
• PÁG. 5

SHOWS DA FESTA 
DE CACHOEIRO 
TERÃO ENTRADA 
SOLIDÁRIA

SAÚDE
OBRAS DO CENTRO DE 
SAÚDE PAULO PEREIRA 
GOMES A TODO VAPOR

• PÁG. 5

Parada desde 2016, reforma vai 
custar R$ 735 mil e deve ficar 
pronta em cerca de um ano 

SOLIDARIEDADE
JUSTIÇA AUTORIZA 
MORADOR DE GUAÇUÍ A 
DOAR RIM PARA AMIGO

• PÁG. 5

• PÁG. 5

Autorização judicial era necessária 
pelos dois não serem parentes 

“Agricultor do tráfico” é preso com 
1,5 kg de maconha em Rio Novo do Sul

• PÁG. 7
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EDUCAÇÃO PARA TODOS
Aos 65 anos, Seu Lico mostra que nunca é tarde para aprender. Ele é um dos mais de 900 bolsistas do Programa de 
Desenvolvimento do Ensino Superior e Técnico, o Prodes, implementado pela Prefeitura de Presidente Kennedy • PÁG. 8

 • DIVULGAÇÃO/PMPK
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ÉDER
OZA

Atualmente tenho rece-
bido inúmeros pedidos de 
consultorias para regenera-
ção de corporações e restru-
turação de negócios. Acon-
tece que há tempos vivíamos 
períodos de grandes deman-
das e oferta escassa, onde 
tudo que se fazia se vendia 
e tudo que se oferecia ainda 
era novidade. 

Com a abertura de merca-
do e a entrada de novas for-
ma de comércio, o que era 
escasso se tornou excessivo 
e o consumo passou a pre-
cisar, cada vez mais, a apre-
sentar justi�cativas baseadas 
no desejo, na sustentabili-
dade e, principalmente, no 
amor e na paixão.

Em um cenário recessivo 
onde o dinheiro está cada 
vez mais escasso e as pesso-
as consomem cada vez mais 
por necessidade, grandes 
marcas começaram a se re-
der às tentações mercadoló-
gicas, brigando ainda mais 
por preço e esquecendo suas 
�loso�as e identidade.

Nesse contexto contro-
verso, eis a questão: Como 
sobreviver em um cenário 
cada vez mais competitivo? 
A resposta está exatamente 

AMOR PELAS 
PESSOAS E 
PAIXÃO PELOS 
NEGÓCIOS

PRAÇA SEM BANDEIRA
Vereadores de Guaçuí aproveitaram a sessão da última 
segunda para um questionamento: a falta de bandeiras 
na Praça da Bandeira, no centro. Os 
mastros estão lá, mas vazios, sem 
as bandeiras do município, do 
Estado e do Brasil. Wanderley 
de Moraes (PDT), Marcos 
Goes (PSL) e Ângelo Morei-
ra (PSDB) cobraram a insta-
lação e o presidente da Casa, 
Paulinho do Vitalino (PSDB), 
passou a bola para a Prefeitura. 

SICOOB EM DIVINO
O prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil, 

com o presidente do Sicoob Sul-Ser-
rano, Cleto Calimam, durante a 

inauguração da agência da coo-
perativa no município. Segun-
do Cleto Venturim, a expecta-
tiva é liberar R$ 1 milhão em 
crédito e  captar R$ 500 mil em 

depósitos até o �nal deste ano. 

NO CAPRICHO
Equipes das Secretarias Municipais de Meio Ambien-
te e de Obras e Serviços Públicos de Guaçuí estão fa-
zendo a limpeza e manutenção de jardins, canteiros e 
vias de São Pedro de Rates. O objetivo é deixar o dis-
trito ainda mais bonito e preparado para a festa da lo-
calidade, de 28 de junho a 1º de julho.

• CHARGE DO ZÉ

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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no título desta coluna, “ame 
as pessoas e seja apaixona-
do pelo seu negócio”. Ne-
nhuma empresa que coloca 
o dinheiro em primeiro lu-
gar irá sobreviver, até por 
que o dinheiro é o resultado 
e não a consequência. Todo 
negócio deve ter como �lo-
so�a principal o objetivo em 
servir, resolver o problema 
dos clientes, que na maioria 
das vezes se manifesta como 
uma necessidade tangível ou 
intangível (produto ou ser-
viço). E no �nal de toda essa 
dinâmica, ainda conseguir 
ter prazer e orgulho em tra-
balhar. 

