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Esperança que se renova!
Quando acompanhamos nos 

noticiários diariamente reporta-
gens sobre escândalos e mais 
escândalos envolvendo políticos 
temos a impressão que as coisas 
tendem a piorar cada vez mais. 
Entretanto, quando percebemos 
o surgimento de jovens interes-
sados em ingressar na política, 
vem-nos a iminente convicção 
de que nem tudo está perdido. 
Basta acreditar que as coisas po-
dem mudar.

Fico até impressionado com a 
vitalidade apresentada por estes 
jovens que ainda sonham em um 
País melhor e vão para as ruas 
para defender bandeiras que até 
então estavam jogadas no fundo 
dos armários ou embaixo do ta-
pete. Bandeiras como redução 
do preço do pedágio da 3ª Ponte, 
por exemplo, aumento da pas-
sagem do transporte coletivo...e 
por aí vai.

Mas, uma bandeira por hora 
defendida e que nos chama a at-
enção – e acredito que de toda a 
sociedade – que é a proteção às 
nossas crianças e adolescentes 
nos faz refletir e repetir: a esper-
ança é a última que morre. Frase 
antiga, mas que não pode e nem 

deve ser desprezada porque, 
quem não tem esperança, perde 
o sentido da vida.

E olha que o que me inspirou 
na redação deste editorial foi 
resultado do acompanhamento 
do surgimento de jovens inter-
essados em ingressar na política 
partidária e até mesmo gente 
que nunca tinha pensado que a 
bandeira que defendem como 
valorização da vida, proteção 
aos nossas crianças e jovens, in-
clusão social e por aí vai, depend-
erá muito de quem votarmos nas 
eleições que se aproximam, pois 
passa pelo viés da política.

Portanto, o eleitor vai ter a 
chance de escolher seus candi-
datos nas eleições de outubro e 
o deve fazer convicto de que não 
vai estar, mais uma vez cumprin-
do o seu dever de cidadão, mas 
contribuindo com o seu voto, 
para que as coisas melhorem, 
principalmente para nossas cri-
anças, muitas delas vítimas da 
violência do dia a dia.

Essa reflexão nos remete a 
um só desejo que sempre defen-
demos: a valorização da vida, a 
proteção de nossas crianças que, 
pela inocência, são vítimas con-

stante da violência até mesmo 
dentro da própria casa.

E por falar em violência con-
tra criança fica aqui nosso reg-
istro e parabenizar o jovem del-
egado da Polícia Civil Lorenzo 
Pazolini que está licenciado da 
Delegacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente onde tem feito 
um excelente trabalho para pro-
teger nossas crianças, combat-
endo a pedofilia, para entrar na 
vida pública. São pessoas deste 
nível que nossa política precisa. 
Você é um destes jovens a quem 
me refiro.

Boa sorte!
Que continue defendendo os 

direitos de nossas crianças e ad-
olescentes.

É por atitudes como essa que 
concluímos: “ESPERANÇA QUE 
SE RENOVA!”

Circulação:
Guriri, São Mateus, Conceição da
Barra, Jaguaré, Nova Venécia,
Montanha, Mucurici, Vila Pavão,
Boa Esperança, Sooretama,
Pedro Canário, Linhares, Aracruz,João 
Neiva, Fundão e Grande Vitória (Vitória, 
Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana).

Transcorreu em 29 de junho 
o Dia de Cachoeiro. A fim de 
celebrar a data escrevo este ar-
tigo sobre o livro São Pedro do 
Cachoeiro, da Professora Ari-
ette Moulin Costa. 

Informações sobre a obra, 
inclusive belíssimas imagens 
de Cachoeiro de ontem e de 
hoje, estão disponíveis na in-
ternet.

Trata-se de um mergulho 
na História da Igreja Católica, 
não só em Cachoeiro de Itape-
mirim e no Espírito Santo, mas 
também na trajetória da Igreja 
no Brasil.

A autora conhece os camin-
hos da Didática. Graças a essa 
capacidade de ensinar, soube 
construir um livro de fácil com-
preensão e que instiga quem 
o lê a buscar novos caminhos. 
Tratando da história de uma 
Igreja particular, a obra apon-
ta para muito além da Igreja 
Católica e sugere uma reflexão 
sobre a Fé, pilar fundamental 
da trajetória humana.

Ariette não se debruça ape-
nas sobre a História, ciência de 
que é mestra, mas visita outras 
áreas do conhecimento. Assim 
é que, com muita sensibilidade, 
cita Barboza Lessa e rende ho-
menagem a Tiaraju, o bravo 
guarani que resistiu à invasão 
dos Sete Povos, invasão prati-
cada por homens suposta-
mente civilizados.

Neste livro a autora desnuda 
um aspecto pouco conhecido 
dos jesuítas: a atividade desta 
ordem religiosa na promoção 
e expansão da agricultura. Se 
Deus criou o mundo, como Au-
tor do Primeiro Sopro, compe-
tia aos seres humanos expandir 
esse Primeiro Sopro plantando 
frutas, verduras, mandioca, 
cana de açúcar e tudo o mais 
que o solo pudesse produzir.

Nós somos capixabas, nós 
somos, etimologicamente, 
roças de milho.

Quando se fala em preser-
var produtos da terra, jardins 
e flores, podem alguns pergun-
tar:

  como pensar em defesa do 
meio ambiente se nem as pes-
soas estão defendidas? 

como pretender cuidado 
com os pássaros se crianças e 
idosos são desalojados de seus 
barracos, que são seus lares?

por que lutar pela preser-
vação daquela espécie em ex-
tinção se as crianças pobres, 
famintas, sem assistência são, 
elas próprias, uma espécie em 
extinção?

A contradição é apenas apa-
rente.  Quem luta pela vida, luta 
por todas as formas de vida: 
flores, pássaros e, obviamente, 
crianças.  Quem quer a morte, 
quer todas as mortes.  Lembre-
mo-nos de Hiroshima. Os arau-
tos da morte não destruíram 

apenas as pessoas que estavam 
em Hiroshima.  Destruíram 
com sua bomba toda forma de 
vida que pudesse existir ali.

Fui juiz em dezesseis co-
marcas do interior do Espírito 
Santo.

