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EDITAL DE PROTESTO
ACHAM-SE NESTE CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA, AVENIDA
GETÚLIO VARGAS, Nº 444, CENTRO, COLATINA - ES, TEL:(27)3723-2550,
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS SEGUINTES PESSOAS:

DEVEDOR CPF/CNPJ
ROBSON RENOCK DE JESUS  135.082.417-85
ELAINE DE OLIVEIRA  104.389.487-00
JOAO VINICIUS PACHECO MELGACO  132.960.887-92
LOUBACH SORVETES LTDA ME  20.916.119/0001-16
AGROPECUARIA ZONATELLI LTDA  36.367.720/0001-37
SIMONE CRISTINA THOMAZI SCARPARI  003.667.467-23
GISELIA PEREIRA ALVES ME  10.709.143/0001-20
25056-MIGUEL GONCALVES ARCENIO COMERC  13.291.335/0001-58
MARCELO RODRIGUES DA SILVA  22.027.533/0001-08
LUCIANO RIBEIRO 09097951771  28.071.247/0001-18
JANIO MARCOS LUPPI  621.744.287-68
LAVART LAVANDERIA LTDA ME  05.589.013/0001-61

POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL ENCONTRÁ-LAS, INTIMO-AS PARA OS FINS
DE DIREITO, E, NÃO SENDO ATENDIDA A PRESENTE ATÉ O DIA 01/11/2017 ,
NOTIFICO-AS DO PROTESTO.

COLATINA-ES, 30 DE OUTUBRO DE 2017.
MOACYR DALLA JUNIOR
NOTÁRIO E REGISTRADOR
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Sol e aumento de nuvens de manhã.

Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Dolar:                                                             R$ 3,25
Euro:                                                               R$ 3,79
Boi gordo:                                             R$ 136,00
Café arábica tipo 7:                            R$ 400,00
Café Conilon tipo 7:                            R$ 367,00

Salário Mínimo:                                R$ 937,00
Global 40:                                             +112,32%
TR:                                                                      +0,15%
CDI:                                                               +13,63%
IPCA:                                                               +0,18%

COTAÇÃO INDICADORES

Máx:34°C Min:20°C

 Redação / Administração / Oficinas

Rua Tuff Bouchabki, 2 – Térreo – Vista da Serra – Bairro Moacyr Brotas – Colatina/ES.

Cep. 29.708.070 – Tels.: (27) 3721-5305 / 9619-4996 / 9619-4995

diariodonoroeste@hotmail.com.br / dn.colatina@yahoo.com.br

Publicação diária. Circulação em
todo o Estado do Espírito Santo

Os conceitos emitidos pelos colaboradores não expressam a opinião do jornal.

Diretor Responsável
Jose Vicente de Paula Mendes
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CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA

César Colnago vai disputar
presidência do PSDB no Estado

Guto Netto
Jornalismo – ADI/ES

Sem conseguir um con-
senso dentro do PSDB ca-
pixaba para escolha do
novo presidente da sigla, o
vice-governador, César Col-
nago, se colocou como can-
didato para ocupar o posto
que já ocupara no passado.
Em entrevista coletiva, Co-
lnago recebeu a imprensa
e cravou o cargo que irá
disputar nas eleições do
próximo ano: “sou candida-
to a deputado federal.”

Colango explicou que
no próximo dia 11 de no-
vembro, o ninho tucano irá
escolher seu novo diretório
estadual, composto por
105 membros e, após essa
escolha, este diretório irá
compor a executiva e, con-

Vice-governador diz que não tem impedimento para assumir o posto. Além
disso, garantiu que disputará cadeira na Câmara dos Deputados em 2018

sequentemente, o novo
líder do partido no Estado.

Uma longa conversa vi-
nha sendo mantida entre
Max Filho (prefeito de Vila
Velha), o senador Ricardo
Ferraço e o próprio Colna-
go para a escolha de um
nome, sem a necessidade
de disputa interna, mas
não houve sucesso. “É na-
tural que se busque o con-
senso. Eu entendia que
seria possível esgotar as
conversas mas não acon-
teceu. Não é o fim do
mundo, pelo contrário. Faz
parte da democracia. Se
não consigo chegar em um
entendimento, natural-
mente se montam as cha-
pas e vão se discutindo”,
avaliou o vice-governador.

Para a escolha do novo
diretório, Colnago garante

que tem nomes com re-
presentatividade que o
apoiam, mas os nomes só
serão divulgados a partir da
próxima semana. “Vários
prefeitos, vice-prefeitos,
ex-prefeitos, militantes do
partido, gente que repre-
senta o tucanato, a diver-
sidade, as mulheres. Muita
gente que tem represen-
tatividade e tem relação
comigo”, garantiu.

Questionado sobre a
participação de nomes
como Ferraço em sua cha-
pa, Colnago acredita que
terá apoio do parlamentar.
“Muito provavelmente sim.
Mas dentro de sua posição,
um candidato majoritário,
precisa conduzir isso com
uma certa cautela. Mas
conversou muito comigo.
Tentou, inclusive, de for-

ma habilidosa, tentado
chegar a um consenso e
fazer com que o partido
não saia completamente
rachado”, disse, adiantan-
do que o deputado esta-
dual Marcus Mansur e o
secretário de ciência, tec-
nologia, inovação e educa-
ção profissional, Vandinho
Leite, caminharão com ele.