Sejam bem vindos à nova 
era corporativa. É tempo de 
transformações, reposicio-
namentos e reinvenções. Até 
por que o prazer de toda via-
gem não é a chegada, mas o 
curso que se percorre. Para 
aqueles que ainda sonham 
em ser milionários consti-
tuindo um empreendimen-
to, pre�ro ser realista e não 
promover nenhuma aliena-
ção. No mundo dos negó-
cios do futuro, o maior pa-
trimônio de uma empresa 
será a quantidade de clien-
tes que ela conseguir �deli-
zar por meio de experiências 
e do desejo que você for ca-
paz de fomentar através da 
sua marca. 



• EXPEDIENTE REDUZIDO DURANTE OS JOGOS 
DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Câmara de Cachoeiro de Itapemirim publicou no Diário Oficial de ontem, a 
Portaria 200/2018, que dispõe sobre o horário de funcionamento do Legislativo 
nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, durante a chamada “fase de grupos” da 
Copa do Mundo de 2018.

De acordo com a publicação, nesta sexta, dia 22, quando o Brasil entra em cam-
po às 9h (horário de Brasília), o expediente será das 12h às 18h. Já na próxima quar-
ta-feira, quando o jogo será às 15h, a Câmara vai funcionar das 7h às 13h.

•

Câmara de Cachoeiro vai contratar 20 
estagiários de nivel médio e superior 

• FIQUE LIGADO. INSCRIÇÕES VÃO ATÉ SEXTA. 
BOLSA É DE R$ 703,95

A Câmara de Cacho-
eiro de Itapemirim abriu 
processo seletivo para a 
contratação de 20 estagi-
ários que estejam cursan-
do o ensino médio e su-
perior. A bolsa é de R$ 
703,95.

De acordo com o es-
peci�cado na Portaria 
111/2018, são 17 vagas 
para estudantes de nível 
superior: três para Ciên-
cias Contábeis, sete para 
Direito, três para Admi-
nistração e quatro para 
Licenciatura. A jornada 

WANDERSON AMORIM
DE CACHOEIRO

•

Depois de ter assina-
do requerimento para a 
criação da Comissão Par-
lamentar de Inquérito 
(CPI) da Lava Jato, o de-
putado federal Evair de 
Melo (PP) solicitou retira-
da de seu apoio.

Segundo Evair, o deputa-
do autor da proposta, Pau-

lo Pimenta (PT), utilizou 
de argumentos que não es-
tariam no texto do pedido.

A CPI é apontada no 
meio político como uma 
manobra para “matar” a 
operação de combate à 
corrupção. Ao todo, 190 
parlamentares assinaram o 
documento.

“Depois ter encontra-
do no escopo da proposta 
“jabutis” (pontos estranhos 

DEPUTADO DIZ QUE FOI “ENGANADO” PARA ENDOSSAR 
CPI QUE PRETENDE ACABAR COM A LAVA JATO 

REDAÇÃO
ESTADUAL

•
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 • WANDERSON AMORIM

 • CLEIA VIANA/CÂMARA DOS DEPUTADOS 

é de seis horas diárias, de 
segunda a sexta-feira.

Para os estudantes do 
ensino médio estão sen-
do disponibilizadas três 
vagas. O requisito neces-
sário é ter curso de in-
formática de no mínimo 
120 horas (em conclusão 
ou que tenha sido con-
cluído até um ano antes), 
com conhecimento em 
hardware, montagem e 
manutenção de computa-
dores; redes, cabeamento 
estruturado e rede wire-
less; sistemas operacionais 
(Windows 8 e 10); aplica-
tivos: (Suites O�ce - Mi-
crosoft e Libre O�ce) e 
antivírus; internet e servi-

ços web. A carga horária é 
de cinco horas diárias, de 
segunda a sexta-feira.

