pelo famoso clichê made in China". Só que a Xing Ling de Guriri é 
super autêntica. Duvida? Então passe lá e veja com os próprios 
olhos...

POESIA É BOM E EU GOSTO
"E, aquele que não morou nunca em seus próprios abismos nem 
andou em promiscuidade com os seus fantasmas, não foi marcado. 
Não será exposto às fraquezas, ao desalento, ao amor, ao poema" 
(Manoel de Barros).

Bom dia pra quem é de bom dia!

babybonomo@yahoo.com.br

Aplausos
Baby Bonomo

WWW.EVIDENCIAVEICULOS.COM.BR
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SOORETAMA - Após solicitação do Governo do Estado, 
o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper) do município de Sooretama divul-
gou as previsões de prejuízos para as safras agrícolas dos me-
ses de maio, junho e julho de 2015 em decorrência da estia-
gem. Com as informações, o governo pretende traçar um pa-
norama da atual situação provocada pela falta chuva no Esta-
do do Espírito Santo.

De acordo com o estudo, no município uma das produções 
mais afetadas será a de café conilon. Segundo o Incaper, a 
cultura vai sofrer uma perda de 144 mil sacas, que correspon-
de a 20% da produtividade total. Em cifrões, o decréscimo 
será de aproximadamente R$ 36 milhões. A análise aponta 
que o baque no segmento cafeeiro pode aumentar se faltar 
água para a irrigação.

Há previsões pessimistas para outros cultivos também. A 
produção de mamão deve sofrer um prejuízo de 14 mil tone-
ladas, e a de maracujá cerca de 5 mil, ambas em razão do abor-
tamento da orada. Ainda de acordo com o estudo, a previsão 
de quebra da pimenta-do-reino é de 200 mil quilos em Soore-
tama.

QUEDA DOS NÍVEIS DE ÁGUA
O Incaper, inclusive, também constatou diminuição drásti-

ca do nível de água em represas, córregos, dentre outros ma-
nanciais e seus auentes, provocada pela seca, que já ultra-
passa 45 dias no município.

Para o chefe do escritório local do instituto, Lucas Cala-
zans, a queda foi agravada, também, em razão do uso desor-
denado do recurso hídrico – principalmente na microbacia do 
Córrego Cupido. “Sempre nos deparamos com irrigação fora 
de hora e sistemas de irrigação mal dimensionados”, relata 
Lucas.

LINHARES - O Sindicato Rural de Linhares e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar/ES) irão realizar treze 
treinamentos para o público rural durante o mês de fevereiro. As 
ações são gratuitas, garantem direito a certicado e possibilitam 
novas oportunidades para os produtores e trabalhadores rurais 
em diversas atividades.

A relação de capacitações do mês inclui cursos nas áreas de 
tratorista agrícola, alfabetização de adultos, informática, traba-
lhador na operação e na manutenção de motosserra, eletricista, 
jardineiro, trabalhador na produção de embutidos e defumados 
de carne, empreendedorismo para mulheres do campo, dentre 
outros.

Informações sobre as comunidades que receberão os treina-
mentos e procedimentos para as inscrições podem ser obtidas no 
Sindicato Rural de Linhares, no centro de Linhares. O telefone 
de contato é (27) 3371-2077.

VITÓRIA - A Banestes Seguros realizará nesta sexta-feira 
(06) um leilão com 74 itens, distribuídos entre veículos salvados 
e sucatas de veículos. O evento, aberto ao público em geral, ocor-
rerá na Rodovia do Sol, KM 29, Praia do Sol, Guarapari – 100 
metros antes da praça do pedágio, sentido Vitória-Guarapari. 

Os lances serão iniciados às 14 horas e conduzidos pelo leilo-
eiro Sérgio de Paula Pereira. A relação completa dos itens que 
serão leiloados e suas respectivas fotos estão disponíveis no site 
do leiloeiro ocial (http://www.sergiocascao.lel.br).   

Os veículos salvados serão leiloados com suas taxas quitadas 
(IPVA, licenciamento e multas), desde que vencidas até a data 
do leilão. Os interessados poderão visitar os lotes que irão a lei-
lão no dia 05 (quinta-feira), das 9 às 17 horas, e no dia do evento, 
sexta (06), das 9 às 12 horas. Informações pelo telefone 3383-
2849.

Seca pode causar prejuízos
em produções agrícolas

SOORETAMA:

As produções de café conilon podem ser 
uma das mais afetadas na região.

Calazans frisa que os agricultores da região estão cientes 
das condições do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
que regula o uso da água do córrego, mas que parte deles não 
cumpre as determinações do documento. O córrego já apre-
senta vazão zero em alguns pontos.

Atualmente, o Incaper de Sooretama e outros órgãos vin-
culados à agricultura discutem ações para minimizar os da-
nos. Uma delas é a limpeza de poços escavados, que são co-
mo reservatórios de água, feitos às margens de mananciais.

Solução comum em outras áreas, a construção de barra-
gens não é legalmente possível em parte da região do Cupido 
em razão da Reserva Biológica de Sooretama.

PREVISÃO DE CHUVA
De acordo com institutos de previsão do tempo, pode cho-

ver uma média de 25 milímetros em Sooretama na próxima 
sexta-feira (8). Técnicos do Incaper consideram o nível de 
chuva esperado como bom.

Há previsões pessimistas para outros cultivos também.

Senar realiza
treze treinamentos
rurais gratuitos 

Banestes realiza
leilão de salvados

FOTOS DIVULGAÇÃO

Av. Central, 281 - bairro Universitário - São Mateus-ES

3773-4011 / 99726-5396 / 99762-1398

REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

refrigeracaofenix@live.com

Autorizado Credenciado

Fique frio neste Verão!

www.facilimoveissm.com.br / contato@facilimoveissm.com.br

Rua Monsenhor Guilherme Schimtz, 285 - Sernamby - São Mateus-ES

Financiamento: 3763-2193 / 99727-8088
Vendas de Imóveis: (27) 99727-8080 (27) 9 9526-9510

cleriarodri@gmail.com

Rua Manoel Andrade, 420 - Ed. Dolores
1º andar, sala 101 - Centro - São Mateus

Gestão Ambiental com
competência e responsabilidade

• Licenciamento de postos de combustíveis, 
indústrias, ocinas, etc

• CAR • EIA/RIMA • EIV • PIA • PEI
• Plano de gerenciamento de resíduos sólidos.