 Para o pleito do ano
que vem, Colnago, que
espera estar liderando a
legenda, irá trabalhar para
eleger quatro deputados
estaduais e, em uma alian-
ça, eleger três deputados
federais. “Mas isso ainda
está muito cedo, até por-
que as definições se darão
em março. Nosso objetivo
é aumentar o que já con-
quistamos até aqui”, pro-
jeta o vice-governador.

EDITAL DE PROTESTO
ACHAM-SE NESTE CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE COLATINA, AVENIDA
GETÚLIO VARGAS, Nº 444, CENTRO, COLATINA - ES, TEL:(27)3723-2550,
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS SEGUINTES PESSOAS:

DEVEDOR CPF/CNPJ
AROLDO ROSA DA SILVA  14.707.177/0001-37
PATRICIA BUCKER  103.280.377-02
R S LAVAGNOLI ME  24.629.584/0001-27

POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL ENCONTRÁ-LAS, INTIMO-AS PARA OS FINS
DE DIREITO, E, NÃO SENDO ATENDIDA A PRESENTE ATÉ O DIA 03/11/2017 ,
NOTIFICO-AS DO PROTESTO.

COLATINA-ES, 30 DE OUTUBRO DE 2017.
MOACYR DALLA JUNIOR
NOTÁRIO E REGISTRADOR
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“A crise já passou. É hora de investir”,
garante Ministro da Fazenda

Guto Netto
Jornalismo – ADI/ES

Em visita do Espírito
Santo, o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, ga-
rantiu que a crise já foi su-
perada no país e convocou
empresários a investir. Após
almoçar com o governador
Paulo Hartung, Meirelles
elogiou a gestão do capi-
xaba que serve de exem-
plo para os demais estados.

“A crise, como tal, já
passou. Os efeitos da crise
ainda permanecerão duran-
te um certo tempo, dimi-
nuindo. Na prática, o país
já está criando empregos.
É algo que ainda vamos ter
que conviver porque a re-
cessão que o Brasil enfren-
tou foi a maior da nossa
história. Precisamos voltar
a trabalhar, consumir, inves-
tir, porque é disso que o
Brasil precisa. Estou fazen-
do uma convocação à clas-
se empresarial brasileira
para investir, está na hora
para ganhar mercado e
crescer e os consumidores
poderem consumir com

maior tranquilidade”, disse
o ministro em entrevista
coletiva na residência ofici-
al do governo do Estado.

Para o Natal, próxima
data que movimenta a eco-
nomia, Meirelles espera um
resultado surpreendente.
“Possivelmente teremos o
melhor natal em termos de
venda em muitos anos e
isso vai ficar aparente. O dia
da criança já foi muito bom
para o comércio. Aos pou-
cos a população vai ter mais
percepção de que já pode
se sentir aliviada e prosse-
guir que o Brasil está no
caminho certo.”

Na última quinta-feira,
Hartung anunciou que,
tecnicamente, o Espírito
Santo saiu da recessão im-
posta ao Estado por conta
da crise socioeconômica
nacional. “Devagar, muito
lentamente, estamos con-
seguindo sair desta que é
a pior crise do país. Esta-
mos saindo da crise de ca-
beça erguida e sem dívidas.
Mesmo sem a Samarco, já
saímos tecnicamente da
recessão”, comemorou o

governador lembrando
que, somado à crise nacio-
nal, o Espírito Santo en-
frentou forte seca e a pa-
ralisação das atividades da
Samarco que, sozinha, é
responsável por 5% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB)
do Estado.

Para reverter esse ce-
nário da mineradora, o mi-
nistro da fazenda disse que
vai colaborar nas negocia-
ções para a retomada das
atividade da empresa. “Va-
mos ajudar nessa questão
da retomada da Samarco,
que é muito importante
para a economia do Esta-
do. Agora é trabalhar com
os órgãos de licenciamen-
to ambiental visando dar
subsídios técnicos para que
essa licença possa sair tão
logo possível, levando em
conta que, na medida que
exista a segurança, é im-
portante que se retome as
atividades exatamente
pela importância da empre-
sa para o crescimento e a
economia do Estado.”

Hartung defendeu a
volta da mineradora já que,

com a paralisação, toda uma
cadeia de fornecedores foi
impactada. “É importante
que a Samarco e suas sóci-
as, BHP e Vale, sigam em
frente, se responsabilizando
pelos danos ambientais, so-
ciais e econômicos desse
desastre, que o foi o maior
desastre ambiental da his-
tória do país. Mas é impor-
tante que ela rode, gere
emprego, retome o dina-
mismo da sua cadeia de for-
necedores. É importante
essa retomada. Precisamos
fazê-lo com toda a seguran-
ça, que os órgãos ambien-
tais avaliem bem e emitam
a autorização para que a
empresa possa rodar, vol-
tar a gerar emprego, rear-
ticular sua cadeia de for-
necedores e ajudar a eco-
nomia de Minas, do Espíri-
to Santo e do Brasil.”