Para participar do pro-
cesso seletivo o interessa-
do deverá entregar a do-
cumentação necessária até 
esta sexta-feira, na porta-
ria da Câmara, das 7h às 
15h. Os documentos soli-
citados são currículo com 
uma foto 3x4 colorida e 
atual, declaração da ins-
tituição de ensino ates-
tando matrícula no curso 
exigido, frequência regu-
lar de no mínimo 75%, 
cumprimento mínimo 
de 25% da carga horária 
do curso (exceto o ensino 
médio) e nota média não 

a aqueles apresentados no 
argumento inicial), pedi ao 
deputado proponente a re-
tirada de meu nome ime-
diatamente. Hoje, fui sur-
preendido com meu nome 
em uma lista de apoiado-
res”, disse Evair em nota 
divulgada ontem. 

O deputado disse ter es-
tranhado o fato de seu pe-
dido ter sido acatado e 
emitiu nota de repúdio a 

Mesa Diretora do Con-
gresso Nacional. “O�-
cializei meu repúdio pelo 
não cumprimento da pa-
lavra do colega proponen-
te. Meu posicionamento é 
contrário a essa instalação. 
Meu apoio à operação 
Lava Jato é pública e atuo 
para que haja punição a 
todos aqueles que come-
tem crimes, independente 
de siglas partidárias”.
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• ESTUDANTES APRENDEM SOBRE 
CULTURA LOCAL E INTERNACIONAL

•

Escolas municipais se preparam 
para o desfile do Dia de Cachoeiro

Cinco escolas munici-
pais estão se preparando 
para fazer bonito no des�-
le cívico escolar do dia 29 
de junho, em que se co-
memora o Dia de Cacho-
eiro. Neste ano, elas levam 
para a Linha Vermelha 
uma apresentação com o 
tema “Todos juntos na 

REDAÇÃO
DE CACHOEIRO

•

Quem for conferir os 
shows gratuitos da Festa 
de Cachoeiro no Parque 
de Exposições, entre os 
dias 28 de junho e 1º de 
julho, poderá doar, como 
“entrada solidária”, 1 qui-
lo de alimento não perecí-
vel, para contribuir com o 
abastecimento de lares de 
idosos, hospitais �lantró-
picos e outras instituições 
de assistência social.

Arroz, feijão, açúcar, 
óleo, leite e pó de café estão 
entre os itens que poderão 
ser entregues tanto no por-
tão principal, por onde vão 
passar os pedestres, como 

na entrada do estaciona-
mento do local, para quem 
chegar de automóvel. Em 
ambos os pontos, o reco-
lhimento será feito por 
equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to Social (Semdes).

O que for arrecadado 
será encaminhado, pri-
meiro, ao Banco de Ali-
mentos da prefeitura, que 
é responsável pela comple-
mentação da alimentação 
de famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
e nutricional e do abaste-
cimento de 18 entidades 
socioassistenciais do mu-
nicípio.

De acordo com a secre-
tária de Desenvolvimen-

SHOWS GRATUITOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO TERÃO ENTRADA SOLIDÁRIA

REDAÇÃO
DE CACHOEIRO

•

• O QUE FOR ARRECADADO será encaminhado ao 
Banco de Alimentos da prefeitura 

 • ARQUIVO/WANDERSON AMORIM

 • DIVULGAÇÃO/PMCI

mesma emoção”, inspi-
rada na Copa do Mundo 
2018, em que cada uni-
dade representará uma re-
gião do mundo.

A “Aurora Estellita 
Herkenho�”, no bair-
ro Aquidaban, vai mos-
trar um pouco da cultura 
e da sociedade asiáticas; a 
“Dr. Pedro Nolasco Tei-
xeira Rezende”,  do Pa-
raíso, elementos presen-

O desfile de 2018 será um momento de discutir 
cultura e tradições dos países representados, for-
talecendo o trabalho de vários componentes curri-
culares dentro da escola, notadamente os que são 
desenvolvidos pelas disciplinas de humanidades e 
arte. Mas, também, é uma forma de fortalecer e pas-
sar para as novas gerações um pouco da cultura 
tradicional de Cachoeiro, que é reconhecida pelo 
bairrismo e outras peculiaridades.