Av. Jones dos Santos Neves,
776 - Sernamby - São Mateus

3763-4948 / 99953-8282

C o p i a d o r a e I n f o r m á t i c a

Volta às
aulas é aqui!
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SÃO MATEUS - Cirinho do Rio Doce é o 
nome do artista considerado pela crítica mine-
ira como o maior cantador do Vale do Rio Do-
ce. De férias em Guriri, o músico concedeu 
uma entrevista exclusiva a Folha. Com um 
estilo musical bem singular, com fortes traços 
de Música Popular Brasileira (MPB), Cirinho 
apresenta ritmos de composições autorais.

Para o cantor e compositor o seu trabalho 
pode ser denido como um resgate dos valo-
res culturais. O músico capixaba Cirinho do 
Rio Doce, natural de Colatina, está há mais 
de 28 anos na estrada com carreira sólida na 
música, o cantor possui em seu repertório 
diversas composições com temas que reme-
tem à natureza e às tradições culturais.

CIRINHO DO RIO DOCE
Segundo compositor, um single, intitula-

do de "Tesoura Enferrujada", é uma das músi-
cas em ascensão, pedida e executada em vári-
as emissoras de rádios brasileiras. Para os 
mateenses, o cantor escreveu um ritmo onde 

Músico capixaba
lança novo CD
O cantor começou sua relação 
com a música ainda bem cedo 
a cantar o estilo regional em 
bares e festivais

ARQUIVO PESSOAL

À esquerda, Cirinho dedilha o violão, companheiro na arte de cantar.

Carlos Magno Martins
redacao@folhaacademica.com.br

cita com propriedade e exalta a beleza da pra-
ia de Urussuquara, com a música, "Praia de 
Urussuquara, um sorriso da natureza".

"Meu estilo é a música regional", declara 
Cirinho, que iniciou sua relação com a músi-
ca bem cedo, ainda jovem, quando se apre-
sentava em bares e festivais de música pelo 
Brasil afora. Canções de cunho ecológico 
são sua marca registrada. Em seu disco mais 
recente, o quinto da carreira, de título "Ciri-
nho do Rio Doce", destaca-se "Trein de Mi-
nas". A graa da palavra trem, proposital-
mente errada, é uma referência ao sotaque 
mineiro ao pronunciá-la.

"Essa música retrata uma viagem de trem 
entre Vitória e Minas Gerais, que fez parte da 
minha adolescência. O trajeto todo é fantás-
tico. Você encontra pessoas que sobrevivem 
da venda de doces, de pipoca, de artesanato. 
Você encontra uma série de coisas de diver-
sas culturas, escritores, poetas, músicos", 
explica o compositor.

O gosto pela natureza é revelado no reper-
tório de Cirinho, tema que ele considera a sua 
inspiração na hora de compor. "Cada música 
minha é sobre um acontecimento. Já z músi-
cas, por exemplo, para catadores de café, pa-
ra os pescadores de Regência e o meu traba-
lho vem sendo reconhecido, apesar do públi-
co ainda pequeno", disse ele, que ressaltou 
ainda uma das canções, "Liberte o Passari-
nho", que fala sobre a prisão de pássaros em 
gaiolas. Já canção, "Turmalina Turmatilde" 
presta uma homenagem à cidade mineira.

As cidades que
mais perderam
empregos no Brasil 

SÃO PAULO – A cerca 40 quilômetros de 
Recife, o município de Ipojuca (PE) terminou 
2014 com o pior saldo domercado de trabalho 
desde 2002. Segundo dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, mais de 22 mil postos de 
trabalho foram fechados na cidade entre jane-
iro e dezembro do ano passado.

A principal explicação para o cenário é a 
conclusão das obras do Complexo Industrial 
e Portuário de Suape – entre elas, a constru-
ção da Renaria de Abreu e Lima, que é in-
vestigada no âmbito da Operação Lava Jato 
por suspeita de superfaturamento. A expecta-
tiva é que 42 mil pessoas sejam demitidas por 
conta do término da obra.

Os dados do MTE não detalham onde as 

demissões aconteceram no ano passado, mas 
o levantamento revela que, na cidade, mais de 
7,7 mil postos de trabalho foram cortados só 
na construção civil. Na área de serviços foram 
7,6 mil.

Em Cabo de Santo Agostinho (PE), cidade 
vizinha de Ipojuca, mais da metade dos em-
pregos cortados no ano passado eram do setor 
de serviços. O município é o décimo que mais 
perdeu postos de trabalho em 2014.

Desde 1998, o mercado de trabalho brasilei-
ro não tinha visto um ano tão negativo quanto 
2014. Ao todo, foram criadas apenas 396 mil 
novos postos de trabalho no país entre janeiro e 
dezembro do ano passado. Em 2010, foram 2,6 
milhões de novas vagas.

AS 10 CIDADES QUE MAIS PERDERAM 
POSTOS DE TRABALHO:

1. Ipojuca (PE) - menos 22,3 mil empregos
2. Três Lagoas (MS) - menos 7,5 mil empre-
gos
3. São Bernardo do Campo (SP) - menos 7,2 
mil empregos
4. Manaus (AM) - menos 6,4 mil empregos

5. Contagem (MG) - menos 6 mil empregos
6. Porto Velho (RO) - menos 5 mil empregos
7. São José dos Pinhais (PR) - menos 4,6 mil 
empregos
8. Diadema (SP) - menos 4,5 mil empregos
9. Cabo de Santo Agostinho (PE) - menos 4,4 
mil empregos
10. Campinas (SP) - menos 4,4 mil empregos

Desde 1998, o mercado de trabalho brasileiro não tinha visto um ano tão negativo quanto 2014.