Gestão
Henrique Meirel les,

durante entrevista cole-
tiva, também elogiou a
gestão de Hartung, que
serve de exemplo para
outras unidades da fede-
ração, importante na re-
tomada do crescimento
econômico do país.

“O Espírito Santo tem
uma vantagem importante,
com uma excelente admi-
nistração estadual. O gover-
nador Paulo Hartung dá um
exemplo para o Brasil de
bom controle das contas
públicas. Isso é muito impor-
tante, porque um estado
que é bem administrado, a
conta pública está em or-
dem, ajuda o bom funcio-
namento da economia e
não ao contrário. Um esta-
do quebrado e com proble-
mas torna a recuperação
mais difícil”, disse o ministro.

FOTO: FRED LOUREIRO\SECOM-ES

Tiro de Guerra 01-007:
“O Sentinela do Rio doce”

No ano de 1902 era criado no município de Rio Grande,
localizado no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul, uma
sociedade de tiro ao alvo com finalidades voltadas as ativida-
des militares que, a partir de 1916, com a contribuição direta
de Olavo Bilac,em proveito do Serviço Militar Obrigatório, trans-
formar-se-ia em Tiro de Guerra, unidade cada vez mais parti-
cipativa e importante na sociedade brasileira, responsável
por formar Soldados e Cabos de segunda categoria que se
tornarão reservistas do Exército Brasileiro.

Em Colatina, não seria diferente. Nosso TG foi criado pela
portaria Nº 8.747, em 31 de outubro de 1945, após parceria
da prefeitura com o Exército Brasileiro,  com a denominação
TIRO DE GUERRA 01-108, só vindo a funcionar no ano de
1947, com a nomeação do 1º SGT Leonardo Rossi e um núme-
ro de 36 (trinta e seis) matriculados. Inicialmente, o TG foi
instalado provisoriamente na Rua Elpídio Ferreira da Silva, no
Bairro Marista, posteriormente, em 24 de maio de 1948, foi
transferido para outra sede provisória na Avenida Presidente
Vargas, Nº 43. Passou ainda pela Rua Independência, atual
Rua Geraldo Pereira (calçadão), e a partir de agosto de 1976,
passou a ocupar as  instalações situadas na Rua Benjamin
Costa, S/Nº, no Bairro Sagrado Coração de Jesus. Em setem-
bro de 2014, o TG foi novamente transferido de sede e ficou
situado na Avenida Champagnat, atual Secretaria de Trânsi-
to de Colatina. E em janeiro de 2015 teve suas atividades
encerradas provisoriamente.

Atualmente, o Tiro de Guerra de Colatina segue com suas
atividades suspensas, porém, após várias conversas entre a
gestão municipal atual e o corpo de reservistas, surge a pos-
sibilidade de um possível retorno dessa instituição tão impor-
tante para a sociedade colatinense. No próximo dia 31 de
outubro de 2017, o TG de Colatina completa 72 anos de exis-
tência, anos esses que sempre foram em prol de Colatina,
sejam nos momentos bons ou ruins, principalmente.

Em diversos momentos importantes de nossa cidade, o
TG sempre estava presente. Seja nas enchentes de 1979 e
2013, onde os atiradores contribuíram diretamente auxilian-
do na reorganização do município, seja nos desfiles, formatu-
ras e diversas solenidades, onde o Tiro de Guerra era espera-
do ansiosamente por todos. Mesmo com a conciliação do tra-
balho, estudo e o Serviço Militar Obrigatório, o TG também,
assim como todas as outras organizações militares do Exérci-
to Brasileiro, tem como base a hierarquia e disciplina. “Os
Senhores não são diferentes de nenhum militar da tropa”,
sempre dizia o 2º SGT SENA em suas inspeções, militar que
sempre foi visto como exemplo por todos os atiradores que
tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

“Neste TG ensina ao jovem a ser SOLDADO e CIDADÃO”.
A frase, estampada nas paredes do nosso querido Tiro de
Guerra 01-007, unidade esta, que servi com muito apreço e
admiração no ano de 2012, acompanhava diariamente os
atiradores que ali passara e passariam, deixando bem claro
que a função principal era conciliar as atividades militares com
a cidadania. Era praticamente impossível não lê-la todas as
vezes que estávamos chegando ao quartel, nas idas para as
instruções e até mesmo no último dia de atividade. De certa
forma, o TG marca a vida de qualquer jovem que tem a hon-
rosa oportunidade de servi-lo, seja nas atividades, como tam-
bém o ciclo de amizades que é feito, tornando-se uma família.

Parabéns! Velho guerreiro. Obrigado por todos os ensi-
namentos, tanto no âmbito pessoal como também no profissi-
onal. Não poderia deixar de agradecer os instrutores, chefes
de instrução e secretários que também foram peças primordi-
ais na formação de verdadeiros cidadãos colatinenses. Agra-
deço também, em especial, todos meus amigos reservistas
que se tornaram, de fato, verdadeiras pessoas de bem.

Por fim, o Tiro de Guerra contribuiu na integralização dos
atiradores na realidade nacional, tornando-os verdadeiros
líderes democráticos atentos aos ideais da nacionalidade bra-
sileira. Desse modo, esses jovens, uma vez instruídos e in-
centivados, tornam-se peças fundamentais na construção de
uma pátria em que o civismo e a cidadania sejam os pilares
para o seu crescimento.