A percepção do mundo e 
das coisas leva-me a lançar 
uma hipótese, a ser verificada 
através de pesquisa científica.

Nas cidades onde encon-
trei belos jardins (São José do 
Calçado, por exemplo), sem-
pre me pareceu que os crimes 
violentos ocorriam menos fre-
quentemente.

NB - O autor agradece aos 
que repassarem este texto para 
outras pessoas, especialmente 
cachoeirenses e calçadenses.

São Pedro do Cachoeiro

Hilmar de Jesus
Jornalista e Diretor

João Baptista Herkenhoff 
é juiz de Direito 

aposentado, escritor e 
professor

Carta do Leitor
Decadência (Parte II)  

Há bom tempo, é perceptível 
que estamos sendo governados 
por duas organizações insanas, 
a do PT, MDB e base aliada, 
e a dos oportunistas PSDB 
e outros, isto até a queda da 
Gentona. Como acharam que 
nossas desgraças eram poucas. 
Pós queda o que eram duas 
agora são três. Reafirmam 
exceções temos. Os meios 
de comunicação exploram 
abundantemente os fatos e 
os boatos e estão no papel 
deles “Nada contra, muito 

pelo contrário”. As pessoas 
ao verem os poderosos 
assim procederem, também 
entendem poderem imita-los.

As leis que na prática 
funcionam como um freio 
dentro da sociedade, está 
fragilizada e desmoralizada. 
Desmoralizando as 
autoridades, do simples PM ao 
delegado e sua delegacia.

Quando algum parlamentar, 
atreve-se a propor mudanças 
no sentido de tentar conter a 
insanidade. Só faltam ataca-lo 

fisicamente. Alegando serem 
direitos perpétuos essenciais, 
que teem a finalidade de 
protegê-los.

Temos leis, feitas sobre 
encomenda, para proteger 
os malfeitores de colarinho 
branco e também as bem 
intencionadas como a de 
número 8.069/90, do estatuto 
da criança e do adolescente 
que no papel é uma maravilha, 
só no papel,  

Antonio Taufner - São Mateus

Mariângela da Silva  
São Mateus - ES

Como canos entupidos, 
que nunca se trabalhou 
energeticamente, esta é 
a condição das pessoas. 
Seja por que vivem como 
bichos, seja por que estão 
presos em dogmas, seja 
pela ignorância em buscar 
novos conhecimentos, seja 
porquê nenhuma doença 
se instalou para que ela se 
sinta pressionada a sair de 
sua zona de conforto.

Intrafísicos demais, 
vivendo apenas nos 
5 sentidos, assim é a 
manifestação da maioria 
das pessoas: como um 
celular obsoleto.

Atingimos a maioridade 
repletos de bloqueios e 
traumas, aprisionados, 
presas fáceis do sistema, 
robotizados, doentes e sem 
ânimo.

A essa altura, a rotina 
chata assola nosso 
ser, evidenciando a 
cristalização de padrões 
comportamentais.

Fica claro que nossos 
conhecimentos não são 
suficientes para uma gestão 
eficiente de nós mesmos.

Enquanto não buscar 
expandir nossa consciência 
através de técnicas 
vibracionais, de modo 
a limpar, desbloquear, 
organizar e otimizar o corpo 
sutil, nossa precariedade 
como espécie torna-
se evidente.  Enquanto 
você estiver nessa 
estagnação e letargia...
se ligue! Tem assediador 
na sua psicosfera! Tem 

assediador deitando e 
rolando, atrapalhando sua 
vida.  Seja porque você 
próprio convida através 
de seus pensamentos 
e comportamento, seja 
porque você não tem 
defesa psíquica contra a 
intoxicação alheia.  

Este corpo trabalhado, é a 
chave para a reativação dos 
nossos canais psíquicos e 
reconecção com a estrutura 
cósmica.

Quando despertamos, 
seja através de meditação, 
seja através de técnicas 
vibracionais, algo chama 
a atenção de consciências 
mais evoluídas que 
estão no cosmos para 
nós que estamos aqui na 
intrafisicalidade.

É esse processo de 
desenvolvimento, de 
depuração, de expansão de 
nossa consciência, que irá 
nos tornar harmonizados e 
atrair o apoio e proteção de 
hierarquias espirituais.

Aí a vida segue em frente, 
por que você se libertou de 
amarras e se tornou seu 
próprio amparador.

 CORPO SUTIL
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RENATO CASAGRANDE QUER REUNIR TODO 
O NORTE EM ENCONTRO EM SÃO MATEUS

O ex-governador e pré-can-
didato ao Governo do Estado 
Renato Casagrande (PSB), que 
lidera recente pesquisa do In-
stituto Futura na corrida ao Pa-
lácio Anchieta nas eleições que 
acontecem dia 7 de outubro, 
espera reunir todas as lider-
anças do Norte do Estado, no 
encontro do dia 27, às 19 horas, 
na Faculdade Vale do Cricaré. 

Anfitrião e organizador do 
encontro, o deputado estadual 
José Eustáquio de Freitas vai 

aproveitar a ocasião para pre-
star contas de suas atividades 
parlamentares em defesa da 
região. Ao mesmo tempo vai 
lembrar de obras iniciadas no 
Governo de Casagrande e que 
foram paralisadas no início da 
atual administração do Gover-
nador Paulo Hartung (MDB). 
“Vamos discutir o futuro do 
nosso Estado”, resumiu Freitas.

A expectativa é que o encon-
tro reunirá lideranças de todos 
os municípios, algumas delas 

que até então sinalizavam 
apoio à reeleição do governa-
dor, mas que se consideram 
liberadas a partir da desistên-
cia de Hartung em disputar o 
pleito. 

De acordo com a assessoria 
de Renato Casagrande, a ex-
emplo do que acontece neste 
sábado em Afonso Cláudio, 
onde o ex-governador reunirá 
lideranças da região, o mesmo 
está previsto para o encontro 
de São Mateus. Neste encon-

O bloco interpartidário de sus-
tentação ao governo, formado de-
pois da desistência à reeleição do 
governador Paulo Hartung, sofreu 
mais um revés nesta sexta-feira 
(20), com a retirada do nome do 
vice-governador César Colnago 
(PSDB) da disputa. Agora a dis-
puta fica polarizada entre o ex-
governador Renato Casagrande 
(PSB) e a Senadora Rose de Frei-
tas (Podemos). 