Ao contrário da maior parte dos municípios, em 
Cachoeiro a festa da cidade não ocorre na data da 
emancipação política, mas no dia do padroeiro, São 
Pedro, festejado em 29 de junho, que se tornou o 
Dia de Cachoeiro, criação de Newton Braga (1911-
1962), escritor, jornalista, advogado e um dos maio-
res agitadores culturais da história local. 

tes na Europa Oriental; 
a “Professor Pedro Es-
tellita Herkenho�”, no 
BNH, a Europa Ociden-
tal; a “Professora Gér-
cia Ferreira Guimarães”, 
no bairro Rubem Bra-
ga, a África; e a “Julieta 
Deps Tallon”, do Zum-
bi, a América. 

O evento vai contar, 
também, com a partici-
pação do Centro Integra-

do de Atividades Educa-
cionais “Newton Braga” 
e sua banda, representan-
do o Brasil. Para animar 
a festa, foi escalada a ban-
da da escola “Domingos 
Ubaldo Ribeiro”, de Con-
duru, e foram convidados 
o Tiro de Guerra, o Cor-
po de Bombeiros, o grupo 
Vem Dançar, a Apae, Es-
coteiros, Demolay, Des-
perta Débora, a Defe-
sa Civil e a Guarda Civil 
Municipal, com os proje-
tos Guarda Mirim, Ronda 
Prevenção Escolar (Rope)  
e Ronda Apoio a Família 
(Rafa).

O encerramento será 
com a tradicional Fanfar-
ra Wilson Rezende, mais 
conhecida como a Banda 
do Liceu, que é uma das 
atrações mais aguardadas 
do des�le, principalmen-
te pelos alunos egressos da 
instituição, pela qual pas-
saram alguns dos mais re-
conhecidos pro�ssionais 
da cidade.

“A ideia é fazer um des-
�le bem alegre e signi�-
cativo, no clima do even-
to que está mobilizando 
o Brasil, começando com 
um passeio pela cultu-
ra dos povos participan-
tes, uma viagem do ma-
cro ao micro. Depois, 

vamos apresentar o Bra-
sil, o Espírito Santo e fo-
car em Cachoeiro, fazen-
do uma homenagem ao 
nosso compositor Raul 
Sampaio Cocco”, conta a 
gerente de Arte, Cultura e 
Diversidade, Simone Ma-
chado de Athayde.

to Social de Cachoeiro, 
Márcia Bezerra, o obje-
tivo é aproveitar a oca-
sião para estimular na po-
pulação a solidariedade. 
“Além disso, nosso intui-
to é dar maior visibilidade 
ao trabalho realizado pelo 
Banco de Alimentos, cujo 
principal foco é prestar 
esse auxílio a todo seu pú-
blico atendido”, esclarece. 

A prefeitura contará com 
o apoio dos artistas que 
se apresentarão na festa, 
como o cantor sertanejo 
Michel Teló. Eles vão gra-
var, para as redes sociais, 
vídeos em que incentivam 
os fãs ao ato solidário.

“Essa é mais uma opor-
tunidade de Cachoei-

ro mostrar a sua solida-
riedade. Vamos curtir 
bons momentos de festa 
e contribuir com as ins-

tituições que precisam. 
Convido a todos que par-
ticipem desta campanha 
e façam a doação”, con-

voca o prefeito Victor 
Coelho. 

• REFERÊNCIA 
ESTADUAL
Único na região Sul do 

Espírito Santo, o Banco 
de Alimentos de Cacho-
eiro é referência estadual 
na promoção de seguran-
ça alimentar e nutricional. 

No ano passado, a enti-
dade arrecadou um total de 
166 mil quilos, sendo 33 
mil quilos em doações e 133 
mil quilos por meio do Pro-
grama de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), do Governo 
Federal, que visa o comba-
te à fome e desnutrição por 
meio da compra de produ-
tos da agricultura familiar.
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• CLÁUDIO BRACONI 
disse que pretende 
entregar a obra o quanto 
antes para a população

Prefeitura de Cachoeiro retoma obras 
do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes 

• PRAZO. REFORMA VAI CUSTAR R$ 735 MIL E DEVE FICAR PRONTA DENTRO DE UM ANO 

O setor de Saúde tem re-
cebido atenção especial do 
prefeito Victor Coelho, em 
Cachoeiro de Itapemirim. 
Na última sexta-feira, fo-
ram retomadas as obras de 
reforma do Centro de Saú-
de Paulo Pereira Gomes 
(PPG), no bairro Baiminas, 

GUILHERME GOMES
DE CACHOEIRO

•

Os moradores de Ibatiba 
não precisam mais sair da ci-
dade para consultas urológi-
cas ou psiquiátricas. O aten-
dimento agora pode ser feito 
na rede municipal de Saúde. 
Serão oferecidas 30 consul-
tas por semana em urologia, 
às terças-feiras, e 16 em psi-
quiatria, nas terças e sextas.