DIVULGAÇÃO

Está com dor na coluna?
Conheça a Quiropraxia
no tratamento da coluna vertebral

Rua Alberto Sartório, s/n - Carapina - São Mateus-ES
(27) 3773-3925 / (27) 9 9864-4168

Dr. Ricardo Álvaro Sartório – Fisioterapeuta - CREFITO 90990-f

ANUNCIE AQUI!
(27) 3773-2346 / 99634-0887
www.folhaacademica.com.br
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SÃO PAULO - Com o início das aulas, os estudantes se 
deparam com a tentação dos lanches fritos, salgadinhos e do-
ces vendidos nas cantinas de algumas escolas. Há colégios 
que proibiram a venda desses alimentos, mas onde ainda é 
permitido a orientação aos pais é de que os lanches prepara-
dos em casa são a saída para manter a alimentação saudável 
de crianças e adolescentes.

A nutricionista e professora do Departamento de Nutrição 
da Universidade de Brasília, Raquel Botelho, dá dicas aos 
pais sobre os alimentos que devem ser evitados e o que é reco-
mendável para o lanche. Na lista do que deve ser evitado es-
tão os alimentos ricos em açúcares, gordura e sódio, como 
biscoitos recheados, doces, refrigerantes e salgadinhos in-
dustrializados. “Esses salgadinhos são riquíssimos em sódio, 
e as crianças estão consumindo muito sódio e cando hiper-
tensas cedo. Deixe esses alimentos para um momento de fes-
ta, de m de semana”, recomenda Raquel.

Item comum na lancheiras das crianças, os sucos de caixi-
nha também não são uma boa opção, pois podem ter mais açú-
car que os refrigerantes. Eles podem ser substituídos por água 
de coco e sucos naturais.

As frutas são boas alternativas para levar à escola. Além da 
fruta, é interessante incluir comidas que garantam energia, 
como sanduíches naturais, pão e torradas com queijo magro, 
geleia ou requeijão.

Com a correria do dia a dia, o comum é que os pais não te-
nham tempo para preparar lanches, e o mais prático é recorrer 
aos industrializados. Nesse caso, a nutricionistas ressalta que 
é importante procurar produtos naturais, sucos e geleias sem 
açúcar, biscoitos integrais e car atento aos rótulos para veri-
car a quantidade de açúcar e gordura.

Os pais que mantêm conta na cantina, ou compram tickets 
mensalmente, podem se informar sobre o que é vendido para 
orientar os lhos no consumo e até combinar o que será forne-
cido ao estudante.

Para ajudar a quebrar a resistência ao consumo de alimen-

MINAS GERAIS - Livros, cader-
nos e apostilas enchem as mochilas 
dos estudantes, e o peso carregado por 
eles, diariamente, preocupa pais e espe-
cialistas. Usar o modelo adequado de 
mochila, carregá-la de forma correta e 
eliminar itens desnecessários são algu-
mas das alternativas que podem ame-
nizar o problema. Há escolas que têm 
adotado medidas como instalar armá-
rios para o aluno guardar o material.

A Academia Americana de Pedia-
tria considera que o ideal é que a mo-
chila tenha entre 10% e 20% do peso 
corporal do estudante. Há estudos que 
apontam que o ideal é que o peso da 
mochila não exceda 10% do peso cor-
poral. 

Má postura, dores e problemas de 
locomoção são alguns dos problemas 
que o excesso de peso pode causar, de 
acordo com a cartilha feita em parceria 

VOLTA ÀS AULAS:

Nutricionista dá dicas
para lanches saudáveis 

Pais devem ficar atentos ao que deve ser evitado para garatir 
a qualidade da alimentação dos filhos fora de casa.

tos saudáveis, a nutricionista Raquel Botelho, sugere que os 
pais negociem com os lhos um dia da semana para que le-
vem o que quiserem para a escola, ou comprem lanche na can-
tina. “Se nos outros dias a criança vai ter uma alimentação 
mais saudável, ela vai ver que algumas coisas não valem a 
pena, ou vai passar a não gostar, porque vamos adaptando 
nosso paladar”, avalia.

Outra dica é não colocar alimentos em excesso na lanchei-
ra dos lhos. Os pais devem mandar apenas a porção necessá-
ria para não atrapalhar a refeição seguinte, que é o almoço ou 
o jantar. 

Peso nas mochilas preocupa
pais e ortopedistas

pela Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (Sbot) e o 
Proteste.

Ao escolher uma mochila, é im-
portante que ela não pese mais que 
meio quilo quando vazia. O ideal é 
que seja de duas tiras, pois as de uma 
tira não distribuem o peso uniforme-
mente nos ombros. O estudante de-
ve tensionar as tiras para que a mo-
chila que bem junto ao corpo e 
aproximadamente cinco centíme-
tros acima da linha da cintura.

As alças devem ser acolchoadas, 
reguláveis e com largura mínima de 
4 centímetros na altura dos ombros. 
Tiras estreitas podem causar com-
pressão nos ombros e restringir a 
circulação. É interessante também 
concentrar os objetos mais pesados 
no centro da mochila e mais próxi-
mos das costas.

App mapeia
crimes e
deciências em
serviços públicos
Aplicativo permite que  usuários apon-
tem problemas de segurança, saúde, 
transportes, meio ambiente, educação 
e obras

SÃO PAULO - Para dar mais voz ao cidadão e propor-
cionar uma ferramenta para cobrar o poder público, o ad-
vogado carioca Geovani Santos criou o aplicativoFurti-
vo. Lançada ocialmente em fevereiro, a plataforma 
funciona como uma rede social colaborativa, em que usuá-
rios apontam problemas relacionados a segurança, saúde, 
transportes, meio ambiente, educação e obras, e têm suas 
ocorrências levadas até os órgãos competentes.