Sem muitas opções, o mais co-
tado para entrar no lugar dele é 
o professor e empresário Aridel-
mo Teixeira (PTB), estreante na 
política e nunca testado nas ur-
nas, que era o vice na chapa do 
Colnago, formada para unificar o 
grupo e evitar a debandada que 
começa a acontecer. 

O clima do “salve-se-quem-
puder” aumenta com a proximi-
dade do término do prazo das 
convenções partidárias, em 5 
de agosto. Até lá, deverão estar 
definidos os nomes dos candida-
tos e os cargos pretendidos. Uma 
das lideranças que fechou com Re-
nato Casagrande (PSB) é o depu-
tado federal Sérgio Vidigal (PDT). 

Outro cenário que se forma 
com a saída de Colnago é a pos-
sibilidade de o senador Ricardo 
Ferraço, também do PSDB, migrar 
para o grupo do ex-governador 
Renato Casagrande (PSB), que 
lidera as pesquisas na corrida ao 
Palácio Anchieta, um dos moti-
vos para a desistência de Har-
tung entrar na disputa. Ferraço 
e Casagrande já conversam, mas 
aguardavam uma definição do 
PSDB antes do fechamento de 
uma aliança.  

Ao anunciar a desistência à 
reeleição, no dia 9 deste mês, Har-
tung tentou emplacar substitutos 
para a disputa ao governo, pri-
meiramente o deputado Amaro 
Neto (PRB), o que acomodaria o 
senador Ricardo Ferraço (PSDB), 
candidato à reeleição, depois o 
próprio Ricardo. 

Casagrande, com a desistência de Paulo Hartung, polariza a disputa com a Senadora Rose de Freitas

tro está prevista a presença 
maciça de pré-candidatos à 
Assembleia Legislativa e Câ-
mara dos Deputados dos parti-
dos que até agora caminharam 
com Renato, mas há também 
expectativa de participação de 
políticos que até então vinham 
sinalizando apoio ao Governa-
dor.  

Neste encontro o deputado 
estadual Sérgio Mageski (PSB) 
deve confirmar ao público sua 
desistência na disputa ao Se-

Hilmar de Jesus

nado e confirmar que prefere 
ir para a reeleição. Há ainda a 
expectativa sobre o anúncio 
do possível apoio do ex-gov-
ernador aos pré-candidatos 
na sua chapa. Os atuais se-
nadores Magno Malta (PR) e 
Ricardo Ferraço (PSDB) estão 
em conversação e surgem com 
chances de caminhar com o ex-
governador, o que poderá se 
confirmar dia 27 na Faculdade 
Vale do Cricaré. 

Hartung delega a interlocutores a questão partidária e trabalha para manter uma boa 
imagem. A decisão de Colnago esvazia ainda mais o bloco governista.

Ambos recusaram o convite, 
temerosos de embarcar a fundo 
no barco do governo, desgastado 
e com o líder recheado de prob-
lemas de toda ordem, pessoais 
e comuns ao próprio cargo que 
ocupa pela terceira vez e já sem 
a unanimidade registrada no pas-
sado. 

Ao delegar a interlocutores o 
comando das articulações par-
tidárias, depois que desistiu da 
reeleição, assumindo uma postu-
ra de esfriamento na participação 
direta do processo eleitoral e se 
voltar para exercer influência na 
composição do Tribunal de Con-
tas, o governador Paulo Hartung 
(MDB até quando?) contribui 
para ampliar o esvaziamento do 
seu bloco partidário. 

Com esses gestos, demonstra 
que seus projetos passam longe 
do processo eleitoral e se acoplam 
na construção de instrumento 
de defesa de seu legado político, 
como o controle do Tribunal de 
Contas, que irá analisar a lisura 
de sua gestão.

Nesta sexta-feira, esse objetivo 
ficou claro, com declarações de 
Hartung  à imprensa em defesa 
do presidente da Assembleia Leg-
islativa, Erick Musso (PRB), que 
pretende declarar vago o cargo 
ocupado no Tribunal pelo con-
selheiro Valci Ferreira, afastado 
e preso por corrupção. 

O ato de Musso ocorre no mo-
mento em que outro conselheiro, 
José Antonio Pimentel,  também 
afastado por corrupção, pede apo-
sentadoria, ao mesmo tempo em 
que são registrados movimentos 
de Musso no sentido de indicar o 
líder do governo na Assembleia, 
Rodrigo Coelho (PDT), para o Tri-
bunal. Ter mais dois aliados no 
Tribunal de Contas, para Hartung, 
não é nada mal.

No caso de Valci, a questão 
é polêmica, necessitando uma 
análise mais apuada, a fim de 
definir se o Tribunal pode ou não 
afastá-lo, administrativamente, 
já que a sentença judicial deixa 
claro que o asfastamento só deve 
ser após o trânsito em julgado, ou 

seja, sem mais possibilidade de 
recursos. O argumento é que o 
crime por ele cometido foi antes 
de ocupar o cargo de conselheiro. 

A saída de Colnago confirma 
que a composição do grupo de 
10 partidos, base de sustentação, 
já não existe, apesar das infor-
mações otimistas do porta-voz 
Neucimar Fraga (PSD), candidato 
a deputado federal, que não re-
fletem o verdadeiro cenário.  A 
migração tem como destino os 
comitês de Casagrande e da sena-
dora Rose de Freitas (Podemos), a 
terceira colocada nas intenções de 
voto ao governo do Estado. 

É um cenário que mostra Har-
tung sem ânimo para encarar a 
questão partidária e, assim, usa de 
aliados como o presidente da As-
sembleia para construir estrutu-
ras capazes de defender o legado 
e garantir uma boa imagem como 
gestor público.

O avanço de forças da oposição, 
no entanto, não oferece um cam-
po propício para ele se autode-
nominar como “salvador da pá-

tria”, como ocorreu em algumas 
ocasiões em que apareceu como 
única alternativa capaz de ad-
ministrar o Estado. Agora é cada 
um por si, o bloco interpartidário 
esfacelou-se. 