“Se todos os cidadãos usufruem das benesses da pátria,
nada mais justo que todos participem da sua defesa.” Olavo Bilac.

 Weverson Flávio Santana Nunes – Fiscal de Caixa –
Graduando em Administração pelo IFES campus Colatina – Vice-
presidente do Centro acadêmico do curso de Administração.
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Banco do Brasil ....................................................... 3722-5612
Banestes .... ........................................................... 3770-6100
Bradesco ............................................................ ...3722-1100
Banco Itaú ........................................................... ..3722-1333
Banco do Nordeste . ............................................. ...3711-8088
Caixa Economica Federal . ........................................2102-1500
Correios ........ ........................................................3722-0056
Corpo de Bombeiros .................... .......................................193
Detran ....................................................................3722-3644
Diario do Noroeste ..............................3721-5305 / 9619-4995
Estação Rodoviária ........................ ..........................3721-1202
Guincho Dauri .........................................................9987-1328
Hospital São Bernardo ............................................. 3723-2000
Policia Civil .........................................................................147
Policia Militar .............................. .......................................190
Pronto Socorro ...................................................................192
Prefeitura Municipal .................................................3177-7000
Procon ...................................................................3721-1313

Onde comer bem?

• Restaurante Drink – Tel. 3722-4921 e 3721-3299
• Restaurante Irajá – Tel. 3721-1062
• Pizzaria Fontana di Trevi – Tels. 3721-2515 e 8809-0638
• Vila Gourmet - Tel. 3711-2655
• Deville Restaurante – Tel. 3721-0793
• Amor & Cana Grill – Tel. 3721-6138
• Água Viva – Tel. 3722-4853
• Bar Barbante – Tel. 3721-5617
• Bar e Restaurante do Bosco – Tel. 3721-3158

Onde se divertir?

• Sitio Valbuza – Tels. 3722-5954  e 9977-1650
• Itajuby – Tel. 3721-3530
• Liverpub Music Place – Tel. 3723-7628

Onde ficar?

• Ibis Hotel - Tels. 2102-6102

• Agil Hotel – Tel. 3120-8800
• Plenotel – Tel. 3722-3355
• Colatina Hotel – Tel. 2101-7172
• Arco Hotel – Tel. 3721-4966
• Hotel Girassol – Tel. 3722-6680
• São Miguel Hotel – Tel. 3723-2750
• Hotel Casablanca – Tel. 9947-3541
• Grande Hotel – Tel. 3722-0444
• Hotel Nacional - Tel. 3711-1573
• Plaza Hotel -  Tel. 3120-3333

Onde locar um carro?

• Localiza Rent Car – Tel. 3711-6410
• Rede Brasil – Tel. 3722-0633
• Retalocal – Tel. 3722-1555
• Motocap Rent car – Tel. 2101-2211 / 2101-2229

Pesquisador de Santa Teresa tem
reconhecimento internacional

Santa Teresa - Considerados
animais mais antigos que dinossau-
ros e que estão entre os primei-
ros, na evolução a saírem da água
para dominar o ambiente terres-
tre, os escorpiões já estão por
aqui há milhares de anos. E foi
justamente para resgatar o medo
que as pessoas tem das picadas
desse animal invertebrado e com-
preender mitos que o biólogo e
pesquisador Wesley Dondoni Co-
lombo, de 22 anos, realizou um
estudo pioneiro sobre a espécie.

Sua pesquisa cientifica sobre
a percepção das pessoas em re-
lação a esses aracnídeos, realiza-
da com alunos da Escola Estadu-
al de Ensino Fundamental e Mé-
dio Frederico Pretti, em Santa
Teresa, onde Wesley cursou
todo o ensino básico, acabou

sendo publicado este ano na re-
vista Ibérica de Aracnologia na
Espanha. É um reconhecimento
do estudo inédito no Espírito
Santo e pioneiro no Brasil. Para
fazer o estudo o professor bus-
cou nos alunos do ensino médio,
percepções sobre o animal.

“Estou desbravando uma área
que não tem pesquisas no Esta-
do. Trata-se de um animal inver-
tebrado do qual muitos têm
medo, mas pouco sabem sobre
ele. Meu objetivo foi compreen-
der e explicar os mitos em torno
do animal”, explicou.

Para fazer o estudo, o pes-
quisador buscou conhecer os
conceitos e percepções de alu-
nos do ensino médio sobre o
animal. “Um dos mitos que re-
produzem é que fazer um círcu-

lo de fogo em torno do escor-
pião faz com que ele se ferroe
para não morrer queimado, mas
sim com o próprio veneno. Na
verdade, ele apenas se contor-
ce, porque, com o calor, perde
muito líquido”, explicou.

Wesley explicou que estudos
etnozoológicos, como o realiza-
do por ele, permitem a interpre-
tação do histórico construído por
animais e homens em uma de-
terminada região, identificando
novas estratégias para a conser-
vação de espécies, entendendo
os processos ecológicos das re-
giões e, ainda, subsidiando ações
educativas. Ele está ampliando a
pesquisa sobre escorpiões, que
pretende transformar em livro, já
que há poucas publicações no
mundo sobre o tema.