O Furtivo é baseado em três conceitos: prevenir, cola-
borar e scalizar. O login no aplicativo pode ser feito por 
meio de conta no Facebook ou Twitter. Por meio de geolo-
calização, o sistema abre um mapa da região em que o 
usuário se encontra e dá a opção de criar uma nova ocor-
rência ou conferir as que já foram feitas, como buracos 
em vias públicas, escolas sem 

A categoria Segurança, por exemplo, abrange cinco 
subcategorias: pessoas desaparecidas, trabalho infantil, 
achados e perdidos, carro abandonado ou sucata, e roubo 
e furto. Nesta última, o usuário informa como e onde acon-
teceu o crime. A data e hora da ocorrência são gravadas 
automaticamente pelo sistema, que possibilita ainda fotos 
e comentários para a vítima informar detalhes - como mar-
ca, cor e placa, no caso de roubo de automóveis.

Como medida de prevenção, toda vez que o usuário se 
aproximar de uma área de alto risco, o sistema pode ser 
congurado para enviar uma noticação escrita e sonora 
para avisá-lo. “A melhor forma de estar seguro é se preve-
nindo. Muitas vezes nos descuidamos e o Furtivo pode 
ajudar nesse sentido, evitando desde assaltos até crimes 
mais graves”, comenta Santos.

Quando uma nova denúncia é realizada no aplicativo, é 
enviado um e-mail para os órgãos responsáveis, como 
Polícia Federal, Ministério Público Federal e mesmo o 
Presidente da República, para que providências sejam 
tomadas. Depois de 90 dias do registro da ocorrência, o 
app gera uma mensagem à vítima para conferir se o pro-
blema foi solucionado e, em caso negativo, insistir no ca-
so.

O Furtivo é gratuito e está disponível para Android. A 
meta é atingir seis milhões de usuários no país e um mi-
lhão de denúncias até o meio de 2015. Também está nos 
planos do fundador fazer parcerias com revistas, jornais e 
emissoras de TV e rádio, além de expandir o serviço para 
outros países que enfrentam problemas similares aos do 
Brasil.

As ocorrênci-
as são levadas 
a o s  ó r g ã o s 
competentes e 
r e s o l u ç õ e s 
p o d e m  s e r 
acompanha-
das.

FOTOS DIVULGAÇÃO
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VITÓRIA – Empossado para o terceiro mandato na 
Assembleia Legislativa, o deputado estadual Freitas (PSB) 
priorizará a busca de medidas de enfrentamento à crise hídri-
ca e a reivindicação ao Governo do Estado para a continuida-
de das obras estruturantes no norte capixaba. “Todo o País, 
tirando a Amazônia, sofre com a falta de água. Esse é o tema 
do momento e não pode deixar de ser prioridade. Recursos 
hídricos, agricultura, saúde e educação são temas que estarão 
sempre na prioridade do nosso mandato” – destacou Freitas.

O deputado reiterou os agradecimentos ao povo capixaba, 
especialmente do Norte do Estado, por reconduzi-lo ao Le-
gislativo estadual. Ele disse que está consciente do momento 
político e de arrocho econômico, entendendo que “é preciso 
conviver com as diversidades e os desaos”. 

“Estou preparado do ponto de vista de energia positiva pa-
ra poder combater o bom combate nesse terceiro mandato. 
Durante oito anos buscamos colocar o norte capixaba na pau-
ta de investimentos do Governo do Estado. A gente vive essa 
realidade hoje” – frisou o socialista.

Freitas lembra que diversos municípios da região recebem 
um grande volume de investimentos estruturantes e a priori-
dade no planejamento do mandato é reivindicar ao Governo 

RIO DE JANEIRO - A Organização dos Municípios Pro-
dutores de Petróleo (Ompetro) vai  elaborar um documento, a 
ser encaminhado aos governos estadual e federal, solicitando 
ajuda para manter a política de investimentos na região produ-
tora do Rio de Janeiro. Segundo o secretário executivo da 
Ompetro, Marcelo Neves, a ajuda é necessária por causa da 
queda registrada nos últimos meses na receita dos municípios 
produtores.

A Ompetro promoveu nesta tarde, em Macaé, no norte u-
minense, reunião para traçar uma estratégia comum de enfren-
tamento da queda nos royalties do petróleo e nos repasses fede-
rais e estaduais. Neves justicou o pedido de ajuda pelo fato de 
a região “ser altamente importante para o país”. Ele disse que 
só a Bacia de Campos responde por cerca de 86% da produção 
nacional de petróleo e gás.

De acordo com o secretário executivo, a organização quer 
dialogar com as empresas produtoras para tentar estabelecer 

Freitas prioriza recursos
hídricos e obras no Norte
Empossado para o 
terceiro mandato, o 
deputado estadual 
Freitas reconhece 
o “momento de ar-
rocho econômico”, 
mas defende que a 
região permaneça 
na pauta de investi-
mentos do Governo 
do ES

O deputado Freitas com os pre-
feitos Wilson Fiorot (Pedro 
Canário) e Antônio Carlos Ma-
chado (Pinheiros).

ASCOM

do Estado a conclusão das obras em execução e a licitação de 
obras que já tenham projetos prontos. Ele citou a “relação 
muito forte” que mantém com as prefeituras, as câmaras mu-
nicipais e a sociedade organizadas, por meio das entidades de 
classe e lantrópicas, associações e cooperativas.

O parlamentar destacou também que incrementará a par-
ceria com o Prodnorte, frisando a importância do consórcio 
intermunicipal: “A gente sempre identica e elogia como 
uma extraordinária ferramenta de luta e de desenvolvimento, 
que possibilita a união dos prefeitos do norte”. 

POSSE
Na sessão de posse, realizada no último domingo (1º), o depu-
tado estadual Freitas foi prestigiado pela esposa Ana Lúcia e 
pelos lhos Alice, Artur, Thúlio e Thalita. Também estiveram 
presentes os prefeitos Antônio Carlos Machado (Pinheiros), 
Wilson Fiorot (Pedro Canário) e Mário Sérgio Lubiana (No-
va Venécia), todos do PSB. Também estiveram presentes os 
vereadores venecianos Marlene Gonçalves e Evaristo Mi-
guel, o secretário de Desenvolvimento de São Mateus, Luiz 
Fernando Lorenzoni, além de lideranças comunitárias de mu-
nicípios do Norte do Espírito Santo.