Colnago sem rumo

Incensado por Paulo Hartung 
como “o melhor vice-governador 
do Brasil”, cotado para sucedê-lo, 
e indicado para liderar o bloco 
depois da desistência à reeleição, 
o vice-governador Cesar Colnago, 
presidente estadual do PSDB, 
chega ao final do processo de ar-
ticulações sem saber qual será seu 
futuro político e com a candida-
tura à Câmara Federal ameaçada. 

Para justificar sua saída da frus-
trada tentativa de unificar o bloco 
formado para dar sustentação a 
Hartung, Colnago divulgou nota 
na tarde desta sexta-feira (20) em 
que afirma ter realizado, nos últi-
mos dias, "um esforço junto a um 
grupo de partidos que compõem 
a base aliada, com o objetivo de 
construir uma chapa que repre-
sentasse a convergência de forças 
políticas que deu sustentação ao 
projeto do nosso governo”. 

Colnago informa que durante 
todo este período das tratativas, 
o que se viu “foi um diálogo de 
muito respeito entre todos os 
dirigentes partidários, na busca 
pela construção de uma ampla 
aliança. Entretanto, não foi pos-
sível chegar a um consenso para 
o alinhamento dos partidos numa 
formação que contemplasse os 
inúmeros parceiros no mesmo 
projeto”.

Desta forma, retirei meu nome 
como opção para a disputa ao gov-
erno. Assim, reafirmamos nosso 
compromisso com os princípios 
da democracia e os valores re-
publicanos e sigo dialogando 
para contribuir da melhor ma-
neira com o Espírito Santo e os 
capixabas", diz a nota.

Foto: Divulgação

CÉSAR COLNAGO DEIXA DISPUTA AO  GOVERNO 
DO ESTADO E CONFRONTO FICA ENTRE 

SENADORA ROSE E RENATO CASAGRANDE
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PROJETO DE REAJUSTE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA VAI À VOTAÇÃO NA TERÇA-FEIRA

Por unanimidade dos 
vereadores, a Câmara de São 
Mateus aprovou a Moção 
nº030/2018 que concedeu 
Voto de Congratulação ao 
servidor público e Socorrista 
Joaquim Felicíssimo, o Sorriso. 
A proposição, assinada pelo 
vereador Jozail do Bombeiro 
(PTB) teve o objetivo de 
homenageá-lo pela passagem 
do Dia do Socorrista, celebrado 
em 11 de Julho.

Sorriso é conhecido 
na cidade por sua alegria 
contagiante e presteza com 
que trata todas as pessoas. 
“Por onde passa Joaquim 
irradia alegria, ninguém 
consegue travar. É uma pessoa 
sempre disposta a ajudar e por 
isso merecedora dessa Moção. 
Bom seria se tivéssemos mais 
Joaquim’s pelo mundo, com 

Um dos projetos mais polêmicos 
enviado à Câmara de Vereadores 
pelo Prefeito Daniel Santana Bar-
bosa, o Daniel da Açaí (PSDB) 
que reajusta a taxa de iluminação 
pública cobrada no município de 
São Mateus, vai à votação na ses-
são da próxima terça-feira. Pela 
planilha, se aprovado, o reajuste 
pode chegar a 36% a partir de 1º 
de janeiro de 2019, e mínimo de 
20% de acordo com o consumo 
mensal. Consumo até 70 KWH está 
isento do pagamento da taxa. 

O Projeto de Lei Complementar 
nº 001/2018 que “altera e atualiza 
o anexo I da Lei 191/2002, que 
institui no município de São Ma-
teus, a contribuição para o custeio 
dos serviços de Iluminação Pública 
tem provocado discussão entre 
o presidente e o líder do prefeito 
Francisco Amaro que defende o 
reajuste para corrigir defasagens 
na cobrança, antes de ir à votação. 
Carlos Alberto garante que não vai 
penalizar a população permitindo 
a aprovação. 

PROPOSTA 
 
O projeto vai à votação em um 

momento que o presidente é re-
sponsabilizado pelo Executivo 
de “engavetar” matérias de inter-
esse da população e que reflete 
o crescimento da cidade, no que 
o vereador contesta. “Todos os 

projetos que aqui chegaram estão 
nas mãos ou das comissões ou do 
relator vereador Aquiles Moreira 
que é da base do prefeito Daniel”, 
explicou.

Carlos Alberto revelou ainda 
que já houve caso de um projeto 
do Executivo chegar na Câmara à 
tarde em dia de sessão e ser incluí-
do na pauta do mesmo dia. “Não 
estamos aqui para brincadeira 
pois somos responsáveis. Todos 
nós 11 vereadores representamos 
uma população”, justificou.

JUSTIFICATIVA 

Na justificativa para elevar 
a taxa de iluminação o prefeito 
Daniel afirma que o município 
de São Mateus ainda sofre o im-
pacto da grave crise econômica 
que se abateu no País nos últimos 
anos, resultado de um movimento 
amplo no mercado internacional, 
especialmente nos mercados eu-
ropeu e norte americano a partir 
de 2016, ano que a maioria das 
administrações municipais não 
conseguiu fechar suas contas, 
deixando para a próxima gestão 
expressivos montantes de resto 
a pagar. 

Diz ainda no projeto que, aliado 
a essa conjuntura econômica, a es-
trutura de arrecadação de receitas 
próprias do município é insufici-
ente para o custeio das despesas 
obrigatórias e fortemente im-
pactada pelos gastos de pessoal, 

quadro efetivo. 
E para encontrar solução 

para o equilibrou entre receitas 
e despesas é que o projeto foi 
elaborado, segundo Daniel, para 
acrescentar: “Por essas razões, o 
município de São Mateus, ciente 
da necessidade de maior ênfase 
ao controle das contas públicas e 
do equilíbrio financeiro, apresenta 
o presente projeto de lei, em que 
atualiza as alíquotas de apuração 
da Contribuição para o Custeio dos 
Serviços de Iluminação Pública, 
cujos valores destinam-se unica-
mente para custear os serviços de 
operação, manutenção e expansão 
do sistema de iluminação pública”. 

Por fim justifica o prefeito que a 
“aplicação de alíquotas diferentes 
por faixa de consumo foi mantida 

A Camara vai votar o projeto na sessão de terça-feira mas o presidente Carlos Alberto diz que não vai aprovar.