O BIÓLOGO E PROFESSOR WUELEY DONDONI COLOMBO DE 22 ANOS, FEZ UM
ESTUDO PIONEIRO SOBRE A VISÃO DE ESTUDANTES EM RELAÇÃO AOS ESCORPIÕES
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A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe

um ótimo aspecto do Sol unido

a Júpiter indicando um dia de
movimento agradável em sua

vida social e aproximação dos

amigos. Um projeto em equi-

pe, pode começar a apresen-
tar bons resultados. Um con-

tato comercial, pode resultar

em um novo contrato.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe

um ótimo aspecto do Sol uni-

do a Júpiter indicando um dia
de interiorização e necessi-

dade de distanciamento da

vida social e dos amigos. Hoje

você estará mais voltado para
suas emoções, que passam

por um momento de equilíbrio

e vai priorizar a intimidade.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, rece-

be um ótimo aspecto do Sol

unido a Júpiter indicando um
dia de movimento interes-

sante e agradável em seus

projetos prof issionais. O

momento é ótimo para apre-
sentação de projetos e pla-

nos de negócios. Uma pro-

moção pode ser aprovada.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe um

ótimo aspecto do Sol unido a
Júpiter indicando um dia de mai-

or envolvimento com seu mun-

do emocional mais profundo,

que passa por um momento de
equilíbrio. O dia pode ser tam-

bém bastante positivo para a

concretização de um emprésti-

mo ou parceria financeira.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, rece-

be um ótimo aspecto do Sol
unido a Júpiter indicando um

dia de movimento agradável

em seus relacionamentos,

pessoais e profissionais. O
momento é ótimo para sair e

divertir-se com amigos, pois

você estará mais aberto e

comunicativo.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe um

ótimo aspecto do Sol unido a

Júpiter indicando um dia de inte-
riorização e necessidade de dis-

tanciar-se da vida social. O me-

lhor que você tem a fazer hoje, é

ficar em casa, junto dos seus.

Procure promover um encontro
em sua casa, para boas con-

versas com os amigos.

HORÓSCOPO

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe

um ótimo aspecto do Sol uni-
do a Júpiter indicando um dia

de maior contato com seu

mundo espiritual e filosofia de

vida. O momento é altamente
positivo para a prática da

meditação e rituais que pro-

movam o contato com o Sa-

grado, dentro e fora de você.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe um
ótimo aspecto do Sol unido a

Júpiter indicando um dia de mo-

vimento agradável em seus pro-

jetos, especialmente os de tra-
balho. O dia é ótimo para enviar

CVs, caso esteja procurando

um novo emprego. Bom também

para começar uma bom progra-
ma de exercícios.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, rece-
be um ótimo aspecto do Sol

unido a Júpiter indicando um

dia de movimento agradável

em sua vida social e aproxi-
mação dos amigos. Um ro-

mance pode começar a ser

desenhado pelo Universo.

Dia ótimo para sair e diver-
tir-se com os filhos.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe um

ótimo aspecto do Sol unido a

Júpiter indicando um dia de boa
comunicação e maior contato

com as emoções. Você estará

mais sensível e com um cuida-

do maior com as palavras, que

saem de você, acompanhadas
de afeto. Dia ótimo para assinar

um documento importante.

A Lua em Peixes unida a

Netuno, seu regente, recebe um

ótimo aspecto do Sol unido a

Júpiter indicando um dia de mo-
vimento interessante em suas

finanças. Procure não envolver-

se em um novo investimento

neste momento, espere dois

dias. Um projeto ou contrato en-
volvendo aumento de seus ren-

dimentos, pode ser aprovado.

A Lua em seu signo uni-

da a Netuno, seu regente,

recebe um ótimo aspecto do

Sol unido a Júpiter indicando
um dia de maior envolvimen-

to com seu mundo emocional

e abertura do coração. O dia

é ótimo para estar mais perto

de quem ama. Você estará
receptivo, afetuoso e até

mesmo um pouco carente.

Por que você deve fazer o teste de hepatite C
Estima-se que 1,5 milhão de brasileiros têm essa doença e não sabem. Um exame simples já dá o resultado

Causada por um vírus,
a hepatite C passa anos
sem dar sinal. E o drama
é que seu primeiro sinto-
ma pode vir de uma cir-
rose ou de um câncer no
fígado. Mas dá pra evitar
essas situações extremas
com uma simples picada
no dedo: o teste para di-
agnost icar a condição
demora poucos minutos
e está disponível no sis-
tema público de saúde.
Caso ela seja detectada,
o tratamento também é
gratuito e hoje traz pers-
pectivas de cura.

Mesmo com tanta faci-
lidade, há ainda muita gen-
te que não sabe da infec-
ção. Isso motivou entida-
des como a Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI),
a Sociedade Brasileira de
Hepatologia (SBH) e a far-
macêutica Abbvie a criarem
uma campanha de consci-
entização sobre o tema.

“Queremos incentivar
que todos façam o teste,
principalmente indivíduos
com mais de 40 anos,
aqueles que têm tatua-
gem ou piercing e porta-
dores de diabetes ou do-
ença renal crônica”, lista o

médico Edmundo Lopes,
presidente da SBH.