BRASÍLIA - Reforma política, medidas para assegurar a 
estabilidade econômica e segurança pública foram alguns dos 
temas que tiveram destaque durante a sessão de abertura dos 
trabalhos do Legislativo, nesta segunda-feira (2). Na soleni-
dade, os presidentes dos Três Poderes apresentaram as princi-
pais metas para 2015.

Lida pelo primeiro-secretário do Congresso, deputado 
Beto Mansur (PRB-SP), a mensagem presidencial de Dilma 
Rousseff teve como tema central a economia. No texto, ela 
arma que as mudanças que o país deseja dependem da esta-
bilidade econômica e garante que o governo tem adotado me-
didas para promover o reequilíbrio scal.

“Ajustes fazem parte do dia a dia da política econômica, 
bem como do cotidiano de empresas e pessoas. Ajustes nunca 
são um m em si mesmos. São medidas necessárias para 
atingir um objetivo de médio prazo, que, em nosso caso, per-
manece o mesmo: crescimento econômico com inclusão soci-
al. Não promoveremos recessão e retrocessos”, diz a presi-
dente no texto.

A presidente também cita mudanças recentes criticadas 
por parte da população e dos parlamentares: os ajustes no se-
guro-desemprego, no abono salarial e na pensão por morte. 
De acordo com a mensagem, essas não são medidas scais, 
mas aperfeiçoamentos de políticas sociais para aumentar sua 
ecácia e justiça.

Dilma Roussef lembra projetos que o Executivo deve envi-
ar ao Congresso em 2015. Entre os temas tratados por iniciati-
va do governo, estão a política de valorização do salário míni-
mo, novas regras de transição entre o Simples Nacional e os 
demais regimes tributários, medidas contra a impunidade, 
mudanças na segurança pública e reforma política.

REFORMA POLÍTICA
O tema da reforma política foi comum aos pronunciamen-

tos da presidente Dilma Rousseff, do presidente do Senado, 
Renan Calheiros, e do presidente da Câmara, Eduardo Cu-
nha. Na mensagem, a presidente fala sobre a urgência de no-
vas regras para a escolha dos representantes da população e 
de novas formas de nanciamento das campanhas eleitorais.

Para Renan Calheiros, a reforma política é um dos maiores 
desaos do Congresso, já que, segundo ele, as tentativas de 
mudança “se arrastam” há 12 anos. O ideal, segundo Renan, 
seria que os parlamentares traçassem as linhas principais da 
reforma e submetesse as mudanças a um referendo.

“Urge que sejam feitas mudanças profundas em nosso sis-
tema político para torná-lo moderno, funcional, eciente e 
transparente. Pagaremos um alto preço não formos capazes 
de enfrentar esse desao”, disse.

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lembrou que 
mudanças no processo eleitoral têm de ser aprovadas e sanci-
onadas antes de outubro para valerem nas eleições de 2016.

ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO:

Reforma política
e economia em
pauta na sessão

O deputado Beto Mansur lê a mensagem presidencial, 
com Aloizio Mercadante, Eduardo Cunha, Renan Calhei-
ros e Ricardo Lewandowski à mesa.

DIVULGAÇÃO

Municípios produtores de
petróleo reclamam de perdas 

um programa que possa parar com as demissões no setor, in-
tensicadas nos últimos dias. Neves lembrou que o custo da 
produção é muito mais alto do que no Oriente Médio e que, se a 
cotação estiver abaixo ou próximo do custo de produção, acaba 
não sendo interessante para as companhias. “Muitas acabam 
diminuindo o ritmo”. Dependendo  dos estudos de viabilidade 
técnico-econômica das empresas, isso pode signicar mais 
desemprego no setor no Rio de Janeiro, acrescentou.

A presidenta do Ompetro, Rosinha Garotinho, que é tam-
bém prefeita de Campos dos Goytacazes, tem alertado os muni-
cípios produtores sobre a queda de receita. Isso tem levado a 
contenção de gastos e reprogramação dos orçamentos desde 
outubro do ano passado, quando o barril de petróleo caiu da 
cotação de US$ 115, entre junho e agosto de 2014, para US$ 
70. Em dezembro, na reunião da Ompetro, Rosinha defendeu 
ajustes nanceiros nos municípios para equilibrar as contas, 
disse Neves.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo

venta) dias podendo ser
prorrogável por igual
período.

Art. 9º. Ficam revoga-
das as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito
Municipal de São Ma-
teus, Estado do Espírito
Santo, aos 03 (três) dias
do mês de fevereiro
(02) do ano de dois mil
e quinze (2015).

AMADEU BOROTO
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PARA
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Conselho da Cidade
de São Mateus/ES, no-
meado através do De-
creto Municipal Nº.
7.538/2014 convoca
AUDIÊNCIA PÚBLICA
para propor alterações
no Plano Diretor Muni-
cipal – PDM.
A Audiência Pública será
realizada no dia 23/02/
2014. Com início mar-
cado para às 14:00hs.
Local: Auditório do
SAAE – São Mateus.
As mudanças propostas
que serão objeto da Au-
diência Pública estarãoa
disposição para consul-
ta dos interessados na
Secretaria Municipal de
Gabinete, sito à Rua: Dr.
Arlindo Sodré, Nº 891 –
Sala 10 – 2º. Andar,
Centro de São Mateus.
Das 12:00 às 18:00 hs.

São Mateus, 04 de Fe-
vereiro de 2015.

JORGE RIBEIRO
Presidente do Conselho

DECRETO Nº. 7.625/
2015

“DECLARA EM SITUA-
ÇÃO ANORMAL CARAC-
TERIZADA COMO SITU-
AÇÃO DE EMERGÊNCIA,
NA ÁREA DO MUNICÍPIO
EM TODA EXTENSÃO DO
MNICIPIO DE SÃO MA-
TEUS/ES AFETADA POR
ESTIAGEM: 1.4.1.1.0
COBRADE (IN/MI Nº 01
DE 24 DE AGOSTO DE
2012).”