JOAQUIM ‘SORRISO’ É 
HOMENAGEADO PELA CÂMARA

observando os preceitos de justiça 
fiscal e de forma que os contri-
buintes com consumo maiores são 
responsáveis por maiores contri-
buições, sendo que o critério de 
isenção permanece para a Classe 
Residencial de Baixa Renda, com 
consumo mensal até 70 KWH”.

O que muda no Projeto de Lei 
Complementar 001/2018

Artigo 1° - Ficam alteradas e 
atualizadas as alíquotas contidas 
no Anexo I da Lei Municipal N° 
191 datada de 30 de dezembro 
de 2002, que institui no município 
de São Mateus, Estado do Espírito 
Santo, a Contribuição para o Cus-
teio dos Serviços de iluminação 

Pública – COSIP, que passa a vigo-
rar na forma do Anexo I, da pre-
sente Lei.

Artigo 2º - O artigo 2º da Lei Nº 
351/2005, passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 2º - Fica alterado o anexo 
I da Lei Municipal n° 260, datado 
de 11 de novembro de 2003, per-
manecendo isentos do pagamento 
da COSIP os consumidores do Gru-
po B, Classe Residencial de Baixa 
Renda, com faixa de consumo 
mensal de até 70 KWH.

Artigo 3° - Esta lei entrar é 
em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos so-
bre os fatos geradores partir de 
01/01/2019

Fabiano Eller, dos campos para a política.

Fotos: Divulgação

A proposição foi do vereador Jozail do Bombeiro.

esse entusiasmo, caráter e 
coração”, disse Jozail no início 
do seu discurso que rendeu a 
Moção a Joaquim. 

Feliz com a Moção Honrosa, 
Joaquim usou a tribuna e 
destacou a felicidade de ter 
seu trabalho reconhecido 
e a oportunidade de poder 
colaborar com as atividades 
da Câmara, como servidor 
público. “Quero só agradecer. 
Estou vendo muitos amigos 
que vieram me prestigiar e isso 
me deixa ainda mais motivado 
a continuar realizando meu 
trabalho com muito carinho 
e respeito por cada pessoa”, 
disse. 

Trajetória de vida

Joaquim Felicíssimo é 
mateense, filho de Sebastião 

Felicíssimo e Claudia 
Felicíssimo. É o penúltimo 
filho de uma família com 
sete irmãos. Iniciou cedo 
sua vida no trabalho, pois 
com o falecimento de seu 
pai, aos 12 anos, já vendia 
picolé para ajudar a sua mãe. 
Trabalhou como ajudante 
numa oficina mecânica e 
ainda jovem, foi trabalhar na 
Empreiteira Araribóia, onde 
permaneceu por quatro anos. 
Mais tarde, foi convidado 
a trabalhar na Prefeitura 
Municipal de São Mateus, nas 
administrações dos prefeitos 
Lauriano Marco Zancanela 
e Amadeu Boroto, sempre 
como socorrista na Secretaria 
de Saúde, local onde pode 
exercer o seu trabalho social, 
no atendimento de pessoas 

com necessidades físicas e 
mentais, compreendendo a 
remoção para atendimento 
destas pessoas em outras 
cidades. Também atendeu ao 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Policia Civil, juntos aos 
Hospitais e Unidades de Saúde 
do município, além de fazer 
atendimento particular nos 
finais de semana ao público em 
geral, com a sua empresa SS 
Saúde, Serviços de Socorrista, 
atendendo eventos de pequeno 

e grande porte em todo norte 
do Estado.

Outra grande colaboração 
do homenageado é a sua 
atuação pessoal, na marcação 
de consultas, exames e 
cirurgias para a população 
carente, nas unidades de 
atendimento em todo o Estado, 
com o objetivo de minimizar o 
sofrimento daqueles que não 
possuem recursos para obter 
atendimento especifico da 
saúde no Estado.

Presidente da Câmara de São Mateus, Carlos Alberto Gomes Alves (PSB) antecipa que vai pedir aos colegas 
vereadores que derrubem o projeto. O percentual máximo do reajuste proposto pelo prefeito Daniel é de 36%. 

O Vereador Jozail foi quem prestou a homenagem a Joaquim  Sorriso.
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA

Igreja debate 
violência 
contra criança 
e traz delegado 
Pazolini a São 
Mateus

O delegado chefe da Delega-
cia de Proteção à Criança e Ado-
lescente Lourenzo Pazolini que 
tem se notabilizado no combate 
aos crimes de pedofilia e outros 
praticados contra  crianças e ado-
lescentes no Estado, confirmou 
presença na palestra que será 
realizada na próxima sexta-feira, 
27, em São Mateus. O encontro 
é promovido pela Igreja Batista 
do Calvário localizada no bairro 
Santo Antônio. Quem também faz 
palestra neste dia é a  advogada 
especialista em combate à violên-
cia contra jovens Damares Alves. 

De acordo com o Pastor Nilis 
Castberg, a Igreja vem promov-
endo palestras e encontros sobre 
temas envolvendo a criança, ado-
lescentes e paternidade. São sete 
sextas feiras de encontros com o 
tema e vários palestrantes vindo 
do Estado e de várias partes do 
Brasil já deram a sua contribuição.

“Pedofilia, Bulling, maus tra-
tos, suicídio, crimes cibernéticos, 
paternidade exploração sexual 
infanto juvenil são temas trata-
dos no nosso templo. Dia 27 es-

taremos ouvindo a Dra. Damares 
Alves, Jurista, ativista nestas áreas, 
apologética em favor da família, 
experiente em cuidar de crianças 
abusadas e maltratadas”, infor-
mou o pastor. 

A entrada é franca e a Con-
gregação Evangélica está convi-
dando a pais, professores da rede 
de ensino básico, conselheiros, 
profissionais do ramo jurídico e 
acadêmico, líderes religiosos e 
professores de crianças e ado-
lescentes das igrejas e todos os 
interessados.

Será oferecido certificado de 
participação aos interessados.

O delegado Pazolini que já 
mandou para a cadeia mais de 
200 pedófilos no Estado e tem 
percorrido o Estado fazendo pal-
estras sobre o combate aos crimes 
contra crianças e adolescentes, 
fará uma palestra sobre vários 
ângulos que ocorre a violência.