Segundo a secretária de 
Saúde, Nilce Florindo, es-
sas contratações vem su-
prir uma demanda existen-
te. “No caso da urologia, os 
deslocamentos causam ain-

O Juiz Eduardo Geraldo 
de Matos, da Primeira Vara 
da Comarca de Guaçui, 
concedeu autorização judi-
cial para que um morador 
da cidade retire e doe um 
rim para um amigo, que so-
fre de doença renal crôni-
ca terminal. A autorização 
judicial foi necessária pelos 
dois não serem parentes. 

Segundo o doador, o 
amigo faz hemodiálise, 
mas não havia alternativa 
para o tratamento, senão o 
transplante. Ainda de acor-

da mais transtorno, dada a 
maior resistência do homem 
buscar atendimento médi-
co”, comentou a secretária.

Nilce lembrou que, re-
centemente, a rede mu-
nicipal também passou a 
oferecer o atendimento de 
ginecologia, depois de qua-

do com ele, a compatibili-
dade exigível para doação 
do órgão foi con�rmada 
após diversos exames rea-
lizados em um hospital de 
Minas Gerais, e o proce-
dimento não colocaria sua 
vida em risco.

O  juiz Eduardo de Ma-
tos julgou procedente o pe-
dido de autorização judicial 
para que o autor da ação, 
retire, de livre e espontâ-
nea vontade, um de seus 
rins e faça a doação em fa-
vor de seu amigo. Segundo 
o magistrado, “O requeren-
te manifestou sua vontade, 
por declaração escrita, na 

UROLOGIA E PSIQUIATRIA  AGORA 
NA REDE PÚBLICA DE IBATIBA

JUSTIÇA AUTORIZA MORADOR DE 
GUAÇUÍ A DOAR RIM PARA AMIGO

REDAÇÃO
DE IBATIBA

REDAÇÃO
DE GUAÇUÍ

• •

• OBRA VAI BENEFICIAR principalmente quem mora na região central da cidade

 • DIVULGAÇÃO

 • GUILHERME GOMES

iniciadas em 2015 e parali-
sadas em agosto do ano se-
guinte.

As intervenções in-
cluem a reforma geral da 
área externa, de pelo me-
nos 15 salas, e das instala-
ções elétricas, hidráulicas e 
hidrossanitárias, com ade-
quações aos novos padrões 
sanitários. De acordo com 
o encarregado geral da re-
forma Cláudio Braconi, da 
Construtora Itaipava, tudo 
deve estar pronto em cerca 

de um ano.
“Esta obra é de extre-

ma importância para 
o município, pois 
o Centro de Saúde 
Paulo Pereira Gomes 
é uma referência de 

atendimento para os 
cachoeirenses. A popu-

lação está acostumada em 
receber atendimentos no 
local. Pretendemos entregar 
a obra o quanto antes”, dis-
se Braconi.

Também estão previstas 
a construção de uma su-

Leão, o popular “Mercado 
da Pedra”.

• CENTRO
O secretário munici-

pal de Obras, José Santia-
go de Lima, destacou a im-
portância da reforma para a 
população a área central da 
cidade. “Esta é uma obra 
importante para a Saúde de 
Cachoeiro, principalmente 
para a população próxima 
ao Centro que não mais pre-
cisará se deslocar até a UPA 
do Marbrasa. Com essa ini-
ciativa o prefeito demonstra 
o respeito que tem com os 
munícipes de Cachoeiro”, 
destacou Santiago.