Como prevenir e
tratar a hepatite C
Transmissão: As prin-

cipais formas são compar-
tilhamento de agulhas, te-
souras e alicates, transfu-
são de sangue e sexo sem
camisinha.

Doença: O vírus invade
o organismo na surdina e fica
um tempão lá no fígado. Em
longo prazo, pode provocar
até tumores.

Teste: Realizado em
qualquer posto de saúde,
precisa de apenas uma pi-
cada na ponta do dedo
para a análise de uma gota
de sangue.

Público-alvo: A cam-
panha foca principalmente
quem tem mais de 40 anos,
porque no passado as agu-
lhas não eram descartáveis.

Tratamento: Três ou
quatro comprimidos são
prescritos durante três a seis
meses e impedem que o ví-
rus continue se replicando.

Eficácia: As drogas
conseguem eliminar o vírus
em mais de 95% das ve-
zes. Em outras palavras,
elas têm poder de cura. NOVA CAMPANHA ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA HEPATITE C (FOTO: CIEPRO/SAÚDE É VITAL)
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Mais de 4 mil internos farão
Enem e Encceja em 2017

Estado - Neste ano,
4,3 mil internos do siste-
ma prisional capixaba se ins-
creveram para realizar o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e o Exame
Nacional para Certificação
de Competências de Jo-
vens e Adultos (Encceja).

No Espírito Santo,
2.397 detentos, de 28
unidades prisionais, se pre-
param para fazer as provas
do Encceja, sendo 1.319
do Ensino Fundamental e
1.078 do Ensino Médio.
Essa avaliação é destinada
a jovens e adultos que não
tiveram oportunidade de
concluir seus estudos na
idade apropriada e que
querem obter o certifica-
do de conclusão do Ensi-
no Fundamental ou Médio.

As provas serão aplica-
das para as pessoas priva-
das de liberdade no dia 21
de novembro, para a con-
clusão do Ensino Funda-
mental, e no dia 22, para
o Ensino Médio.

Já as provas do Enem
2017 para pessoas privadas
de liberdade serão realizadas
nos dias 12 e 13 de dezem-
bro. No Estado, 1.979 in-
ternos, de 31 unidades pri-
sionais, farão as avaliações.

No primeiro dia, os de-
tentos farão as provas de
Linguagens, Ciências Hu-
manas e Redação. Já no
segundo dia, serão realiza-
das as provas de Ciências
da Natureza e Matemática.

Assim como os outros
estudantes, os internos po-
dem usar o resultado do Enem
para obter bolsa estudantil,
integral ou parcial, em insti-

tuições privadas de educação
superior por meio do Progra-
ma Universidade para Todos
(ProUni), do Governo Fede-
ral, e do Nossa Bolsa, do Go-
verno do Estado.

A nota do Enem tam-
bém poderá ser usada para
o ingresso em instituições
de ensino superior federais
por meio do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu).

Mudanças no Enem
Como, a partir deste

ano, o Enem não servirá
mais para certificar o ensi-
no médio, os estudantes
interessados em obter a
certificação deverão se ins-
crever para o Exame Naci-
onal para Certificação de
Competências de Jovens e
Adultos (Encceja).

A gerente de Educação
e Trabalho da Secretaria de
Estado da Justiça (Sejus),
Regiane Kieper do Nasci-

mento, explica que a mu-
dança realizada pelo Minis-
tério da Educação para a
obtenção do certificado de
conclusão dos Ensinos Fun-
damental e Médio, resulta-
rá em uma nova realidade
na realização das provas no
sistema prisional capixaba.

“Essa alteração modifi-
cou o nosso quadro de
participação no Enem, que
vinha crescendo ano após
ano. Em 2016, tivemos 2,5
mil detentos inscritos para
esse exame. Neste ano,
registramos 1,9 mil inscri-
ções. Em contrapartida, ti-
vemos 2,3 mil inscritos no
Encceja, interessados em
obter o certificado de con-
clusão dos Ensinos Funda-
mental e Médio”, explicou.

Educação
Atualmente, o Espírito

Santo possui cerca de 3,5
mil detentos estudando

em salas de aula nas uni-
dades prisionais, da alfabe-
tização ao Ensino Médio,
na modalidade de Educa-
ção para Jovens e Adultos
(EJA). O acesso à educa-
ção é oferecido em parce-
ria com a Secretaria de Es-
tado da Educação (Sedu).

Enquanto a média naci-
onal de pessoas privadas de
liberdade estudando é de
10%, no Estado o índice é
de 17,1%. A população
carcerária atual é 20.412
internos. Considerando
apenas os detentos conde-
nados, 28,2% são atendi-
dos pela educação formal.

Redução de pena
Segundo a Lei de Exe-

cução Penal, o detento
que estuda tem direito à
remição da pena. A cada
12 horas de estudo, distri-
buídas em três dias, um dia
da pena é reduzido.

PM DETÉM 1.860 PESSOAS EM QUATRO MESES COM NOVO
PROCEDIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Estado - Desde a publi-
cação da Diretriz de Serviço
nº 008/2017, que estabe-
lece procedimentos para o
cumprimento de mandados
de prisão e recaptura de
foragidos ou evadidos do sis-
tema prisional, a Polícia Mili-
tar do Espírito Santo já rea-
lizou a prisão de 1.860 pes-
soas entre o dia 1º de ju-
nho e 30 de setembro.