Contato: e-mail ibcsantoan-
tonio@hotmail.com 

15 A 22 DE JULHO 2018

Texto: Hilmar de Jesus

Foto: Pedro Lodi

O delegado Pazolini tem percorrido o estado falando da importância da preservação da vida de jovens.

As vitórias só vêm a partir de um projeto 
construído por muitas mãos. Com a partici-
pação de pais, mães, avós, parentes de cri-
anças e adolescentes vítimas de violações de 
direitos e violência sexual e representantes da 
sociedade civil estamos estabelecendo uma 
rede de solidariedade e proteção à nossos 
jovens que em breve apresentará resultados 
concretos e eficazes para toda a sociedade.
Abraço a todos (Lorenzo Pazolini).

EM DEFESA 
DA VIDA

A advogada Damares Alves, especialista 
no tema, também confirma presença 

neste encontro dia 27 de julho 
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Comissão vai estudar 
reajuste do IPTU de São 

Mateus que pode chegar a 
três vezes mais em 2019

SÃO MATEUS (ES) - Os 
contribuintes do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) inscritos no Ca-
dastro Imobiliário em São 
Mateus, nem começaram a 
pagar o imposto deste ano, 
já deve ficar atento para um 
reajuste que pode chegar a 
até três vezes mais do valor 
atual para o próximo ano. 
O alerta foi dado na sessão 
de terça-feira pelo presi-
dente da Câmara Municipal 
vereador Carlos Alberto 
Gomes Alves (PSB). 

De acordo com o vereador 
a Prefeitura está prestes a 
formar uma comissão para 
diagnosticar a necessidade 
de reajuste para o imposto 
em 2019, lembrando que a 
preocupação reside no fato 
de que a Câmara Municipal 

não participa da discussão 
na hora do prefeito definir 
o percentual que será taxa-
do. “A população deve ficar 
atenta”, aconselhou Carlos 
Alberto. 

O vereador lembrou que 
a Câmara acaba de aprovar 
os projetos de refinancia-
mento de débitos fiscais 
(Confis) dos contribuintes 
inadimplentes com mu-
nicípio e de dívidas com o 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE), mas no 
caso de reajuste do IPTU 
nenhuma discussão passa 
pelo Legislativo. “E isso nos 
preocupa, como represent-
antes da população”, desta-
cou.

O chefe do Cadastro Imo-
biliário da Prefeitura Mauro 
Ribeiro da Silva informou 

O chefe do Cadastro Imobiliário da Prefeitura Mauro Ribeiro da Silva informou que 
os contribuintes hoje cadastrados em São Mateus são em torno de 58 mil. Quem 

pagar o IPTU 2018 em Cota Única terá 10% de desconto.

Foto: Divulgação

Reflorestar libera em quatro 
meses mais de R$ 5 milhões 

para produtores de água
O Banco de Desenvolvi-

mento do Espírito Santo 
(Bandes) celebra boas 
notícias relacionadas à 
preservação ambiental e à 
recuperação da Mata Atlân-
tica capixaba. Em 2018, por 
meio do Programa Reflore-
star, foram liberados R$ 5,6 
milhões em pagamentos de 
serviços ambientais, benefi-
ciando 814 produtores de 
diferentes bacias hidrográ-
ficas, em 71 municípios do 
Espírito Santo. 

O Reflorestar tem o obje-
tivo de manter, recuperar e 
ampliar a cobertura florest-
al, restauração de nascen-
tes e estímulo à adoção de 
práticas de uso sustentável 
dos solos, com geração de 
oportunidades e renda para 
o produtor rural. A expec-
tativa do banco é superar o 
valor liberado ano passado, 
quando o programa liberou 
R$ 9 milhões em 1.197 con-
tratos.

 O diretor de Crédito e Fo-
mento do Bandes, Everaldo 
Colodetti, destaca o empen-

ho do banco capixaba na lib-
eração dos contratos para 
os “produtores de água”, 
atividade que passou a ter 
a instituição como operador 
financeiro. “O programa é 
um benefício múltiplo para 
o produtor, para sociedade 
e para a natureza e o em-
penho da equipe do banco, 
em conjunto com o IEMA é 
fundamental para ampliar a 
atuação do Programa”, de-
staca Colodetti.

 O Reflorestar é uma inici-
ativa cujo desenvolvimento 
foi resultado da integração 
de programas de recupe-
ração da Mata Atlântica e 
envolve além do Bandes, a 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Seama) e o Instituto 
Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Iema). 
A meta é a recuperação de 
80 mil hectares, por meio 
de restauração e conser-
vação da vegetação nativa, 
desmatamento evitado e ar-
ranjos florestais de uso sus-
tentável.

que os contribuintes hoje 
cadastrados em São Mate-
us são em torno de 58 mil 
no geral como indústrias, 
empresas, residências e co-
mércio. Segundo ele, estes 
contribuintes começarão a 
receber o carnê do IPTU a 
partir do dia 31 de agosto, 
referente a 2018 e quem 
fizer o pagamento em cota 
única terá desconto de 
10%.

Mauro confirmou que 
dentro de um a dois me-
ses será formada uma 
comissão para analisar 
possível reajuste do im-
posto para o ano que vem. 
“Esse levantamento deve 
estar concluído até o final 
de dezembro”, explicou. 

A cidade de São Mateus possui 58 mil imóveis e empresas cadastradas para receber o IPTU

Lar Velhinhos lança 
campanha Ação Beneficente

Com dificuldades em hon-
rar compromissos que são ne-
cessários para a manutenção 
de sua atividade diária na as-
sistência aos 22 internos, o Lar 
dos Velhinhos está convocando 
a sociedade mateense no sen-
tido de minimizar os problemas 
financeiros que enfrenta. Atu-
almente a entidade sobrevive 
de repasses dos governos Es-
tadual, Federal e Municipal, que 
nem sempre chega no momento 
que enfrenta dificuldades, como 
agora.

Em função dos problemas a 
diretoria da entidade está lan-
çando, com apoio dos meios 
de comunicação, uma Ação 
Beneficente que acontece dia 
16 de setembro. A urgência na 
obtenção de apoio é a razão da 
antecipação mais de dois meses 
para a data do evento. A cartela 
está sendo vendida ao preço de 
R$ 200,00. “Ao todo serão colo-
cadas à venda 400 cartelas”, in-
formam o presidente Natanael 
Souza da Conceição, o coordena-
dor administrativo Fábio Dilson 
Silva Loures e Diego Bonomo 
Santana. 