O Prefeito do Município
de São Mateus, Estado
do Espírito Santo, no
uso das suas atribuições
legais que lhe confere a
Lei Orgânica do Municí-
pio, tendo em vista o
que dispõe o artigo 107,
item VI, da Lei nº. 001
de 05 de abril de 1990
– Lei Orgânica do Muni-
cípio de São Mateus e
pelo Inciso de VI do Ar-
tigo 8º da Lei Federal nº.
12.608 de 10 de abril de
2012

CONSIDERANDO o lon-
go período de estiagem
no território municipal,
assim como em toda a
região norte capixaba e
no Estado do Espírito
Santo de forma geral, e
que de forma direta vem
atingindo os agricultores
e pecuaristas [peque-
nos, médios e grandes]
de São Mateus, confor-
me relatório técnico ela-
borado por representan-
tes do INCAPER, Secre-
taria Municipal de Agri-
cultura - SMAG, SAAE,
Cooperativa dos Produ-
tores Agropecuários da
Bacia do Cricaré – CO-
OPBAC e Sindicato dos

Trabalhadores Rurais de
São Mateus;

CONSIDERANDO a ne-
cessidade da preserva-
ção do bem-estar da po-
pulação, bem como das
atividades sócio econô-
micas nos distritos atin-
gidos por eventos ad-
versos causadores de
desastres, para em re-
gime de cooperação,
combater e minimizar
os efeitos da situação de
anormalidade;

CONSIDERANDO a
constatação de situação
anormal decorrente da
irregularidade significa-
tiva na quantidade e na
distribuição das chuvas
no território do Municí-
pio de São Mateus;

CONSIDERANDO, que
segundo a INCAPER a
estimativa de prejuízos
econômicos relaciona-
dos com a estiagem é
de, 40% na produção de
café, 25 % na produção
de pimenta do reino,
30% na produção de
mamão e maracujá,
40% na produção de
banana, 25% da produ-
ção do Leite e 55% das
cultua anuais;

CONSIDERANDO, que
segundo a INCAPER a
estimativa de prejuízos
da pecuária de corte de
30% (peso vivo);

CONSIDERANDO, que a
irregularidade das chu-
vas e o registro de ele-
vadas temperaturas
comprometeu o arma-
zenamento de água,
causando sérios proble-

mas no abastecimento
para consumo animal,
ocasionando perdas das
pastagens e lavouras,
contribuindo para inten-
sificar as dificuldades
econômicas, conse-
quentemente gerando
demanda reprimida de
água, alimentos e per-
das de rebanhos.

CONSIDERANDO, que o
baixo nível de água no
Rio Mariricú, já ocasio-
na invasão do mar, cau-
sando a salinização e
em razão que o manan-
cial de captação de
águas brutas para o tra-
tamento e distribuição à
população das localida-
des denominadas: Rio
Preto, Mariricú, e Guri-
ri, encontram-se em
condições de desuso
para consumo humano.

CONSIDERANDO, que a
salinidade do Rio Mari-
ricú, atingiu o índice de
cloreto de sódio e que a
perspectiva e que ultra-
passe o permitido pela
OMS – Organização
Mundial de Saúde, que
é de 250 PPM.

CONSIDERANDO, que o
atendimento aos habi-
tantes da região com
água potável, é prove-
niente de poços artesi-
anos que estão locali-
zando na região do Rio
Preto e Mariricú, e tais
poços não dão vazão
suficiente para atender
a demanda da localida-
de supracitada;

CONSIDERANDO, que
em decorrência da sali-
nização, ocasionou im-

pacto direto na econo-
mia, do Município, espe-
cificamente nas regiões
atingidas e banhadas
pelo Rio Mariricú e São
Mateus e que em con-
sequência do fenômeno
resultam danos huma-
nos, materiais e ambi-
entais.

CONSIDERANDO, que a
municipalidade tem a
necessidade de dar res-
posta às ocorrências de
causa natural, com
ações voltadas a mini-
mizar a situação do ho-
mem do campo, mais
notadamente aos pro-
dutores rurais, com vis-
tas a evitar o desempre-
go dos trabalhadores
rurais em alta escala,
bem como o forneci-
mento de máquinas (re-
tro escavadeiras e ou-
tras) pra promovendo
para isso a contratação
em caráter de urgência
e no interesse publico,
em razão da emergên-
cia caracterizada pelo
agravamento da situa-
ção;

CONSIDERANDO, que o
correu como critérios
agravantes da situação
de anormalidade a ten-
dência para o agrava-
mento da situação con-
firmada pelos prognós-
ticos dos órgãos mete-
orológicos, o baixo sen-
so de percepção de ris-
cos por parte da comu-
nidade local que, mes-
mo diante de um qua-
dro crítico, persevera
práticas errôneas de
manuseio dos recursos
hídricos da região;

CONSIDERANDO, que o
parecer da Coordenado-
ria Municipal da Defesa
Civil Municipal, relatan-
do a ocorrência deste
desastre é favorável à
Declaração de Situação
de Emergência;

DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada
a existência de situação
anormal provocada por
desastre de causas na-
turais e caracterizada
como SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
no Município de São
Mateus, Estado do Espí-
rito Santo, contidas no
Formulário de Informa-
ções do Desastre – FIDE
e demais documentos
anexos a este Decreto,
em virtude do desastre
classificado e codificado
como 1.4.1.1.0 Estia-
gem.

Parágrafo único. Esta
situação de anormalida-
de é válida para toda a
área deste Município,
comprovadamente afe-
tada pelo desastre.

Art. 2º. Autoriza-se a
convocação de voluntá-
rios para colaboração
direta nas atividades vi-
sando minimizar os efei-
tos do desastre de que
trata este Decreto, sob
a Coordenação Munici-
pal de Defesa Civil.

Art. 3º. Fica autorizada
a mobilização de todos
os órgãos municipais,
sob a coordenação da
Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil no
âmbito das suas compe-
tências, para envidar

esforços no intuito de
apoiar as ações de res-
posta ao desastre, rea-
bilitação do cenário e
reconstrução.