O documento regula-
menta uma nova metodo-
logia para a obtenção, o
tratamento e a difusão de
informações sobre pessoas
com mandado de prisão,
foragidas ou evadidas do
sistema prisional por parte
do Sistema de Inteligência
da Polícia Militar (Sipom).

A iniciativa, que é iné-

dita, tem trabalhado o pro-
cessamento de uma rela-
ção encaminhada pela Jus-
tiça estadual contendo
mais de 18 mil nomes de
pessoas que possuem al-
guma ordem de prisão.

Por meio da Diretoria de
Inteligência (Dint), a PMES
tem captado dados junto
à Sejus, Sesp e órgãos de
inteligência de diversas
unidades federativas sobre
criminosos com mandados
de prisão emitidos pela Jus-
tiça capixaba.

A partir da coleta e pro-
cessamento desses dados,
a Dint realiza a difusão para
as agências de inteligência
(P2) dos batalhões, que
conseguem mais facilmen-
te identificar os possíveis

locais onde se escondem
os criminosos. Essa relação
é distribuída aos policiais
que patrulham as ruas, bair-
ros e regiões sob a respon-
sabilidade das diversas Uni-
dades da PMES.

“A identificação de crimi-
nosos, contendo fotografia,
apelidos e quaisquer outros
elementos que possam fa-
cilitar a prisão ou a recaptu-
ra tem favorecido o traba-
lho de patrulhamento das
ruas, pois agora os policiais
têm condições de reconhe-
cer e cumprir as ordens de
prisão. Essa metodologia
tem sido considerada uma
grande ferramenta de ges-
tão”, destacou o diretor de
Inteligência da PMES, coro-
nel Douglas Caus.

Motoristas impedidos de
dirigir no ES chega a 33 mil

Estado - O número de
motoristas que tiveram a
carteira de habilitação
(CNH) suspensa já bateu
recorde em 2017 relação
aos últimos cinco anos.
Cerca de 33.181 conduto-
res que tiveram que dei-
xar as ruas do Estado até
15 de setembro, segundo
o Departamento Estadual
de Trânsito do Espírito San-
to (Detran-ES).

Esta quantidade quase
dobrou em relação ao ano
passado inteiro. Em 2016,
foram suspensas 17.164
habilitações; em 2015, fo-
ram 18.647; em 2014,
28.566; e em 2013, um
total de 23.282 conduto-
res tiveram a CNH bloquea-
da devido a processos ad-
ministrativos de suspensão.

Segundo o diretor de
Habilitação e Veículos do
Detran-ES, José Eduardo
de Souza Oliveira, o au-
mento está ligado a três
fatores: maior fiscalização
eletrônica, como radares,
mais blitze nas ruas e a agi-

lidade nos processos que
estão sendo encerrados
em menos tempo.

Para ele esse número
ainda pode aumentar,
40.179 mil processos con-
tinuam em aberto. “O ide-
al seria que não tivésse-
mos carteiras suspensas.
Apesar disso, entendemos
que, ainda assim, o núme-
ro é bem inferior ao de
habilitados. Atualmente,
existem no Estado
1.424.308 condutores.”

A penalidade, que é de
um ano, pode ocorrer de
duas formas: quando o
condutor soma ou extra-
pola 20 pontos na carteira
ou pela suspensão direta.
A segunda pode ser dada
ao condutor flagrado con-
duzindo sob efeito de ál-
cool, àquele que se recu-
sa a fazer o teste do bafô-
metro, que pilota motoci-
cleta fazendo manobra que
gera insegurança para ou-
tras pessoas ou por exces-
so de velocidade de 50%
acima do permitido pela via.

ESTE É O NÚMERO DE CONDUTORES COM CNHS SUSPENSAS EM TODO
O ESPÍRITO SANTO E BATE O RECORDE DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
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Participe do concurso de vídeos
“Direitos Humanos: e eu com isso?”.
Você pode ganhar um smartphone

O concurso de vídeos
feitos pelo celular “Direitos
Humanos: e eu com isso?”
vai premiar os três vence-
dores com um smartphone,
cada. Para participar é ne-
cessário ser morador do
Espírito Santo, ter pelo
menos 15 anos de idade e
gravar um vídeo, com du-
ração de 1 a 5 minutos, em

que o tema principal seja o
preconceito. Depois, aces-
se www. direitoshumanos.
es.gov.br, clique no link do
concurso e preencha o for-
mulário de inscrição, até o
dia 15 de novembro.

O concurso tem como
principal objetivo chamar a
atenção dos participantes
a falar sobre os direitos

humanos. “O nome ‘Direi-
tos Humanos: e eu com
isso?’ foi escolhido para que
as pessoas pensem sobre
o que elas têm a ver com
os direitos humanos, já que
muitas vezes não conse-
guem perceber que esses
direitos fazem parte do
nosso dia a dia. São direi-
tos de todos nós. Quando
conseguimos nos enxergar
dentro do processo fica
mais fácil entender que a
luta do outro também é
nossa”, salientou o secre-
tário de Direitos Humanos,
Julio Pompeu.