Por conta da paralisação 
nas obras pela desistência da 
primeira empresa contrata-
da, o pronto atendimento 
Mauro Miranda Madureira, 
que �ca no PPG, não está 
funcionando. Entretanto, 
no local, continuam dispo-
níveis os serviços de odonto-
logia, vacinação, raio X e la-
boratório de prótese.

bestação de energia e de 
uma central de gás para 
abastecimento da unida-

de, e um postinho poli-
cial. O investimento to-
tal será de R$ 735.900,72. 

A Construtora é a mes-
ma responsável pela refor-
ma do Mercado Quincas 

se seis anos sem a espe-
cialidade, e que o aten-
dimento oftalmológico 
também está sendo reali-
zado desde o ano passado, 
através de um consultório 
móvel que, de forma iné-
dita, já foi levado até para 
comunidades rurais.

presença de duas testemu-
nhas, conforme documento 
de �. 44, satisfazendo a exi-
gência do parágrafo 4º, do 
artigo 9º, da Lei 9.434/97”.

No entendimento do 
juiz, a falta de parentesco 
não é impedimento para a 
doação, havendo inclusive 
prescrição médica do pro-
�ssional que atende o pa-
ciente, no sentido de que 
“o requerente reúne condi-
ções clínicas, laboratoriais 
e imunológicas para fazer a 
doação renal, e que tal ato 
não lhe trará qualquer pre-
juízo”, destacou o magis-
trado em sua sentença.
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Sejus abre seleção com 30 vagas 
para agente penitenciário

• OPORTUNIDADE. HÁ VAGAS PARA O SUL DO 
ESTADO. INSCRIÇÕES COMEÇAM NA SEGUNDA

A Secretaria de Estado 
da Justiça (Sejus) publi-
cou, no Diário O�cial do 
Estado de ontem, edital 
de processo seletivo para 
contratação de inspetores 
penitenciários em desig-
nação temporária mascu-
lino e feminino.

O salário oferecido é de 
R$ 2.776,04, mais vale-

REDAÇÃO
ESTADUAL

•

• O SALÁRIO É DE R$ 2.776,04, mais vale-refeição no valor de R$ 300

 • DIVULGAÇÃO/SEJUS

-refeição no valor de R$ 
300, para jornada de 40 
horas semanais. São 30 
vagas, além de formação 
de cadastro de reserva, 
para unidades prisionais 
da região Sul (Cachoeiro 
de Itapemirim e Marataí-
zes), Grande Vitória, (Ca-
riacica, Serra, Vila Velha, 
Guarapari e Viana), Ara-
cruz, e região Norte (Barra 
de São Francisco, Colati-
na, Linhares, São Domin-

gos do Norte e São Ma-
teus). 

As inscrições devem ser 
feitas no endereço eletrô-
nico www.selecao.es.gov.
br, entre os dias 25 de ju-
nho e 8 de julho. O can-
didato deverá acessar o 
ícone “Processo seletivo 
simpli�cado edital cadas-
tro de reserva para o cargo 
de Inspetor Penitenciário” 
e informar todos os dados 
solicitados.
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“Agricultor do tráfico” é preso com 
1,5 kg de maconha em Rio Novo do Sul

Um agricultor foi pre-
so pela Polícia Civil de 
Rio Novo do Sul, na tar-
de de segunda-feira, com 
uma grande quantidade 
de drogas. Foi na locali-
dade de São João, na divi-
sa com Vargem Alta.

WANDERSON AMORIM
DE RIO NOVO DO SUL

•

Dois jovens, ambos de 19 
anos, foram detidos pela Po-
lícia Militar na segunda-feira, 
no distrito de Rive, em Ale-

gre, suspeitos de trá�co de 
drogas.

De acordo com a PM, per-
to da Escola “Celia Teixeira 
do Carmo”, vários jovens sa-
íram correndo quando viram 
as viaturas da Força Tática.