Art. 4º. De acordo com
o estabelecido nos inci-
sos XI e XXV do Art. 5º
da Constituição da Re-
pública Federativa do
Brasil de 1988, autori-
za-se às autoridades
administrativas e os
agentes da defesa civil,
diretamente responsá-
veis pelas ações de res-
posta aos desastres, a
usar da propriedade, in-
clusive da particular, em
circunstâncias que pos-
sam provocar danos ou
prejuízos, ou compro-
meter a segurança de
pessoas, instalações,
serviços ou outros bens
públicos ou particulares,
assegurando-se ao pro-
prietário indenização ul-
terior, caso o uso da pro-
priedade provoque da-
nos à mesma.

Parágrafo único. Será
responsabilizado o
agente da defesa civil ou
a autoridade adminis-
trativa que se omitir de
suas obrigações, relaci-
onadas com a seguran-
ça global da população.

Art. 5º. Determina-se às
Secretarias Municipais
de Obras, Transportes e
Infraestrutura, Aquicul-
tura, Assistência Social,
Defesa Social e Finan-
ças, bem como à Autar-
quia Municipal Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto - SAAE, todas as
providências necessári-
as com vista às ações

urgentes e inadiáveis,
objetos desde decreto.

Art. 6º. Na eventualida-
de das ações adminis-
trativas ocasionarem
prejuízos em terrenos
ou edificações particula-
res, será providenciada
a devida avaliação, le-
vando-se em considera-
ção o preço da valoriza-
ção e a situação anteri-
or, materializada em
documentos e fotos.

Parágrafo único. Para o
cumprimento do que
trata o caput deste arti-
go, o Chefe do Poder
Executivo Municipal de-
lega tal competência à
comissão de avaliação
existente.

Art. 7º. Ficam dispensa-
das, nos termos do In-
ciso IV, do Art. 24, da
Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993, do
processo regular de li-
citação a aquisição de
bens necessários às ati-
vidades de resposta ao
desastre, e a contrata-
ção de obras e serviços
relacionados com a re-
abilitação dos cenários
dos
desastres; desde que
possam ser concluídos
no prazo máximo de
180 (cento e oitenta)
dias consecutivos e inin-
terruptos, contados a
partir da caracterização
do desastre, e conside-
rando a urgência da si-
tuação vigente.

Art. 8º. Este decreto
entra em vigor nesta
data, devendo viger
pelo prazo de 90 (no-

Contrata-se Educador Físico, Estagiário de
Educação Física e Agente de Vendas

Interessados devem enviar Curriculum Vitae para
psi.recrutaeseleciona@gmail.com

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concurso de Lotação Provisória para os Professores  EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA  - Mapa de Classificação  - PROFESSOR A

Clas.Matrícula Nome Admissão Nasc Pontos Hab.
01 56013 MARCIANA GONCALVES ARANHA 15/03/1999 21/03/1974 223 PÓS
02 55781 JANINI HERCULANO BASSI 15/03/1999 10/09/1972 222 PÓS
03 56040 MARIA LUCIA BAZONE 15/03/1999 21/07/1957 220 PÓS
04 55610 ANALIA CARDOZA LEITE 15/03/1999 24/03/1972 219,5 PÓS
05 55796 ELZA CARRAFA CONCHAVO 15/03/1999 30/08/1965 219 PÓS
06 59949 MARCIANA GONCALVES ARANHA 12/01/2004 21/03/1974 218 PÓS
07 56214 ANA CRISTINA SACCONE DE MOURA 15/03/1999 19/07/1972 218 PÓS
08 55588 DENICE MARIA DOS SANTOS 15/03/1999 23/04/1956 218 PÓS
09 61835 ALMIR DOS SANTOS 16/01/2006 01/03/1973 216 PÓS
10 59950 ROSA ANTONIA LOPES PIROLA 12/01/2004 12/04/1968 216 PÓS
11 63299 MARIA DA PENHA MACHADO ROCHA 18/01/2007 17/11/1970 214 PÓS
12 64627 KARLA RIGONI BORTOLOTTI 01/10/2007 06/10/1979 213 PÓS
13 64621 CHRISTIANE ESTEVÃO SANTOS 01/10/2007 18/06/1973 211 PÓS
14 59995 AIRES GRACIANO CORREA 12/01/2004 22/07/1970 207 PÓS
15 64593 DELMA SANTANA DE JESUS 01/10/2007 13/01/1979 206 PÓS
16 63296 ALAIDE RODRIGUES OLIVEIRA 18/01/2006 26/12/1974 194 PÓS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE  ADMINISTRAÇÃO
Concurso de Lotação de Professores  EM STUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA  - Mapa de Classificação  - Professor B - GEOGRAFIA

06/12/2014
Clas.Matrícula Nome Admissão Nasc Pontos Hab.
01 61874 RUTHILEA SILVA FARIAS 16/01/2006 04/06/1978 220 PÓS
06 60048 ANGELA MARIA FERREIRA RIBEIRO 12/01/2004 01/06/1959 212 PÓS

ERRATA DO DECRETO
Nº. 7620/2015
ONDE SE LÊ

Art. 14. A Comissão do
Concurso de Extensão
de Carga Horária convo-
cará todos os servidores
classificados a compare-
cerem no Auditório da
FVC – Faculdade Vale do
Cricaré, na rua Humber-
to Almeida Franklin, Nº
01, Bairro Universitário,
CEP 29.933-480,  no dia
08/02/2015 (domingo),

para a escolha de suas
respectivas extensões, a
saber:

 08:00h – Pedagogo
(Supervisor) Professor B
para as disciplinas:, Ci-
ências, Educação Física,
Geografia, História, In-
glês, Língua Portuguesa,
Matemática, Agricultu-
ra, Arte, Música e Filo-
sofia.

13:30h - Professor A
(Educação Infantil e En-

sino Fundamental).