Seleção
Na ficha de inscrição, dis-

ponível no link www.
direitoshumanos.es.gov.br, o
participante vai inserir alguns
dados pessoais, além de in-
cluir uma sinopse sobre o ví-
deo inscrito, especificações
do aparelho usado para gra-
vação e o link do vídeo, pos-
tado no site Youtube e
identificado pelo nome
“Concurso Direitos Humanos:
e eu com isso? – Título do
Vídeo”. Cada participante
pode concorrer com dois ví-
deos, no máximo.

“Estamos num momen-
to em que o diálogo é fun-

damental para reduzir a in-
tolerância. Há um discurso
de ódio que alimenta ain-
da mais o preconceito, es-
pecialmente em relação ao
que é diferente. Sentimos
a necessidade de envolver
a sociedade dentro desse
tema, e trazer as pessoas
para a construção de es-
paços mais plurais, com di-
versidade, respeito e cida-
dania”, frisa Pompeu.

Os vídeos ainda deve-
rão ser todos gravados via
celular ou tablet, em for-
mato MP4 com resolução
mínima de 1280 x 720 pi-
xels e com duração de 1 a
5 minutos, contando com
os créditos. Serão aceitos
vídeos de todos os gêne-
ros no concurso, incluindo:
ficção, clipe, videoarte,
depoimento, animação e
documentário. As inscri-
ções são individuais, mas a
produção pode ser feita de
forma coletiva.

Os conteúdos deverão
ter classificação livre, sem
a exposição de crianças ou
de conteúdos que com-
prometam a dignidade das
mesmas, como definido
pela Constituição Federal e
o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Feira internacional rende
negócios e contatos para
empresas do Peiex-ES

Quem participa de fei-
ras de negócios sabe: elas
são uma ótima oportunida-
de de mostrar produtos e
serviços, conhecer novida-
des, trocar informações,
fazer contatos, realizar ven-
das e fechar parcerias. Uma
prova disso foi a presença
de empresas capixabas na
Expo Aladi 2017, realizada
neste mês, na Bolívia.

A Royal do Brasil Indús-
tria de Perfis de PVC e a
Tecnobor Tecnologia, que
participam do Programa de
Qualificação para a Expor-
tação (Peiex-ES), estive-
ram na Aladi e conseguiram
bons resultados. Graças ao
evento, a Royal, localizada
na Serra, fechou negócios
com empresas do Equador
e do México, além de tra-
balhar na prospecção de
vendas com a Bolívia, Uru-
guai e Chile.

“Ter o apoio da Apex-
Brasil, por meio do Peiex-
ES, abriu portas. Além de
facilitar a nossa participação
em eventos como este,
não precisei sequer apre-
sentar a empresa. Os es-
trangeiros conhecem o
programa e já queriam ne-
gociar logo”, contou o di-
retor-presidente da Royal,
Armando Diaz Marques.
Segundo ele, a feira foi tão
positiva que ela deve con-
tribuir para ampliar os ne-
gócios da empresa no ano
que vem. “Hoje as expor-
tações representam cerca
de 15% dos nossos resul-
tados, mas em 2018 a gen-
te estima ampliar para
70%”, completou.

Há 20 anos no merca-
do, a Tecnobor Tecnologia
está se preparando para
exportar. Localizada na Ser-
ra, a empresa produz arte-
fatos de borracha sob en-
comenda e atende diferen-
tes segmentos, tais como
mineração e alimentação.
“Fizemos contatos com cin-
co países. A gente não ex-
porta, mas estamos apren-

dendo. Não tínhamos mui-
ta pretensão quando en-
tramos no Peiex, mas o pro-
grama e o apoio da Apex-
Brasil abriram o nosso olhar
para o mundo”, afirmou a
analista de exportação, Ta-
nia Moreira da Silva.

Saiba mais
A  Expo Aladi 2017

aconteceu de 18 e 20 des-
te mês, na Bolívia. O even-
to é uma macrorrodada de
negócios, com o objetivo
de incrementar o desen-
volvimento econômico e
social dos países membros,
criar uma área de preferên-
cias econômicas e poten-
cializar e diversificar o co-
mércio intrarregional. A fei-
ra foi organizada pela As-
sociação Latino-Americana
de Integração (ALADI) e
pelo Ministério das Relações
Exteriores do Estado Pluri-
nacional da Bolívia e reuniu
empresários dos treze paí-
ses-membros e Costa Rica.

Participe do Peiex-ES
Mais de 100 empresas

já participam do Programa
de Qualificação para a Ex-
portação (Peiex-ES), que
oferece às empresas um
diagnóstico gratuito, apre-
sentando soluções que a
organização deve imple-
mentar para comercializar
produtos e serviços no
mercado internacional.

O programa é desenvol-
vido pela Agência Brasileira
de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos
(Apex-Brasil) em parceria
com a Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento
(Sedes) e a Fundação de
Amparo à Pesquisa e Ino-
vação do Espírito Santo (Fa-
pes). Bandes, Findes, Se-
brae, Correios e Sindiex são
parceiros do projeto. Mais
informações sobre como
participar do Peiex-ES estão
disponíveis no banner do
programa, no site www.
invistanoes. es.gov.br.