RAPAZES DE 19 ANOS SÃO PEGOS COM DROGA EM ALEGRE

WANDERSON AMORIM
DE ALEGRE

•

• COM O 
HOMEM 
foram 
apreendidos 
seis tabletes 
de maconha 
pesando 1 kg, 
500 gramas 
de semente 
da droga e 
dinheiro

em 19/06/2018, onde 
se lê, Prazo de execu-
ção: 90(noventa) dias 
corridos, leia-se, Prazo 

através do protocolo 
014719/2018, e proces-
so 13.799/2011, a licen-
ça municipal de ope-

A CPL do município 
de Anchieta/ES co-
munica que no aviso 
de licitação veiculado 

Hélio Carlos Macha-
do EPP torna públi-
co que requereu da 
SEMMA de Itapemirim 

ERRATA TOMADA DE PREÇO N° 006/2018 PROCESSO 6994/2018

COMUNICADO

de execução: 180(cen-
to e oitenta) dias corri-
dos.
Anchieta/ES, 

ração ( LMO)  na área 
registrada no DNPM sob 
o nº 896.129/1995, para 
extração de areia em lei-

19/06/2018
Paulo César Vieira
Presidente Interino 

CPL/PMA – ES

to de rio na localidade 
da fazenda coroa da 
onça no município de 
Itapemirim  - ES. 

De acordo com a Polí-
cia Civil, o homem, que 
tem 58 anos, começou a 
ser investigado pela dele-
gacia de Piúma, mas com 
informações de que ele 
também atuava no trá�-
co em Vargem Alta e Rio 
Novo do Sul, as apura-
ções passaram a ser co-
mandadas pelo delegado 

Vladson Bezerra, respon-
sável pelos dois municí-
pios.

Na tarde da última e 
segunda-feira, o suspei-
to, que já possui pas-
sagem pela polícia, foi 
preso. Com ele foram 
apreendidos seis table-
tes de maconha pesan-
do 1 kg, 500 gramas de 

semente da droga e di-
nheiro.

Segundo a polícia, o ho-
mem, que foi autuado em 
�agrante e está preso no 
Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de Cacho-
eiro de Itapemirim, era o 
responsável por cultivar e 
vender maconha para mu-
nicípios da região.

Um dos suspeitos fugiu de 
moto. Pilotando em alta velo-
cidade, ele quase atropelou al-
gumas pessoas. Houve perse-
guição, mas o jovem entrou 
em uma rua estreita e conse-
guiu escapar. 

Na praça, perto da esco-
la onde estavam os suspei-
tos, outro grupo de jovens 
foi abordado. Ao lado de 
um deles, identi�cado como 
P.M.S., foi encontrado um 
frasco de vitaminas com cin-

co buchas de maconha. Perto 
de outro rapaz, J.M.S., a polí-
cia encontrou uma bucha de 
maconha.  Ao ser questiona-
do, o rapaz disse que a droga 
era dele. Ele contou que esta-
va em Rive para visitar a mãe 

e, ao perguntar sobre onde 
conseguiria maconha na re-
gião, foi orientado a procurar 
P., de quem havia acabado de 
comprar o entorpecente. 

Os dois foram conduzidos até 
a Delegacia Regional de Alegre.
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• CALENDÁRIO

Hoje – Escola Municipal Elson Garcia – Ubu - 8h
25/06 – Palestra aberta ao público - CAPS An-

chieta (Guanabara) - 8 h
27/06 – Escola Municipal Manuel de Paula Ser-

rão (Iriri) 8h
02/07- Escola Família Agrícola de Olivânia- 13h
04/07- Escola Municipal Novo Horizonte - 8h

•

Lico Gomes, um exemplo de que tudo 
é possível quando se tem vontade

• PRESIDENTE 
KENNEDY. 
PROGRAMA 
OFERECE 
BOLSAS PARA 
QUEM QUER 
ESTUDAR. AOS 
65 ANOS, SEU 
LICO ESTÁ 
PRESTES A SE 
FORMAR NA 
FACULDADE 

Não é preciso procu-
rar muito para encontrar 
quem conheça o “Seu” 
Lico Gomes, em Presiden-
te Kennedy. Servidor pú-
blico, casado e pai de dois 
�lhos, a história de Seu 
Lico, o apelido é mais po-
pular que seu nome: Elias, 
é uma verdadeira fonte de 
inspiração e exemplo de 
força de vontade, movidos 
pela Educação. 

REDAÇÃO
DE PRESIDENTE KENNEDY

•

O Centro de Atenção 
Psicossocial de Anchieta 
(Caps) começa hoje, um 
ciclo de palestras em fun-
ção do Dia Internacional 
de Combate às Drogas, na 
próxima terça-feira, dia 26 
de junho. 