Segundo eles, atualmente 
o Lar dos Velhinhos enfrenta 
problemas como: quitação da 

folha de pagamento que é o 
maior gargalo, bem como os de-
mais encargos e serviços totali-
zando um valor mensal de R$ 58 
mil.

“Estamos em um trabalho 
voltado na busca de parcerias e 
todas que vierem serão de fun-
damental importância para que 
possamos minimizar os prob-
lemas que estamos enfrentan-
do paras a manutenção da en-
tidade”, revela a diretoria que 
pode ser contatada através dos 
telefones 3753-1895 ou 99632-
6198. 

A Ação Beneficente do Lar dos 
Velhinhos será realizada no dia 
16 de setembro no SEPE a partir 
do meio dia. De acordo com os 
organizadores, quem adquirir a 
cartela terá direito a almoço com 
churrasco para duas pessoas. 

As cartelas podem ser adqui-
ridas na Lanchonete Arimas, 
SEPE e no próprio Lar dos Vel-
hinhos.

A premiação total da Ação Be-
neficente é de R$ 20 mil. 

A Sociedade Santa Rita de Cás-
sia - Lar dos Velhinhos – conta 
mais uma vez com a sociedade 
mateense para o sucesso desta 
campanha. 

Acesse: 
www.jornalailha.com.br

Cel: (27) 9 9730-6516
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Vila Velha na rota da cidade luz 
com nova iluminação do Convento

Vila Velha entra na rota 
das cidades com potencial 
para ser intitulada como “Ci-
dade Luz”. A Prefeitura tra-
balha para fazer com que o 
município seja uma das pri-
meiras cidades inteligentes 
do Espírito Santo e do Brasil 
com a nova iluminação do 
Convento da Penha, previsto 
para inaugurar em setembro.

 
Durante a palestra “Novo 

Conceito de iluminação de 
Destaque”, realizada nessa 
segunda-feira (16), no au-
ditório da Prefeitura, em Co-
queiral de Itaparica, o pro-
fessor doutor Luiz Fernando 
Rispoli enfatizou que Vila 
Velha está no caminho certo. 
“O município busca o que há 
de moderno, sendo mais um 
vetor para o turismo. Se con-
tinuar com as diretrizes para 
a instalação da iluminação 
no Convento, a cidade pode 
pleitear no futuro próximo 
um título de Cidade Luz. E 
que não perca essa oportuni-
dade de alavancar o que há 
mais de contemporâneo e até 
futurista. É fantástico”, disse.

 
Para a subsecretária mu-

nicipal de Turismo, Neymara 
Carvalho, a instalação da 
nova iluminação do Convento 
trará despoluição luminosa, 
cuidado com o meio ambi-
ente, redução de consumo 
e ainda receberá o sistema 
wi-fi gratuito. O projeto con-
templa a iluminação de toda 
a estrada do Convento da 
Penha, de sua área externa e 

do Campinho. “Queremos ter 
uma cidade inteligente, cria-
tiva e sustentável, que faz uso 
da tecnologia em seu proces-
so de planejamento, para fo-
mentar o turismo, atividades 
de lazer e entretenimento no-
turno”, explicou.

 
A presidente Erika Varejão, 

do Instituto Modus Vivendi, 
contratado por meio de lici-
tação para execução da in-
stalação nova iluminação do 
Convento da Penha, contou 
que será uma nova era para 
o monumento. “Estamos us-
ando a arte da iluminação e 
a valorização do patrimônio 
artístico, cultural e histórico 
do Estado, por meio da luz e 
da fé, que atrai o turismo reli-
gioso. A imagem noturna, com 
as novas luzes será repassada 
para a sociedade capixaba”.

 
A palestra contou com a 

presença do secretário mu-
nicipal de Governo e Coorde-
nação Institucional, Saturnino 
Mauro, do Frei Pedro, estu-
dantes e representantes do 
setor do turismo. A execução 
da instalação nova iluminação 
do Convento da Penha é real-
izada pela Prefeitura Munici-
pal de Vila Velha, com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
(Semdec), coordenada pela 
Secretaria Municipal de Ob-
ras (Semob), em parceria com 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
e a Província Franciscana.

O Titanic fica na Praça Duque de Caxias no Centro.

Texto: Peggy Maressa

O Convento da Penha em Vila Velha é o grande monumento religioso mais antigo do estado.

Fotos: Comunicação PMVV

A palestra contou com a presença do secretário municipal de Governo e Coordenação Institucional, 
Saturnino Mauro, do Frei Pedro, estudantes e representantes do setor do turismo.

Maus tratos contra crianças 
em debate no Titanic

Sob o tema “Maus tratos, neg-
ligências e violências contra cri-
anças e adolescentes”, será real-
izada, nesta segunda-feira (23), 
a capacitação de coordenadores 
escolares de Vila Velha para 
identificação de possíveis situa-
ções de violência. Será no Centro 
de Capacitação e Complementa-
ção (Titanic), na Praça Duque de 
Caxias, s/nº, Centro.

A iniciativa é resultado de 
uma parceria entre a Secretaria 
Municipal de Educação (Se-
med) e a Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa).

Capacitação escolar

A formação de coordenadores 
escolares aplicada pela equipe 
da Semsa irá apresentar dados 
relacionados à violência em Vila 
Velha, informar sobre fluxos de 
atendimento à criança na rede 
socioassistencial e discorrer so-
bre elementos relacionados ao 
suicídio e automutilação entre 
crianças e adolescentes.

A apresentação de fatores de 
risco e de proteção às crianças e 
adolescentes e o reconhecimen-
to de sinais de violências de alu-
nos no contexto escolar também 
são pontos de pauta que serão 
debatidos pelo psicólogo Josélio 
Demuner Ferreira (referência 
técnica em Prevenção à Violên-
cia), a psiquiatra Luisa Angélica 
Sales, a psicóloga Chirlis Barreto, 
e a pediatra Elaine Guedes Gon-
çalves de Oliveira (referência 

técnica em Saúde da Criança).