LEIA-SE

Art. 14. A Comissão do
Concurso de Extensão
de Carga Horária convo-
cará todos os servidores
classificados a compare-
cerem no Auditório da
FVC – Faculdade Vale do
Cricaré, na rua Humber-
to Almeida Franklin, Nº
01, Bairro Universitário,
CEP 29.933-480,  no dia
08/02/2015 (domingo),

para a escolha de suas
respectivas extensões, a
saber:
 08:00h – Pedagogo
(Supervisor) Professor B
para as disciplinas:, Ci-
ências, Educação Física,
Geografia, História, In-
glês, Língua Portuguesa,
Matemática, Agricultu-
ra, Música .

13:30h - Professor A
(Educação Infantil e En-
sino Fundamental) Arte,
Filosofia.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concurso de Lotação de Professores EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA - Mapa de Classificação  - Professor B - Língua Portuguesa

27/09/2014
Clas.Matrícula Nome Admissão Nasc Pontos Hab.
01 67380 SOLANGE AMARAL DA SILVA 05/02/2010 26/02/1981 216 PÓS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCA OS PROFESSORES RELACIONADOS CONSIDERADOS EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊN-
CIA A COMPARECEREM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 06/02/2015 AS  10 HORAS  PARA PRODEREM A ESCOLHA DE
SUAS RESPECTIVAS LOTAÇÕES.
OS PROFESSORES EM SITUAÇÃO DE EXCEDENCIA PROCEDERÃO A ESCOLHA DE CLASSES REGULARES DISPONÍVEIS NAS UNIDADES DE
ENSINO MUNICIPAL SEGUINDO O REGULAMENTO DO DECRETO Nº 7619/2015 QUE REGULAMENTA A LOTAÇÃO PROVISÓRIA DE PESSOAL
MUNIDOS DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

VENDE-SE ou troca uma casa no
Bairro Sernamby. Contato 99529-
1811 ou 989850754

DIVIDO um apartamento- quarta
individual cozinha americana, ba-
nheiro independente, área de ser-
viço e com mobília. Contato: (27)
999657979

VENDE-SE kitnet próximo ao Ca-
sagrande com sala, quarto, cozi-
nha, banheiro, área de serviço.

99958-6504.

OPORTUNIDADE para quem quer
investir ou construir! Passo financi-
amento de lote no parque das bri-
sas lote de 250m², quadra 8,
N°29, valor de 12.000,00 e 111
parcelas de R$ 594,00. Contato:
(27) 99614-6386
ALUGA-SE Casa em Guriri / 5 qts,
4 banhiros, churrasqueira, poço
artesiano. Para temporada e Car-
naval. 9.9608-5731 Arilza
ALUGA-SE garagem para cami-
nhões, ônibus  e vans. Fone: (27)
99988-2900
VENDE-SE acervo de locadora de

vídeo completa. São três mil fil-
mes, balcão, prateleiras, compu-
tador c/ software e vídeo trailer.
Tratar 99817-6150 R$
12.000,00 (topo negocia).
VENDE-SE um lote 300m² Rua 09
Morada Do Ribeirão. Contato
99953-1208
VENDE-SE um terreno escriturado,
350m², em frente sol da manhã,
Murado portão de correr, área de
churrasqueira coberto de 30m²,
Rua Antônio Pereira Aguiar n°75,
Bairro Sernamby. Contato 99988-
5587 Marizete
VENDE-SE Apartamento em Guriri

Centro com escritura duas vagas
de garagem sol da manhã. Con-
tato: 99954-1808

VENDE-SE um terreno no
loteamento Jacuí, Lote 24, da
Quadra Q. Contato: 99703-
0023.

ALUGAM-SE área com 1.150m²
apropriada para deposito em ge-
ral (loja de moveis e eletrodomés-
ticos, material de construção, hos-
pitais, etc.), localizada na Rodo-
via Othovarino Duarte Santos,
(anexo á AMPD-Associação
Mateense de pessoas com Defici-
ência), em frente ao posto

Damiani. Adaptação, rerfomas e
valor do aluguel, a combinar. Con-
tato99931-2877
ALUGAM-SE quartos com banhei-
ro, para mulheres, valor 270,00
incluindo água e energia. Bairro
Boa Vista. Contato 99908-3203
PASSO Restaurante no Centro da
Cidade, Completamente equipa-
do Pronto para Trabalhar. Conta-
to 99316-4427
ALUGA-SE um apartamento de
um quarto em cima do mundo elé-
trico com e sem mobília. Contato
99988-1453 ou 99973-8007
VENDE-SE Apartamento em Guriri
Centro com escritura duas vagas
de garagem sol da manhã conta-
to: 99954-1808

(27) 98482343

/99882343/3763-5545

Seu sonho sobre rodas...
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CMYK CMYK

CMYK CMYK

moda e beleza
Houri

k.houri@folhaacademica.com.br
instagram: karimehouri

Maquiagem e cabelo by:
SF Hair Studio

CRM 9405

Crefito 2 - 117650-F - Fisioterapeuta

CRN4 09100411 - Nutricionista 

 Dra Léa Borgo
 Cecília M. Borgo de Almeida

Heloyze Fonseca

Rua Dr Arlindo Sodré,
558 - São Mateus, ES

27 3763 5727

Sublime
Shoes

Rua São José, 326
Sernamby - São Mateus-ES

Rua Manoel Andrade, 195 Centro - 3763-4797

Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015

/essencial.aracruz.saomateus @essencial.acz.sm

3767-8519 
Av. José Tozzi,
1950 - Centro
São Mateus-ES

O Fashion
da Moda
Íntima!

Você linda
todo dia!

Toda loja com 40%
em até 3x

Não perca!
nas compras acima de R$ 300!

É Carnaval!

Tel: 27 3767-2929

Av. José Tozzi 1886 - Centro - Loja 1

Isberline
Glória

Cardoso.
Ganhadora
do vale de
R$ 1500 da

Vivaz.

PARABÉNS!

Av. José Tozzi, 95 - Centro - São Mateus
3763-2523

Av. Hans Schmoger, 720 - Nossa Senhora 
da Conceição - Linhares-ES

3373-5725

Looks estilosos e
descolados da loja

As Meninas
para você curtir a folia,

arrasar na avenida e 
brilhar nesse Carnaval.