A equipe vai abordar o 
tema em diversas institui-
ções e as ações serão em con-
junto  com o Programa de 
Saúde na Escola (PSE), de-
senvolvido pela Secretaria de 
Saúde. Durante as palestras 
os pro�ssionais irão mostrar 
aos alunos os perigos sociais 
e para a saúde que as drogas 
representam.  

PALESTRA SOBRE DROGAS NAS ESCOLAS DE ANCHIETA

REDAÇÃO
DE ANCHIETA

•

• SEU LICO é um dos cerca de 900 inscritos no Programa de Desenvolvimento do 
Ensino Superior e Técnico de Presidente Kennedy

 • DIVULGAÇÃO

Quando se fala em Edu-
cação, os números parecem 
apenas estatísticas. Mas 
cada um esconde uma his-
tória.  Presidente Kenne-
dy, por exemplo, tem mais 
de 900 alunos inscritos no 
Programa de Desenvolvi-
mento do Ensino Superior 
e Técnico (Prodes), com 
bolsas de estudo pagas pela 
prefeitura, em diversos cur-
sos. Um deles é Seu Lico.

Nascido e criado na cida-
de, sua trajetória é de mui-
to trabalho e luta. Ter aces-

so a uma sala de aula nunca 
foi tarefa fácil. Desde crian-
ça, �cava dividido entre tra-
balhar no campo ajudando a 
família e frequentar a escola. 
“Nunca consegui estudar no 
ano correspondente à mi-
nha idade. Mas isso nunca 
me desanimou. Pelo contrá-
rio. Quando tive oportuni-
dade, fui lá e estudei”, con-
ta Seu Lico.

• APOIO
Sempre incentivado 

pela família, ele decidiu 

voltar a estudar.  “Meus 
�lhos e esposa me moti-
vavam e me desa�avam 
a conseguir avançar mais 
um pouco. Era a força que 
precisava”, lembra ele.

Depois de batalhar 
para concluir o segun-
do grau e o técnico em 
Meio Ambiente, Seu Lico 
viu-se frente a um novo 
desa�o: um curso supe-
rior. “Quando a prefei-
tura lançou o programa 
de bolsa de estudos, apa-
rentemente isso seria para 

os jovens. Mas novamen-
te meus �lhos e esposa me 
disseram para tentar e en-
tão eu decidi cursas Bio-
logia”, disse.

Homem de origem no 
campo, Seu Lico tomou a 
decisão já depois dos 60. 
Hoje, aos 65, comemora 
o fato de estar a um pas-
so da formatura. “Será 
mais uma etapa concluída 
e, como tudo nessa vida, 
tivemos muito trabalho. 
Nunca foi fácil. Por isso 
essa conquista, assim que 
pegar o diploma, terá 
um sabor muito especial. 
Uma vitória que compar-
tilho com a minha família 
e todos que contribuíram 
para esse sonho se tornar 
realidade”.

O aprendizado em sala 
de aula já se tornou práti-
ca. Atualmente, Seu Lico 
tem em casa um sistema 
de capitação de água de 
chuva em um reservatório 
de cinco mil litros, criado 
por ele mesmo. “A gente 
utiliza para o jardim, lavar 
a casa, carro, no banheiro, 
en�m, tem muitas utilida-
des”, revelou.

E questionado se agora, 
com curso superior, está 
satisfeito, ele responde: 
“quem sabe a gente não 
faz uma pós-graduação?!”.

Na avaliação da prefeita 
Amanda Quinta Rangel, 
o Prodes é uma ferramen-
ta importante para eman-
cipação dos kennedenses. 
“Seu Lico é um exemplo 
de que ações do municí-
pio, aliadas a força de von-
tade do seu povo, podem 
mudar a vida das pessoas”, 
a�rmou a prefeita.

NUNCA CONSEGUI 
ESTUDAR NO ANO 
CORRESPONDENTE 
À MINHA IDADE. MAS 
ISSO NUNCA ME 
DESANIMOU. PELO 
CONTRÁRIO. QUANDO 
TIVE OPORTUNIDADE, 
FUI LÁ E ESTUDEI”

“
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