Serviço

Capacitação “Maus tratos, 
negligências e violências contra 
crianças e adolescentes”

Data: 23 de julho (segunda-
feira)

Horário: das 8 às 17h30
Local: Centro de Capacitação 

e Complementação (Titanic), 
na Praça Duque de Caxias, s/nº, 
Centro 

Texto: Marcelo Martins Foto: Felix Falcão

Concluída a 1ª fase da 
elaboração do projeto da Lei 
Orçamentária Anual de 2019

Foi concluída nesta sexta-fei-
ra (20) a primeira das três fases 
do cronograma de elaboração 
do projeto da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) referente a 2019. 
A etapa inicial foi finalizada com 
uma reunião realizada na sede 
administrativa da Prefeitura 
de Vila Velha, em Coqueiral de 
Itaparica. O encontro contou 
com a participação de repre-
sentantes de todas as 18 secre-
tarias municipais.  

A LOA é elaborada pelo Pod-
er Executivo. A legislação de-
termina as despesas e receitas 
que serão aplicadas no ano se-
guinte à sua aprovação. Antes 
protocolar o projeto na Câmara 
Municipal, em outubro, a Pre-

feitura de Vila Velha promoverá 
uma audiência pública no final 
de setembro, com o objetivo de 
submeter as propostas à avalia-
ção popular.

O cronograma foi apresen-
tado pela assessora técnica da 
Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Projetos Estratégi-
cos (Sempla), Érika Ferreira de 
Assis. “Para o próximo ano, a 
Prefeitura de Vila Velha projeta 
grandes investimentos em obras 
de drenagem e de pavimentação. 
A população pode acompanhar 
todo o processo de elaboração 
do projeto da Lei Orçamentária 
Anual”, afirmou o secretário da 
(Sempla), Ricardo Santos. 

Texto: Érico Miranda

Foto: Felix Falcão
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MERCADO DE TRABALHO

EDP abre inscrições abertas para 
curso no Norte do ES

A Escola de Eletricistas da Distribuição, em parceria com o SENAI, capacita no-
vos profissionais para atuar no setor elétrico.

A EDP iniciou nesta quinta-
feira (19) o período de inscrição 
para a Escola de Eletricistas da 
distribuidora de energia elétrica 
do Espírito Santo. A iniciativa, 
que oferece capacitação gratuita 
de profissionais para atuar no 
setor elétrico, é voltada para in-
teressados que residem nos mu-
nicípios de Aracruz, São Mateus, 
Linhares, Nova Venécia, Pinhei-
ros, Fundão, Boa Esperança, Jag-
uaré e Pedro Canário, no Norte 
do Estado.

Para se candidatar a uma vaga 
é preciso ter no mínimo 18 anos 
de idade e possuir formação En-
sino médio completo ou Técnico 
de Eletrotécnica, Automação, 
Mecânica. O currículo deve ser 
enviado até o dia 31 de agosto 
para o e-mail  escolaedpes@ed-
pbr.com.br.

PARCERIA

O curso acontece em parceria 
com o Serviço Nacional de Apre-
ndizagem Industrial do Espírito 
Santo (SENAI) e será realizado 
na cidade de São Mateus – SE-
NAI.

Com carga horária de 420 
horas, os alunos participam de 
aulas teóricas e práticas. Em 
sala de aula, aprendem sobre 
princípios e leis que regem o 
funcionamento de sistemas elé-
trico por meio de instrumentos, 
ferramentas, procedimentos e 
métodos que permitem o plane-
jamento, execução, avaliação e 
inspeção de redes, bem como 
manutenções preventivas e cor-
retivas, dentro das normas téc-
nicas e de segurança.

A parte prática e Teórica do 
curso acontece no Centro de 
Treinamento – SENAI - São Ma-
teus. Por meio de simulações, os 
alunos realizam a execução de 
procedimentos, como construir, 
manter uma rede elétrica e at-
ender às demandas, dentro dos 
padrões de qualidade e seguran-
ça da EDP.

Com a capacitação, os profis-
sionais estarão aptos para exe-
cutarem atividades de eletricista 
de rede de distribuição de ener-
gia elétrica com ênfase em con-
strução, medição, manutenção, 
operação e inspeção.

A Escola de Eletricistas é 
tradição desde 1987, quando a 
Distribuidora passou a oferecer 
o treinamento, e vai além de 
uma ação social junto à comu-
nidade. Oobjetivo é possibilitar 
o aperfeiçoamento dos candida-
tos para que consigam uma co-
locação no mercado de trabalho, 
seja como futuro colaborador da 
EDP ou das empresas prestado-
ras de serviços.

A capacitação realizada pela 
Companhia, busca nos can-
didatos o alinhamento com o 
princípio da EDP “Ética e a busca 
do melhor para todos”, uma re-
lação de confiança para levar ao 
bem comum.

Seleção
O processo de seleção para a 

Escola de Eletricistas é compos-
to pelas seguintes etapas: prova 
específica de Elétrica Básica, 
avaliação psicológica e dinâmica 
de grupo.

A EDP oferece bolsa-auxílio, 
uniformes e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs).

 
Anote

Escola de Eletricistas da EDP
Inscrição: O currículo deve 

ser enviado até o dia 31 de agos-
to para o e-mail  escolaedpes@
edpbr.com.br

Requisitos: Os interessados 
devem residir nos municípios 
de Aracruz, São Mateus, Lin-
hares, Nova Venécia, Pinheiros, 
Fundão, Boa Esperança, Jaguare 
e Pedro Canário, no Norte do 
Estado, ter no mínimo 18 anos 
de idade e possuir formação En-
sino médio completo ou Técnico 
de Eletrotécnica, Automação, 
Mecânica.

A substação da EDP recentimente inaugurada no balneário de Guriri.

Acesse o portal do Jornal A Ilha
www.jornalailha.com.br

Vendo: Área de 600 m2 nas 
Meleiras em São Mateus. 

. Perto do Zé elefante,  em frente à tapiocaria, em frente à 
escola da meleira, acesso ao Rio Mariricum. Sol da manhã

Valor: 17.000,00
Forma de pagamento: a combinar.

Mais informações: 
Julyo:  (27) 9.9650-5806


