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“Malalas” promove rodas de conversa sobre
vivência feminina na Emef Samuel Batista Cruz

Governador acompanha inauguração de
novo acesso ao Santuário em Ibiraçu

Câmara dos Deputados pode votar projeto
que amplia porte de armas de fogo no país

AVC: Para driblar a doença é preciso
diagnóstico rápido e tratamento preciso

Sine de Linhares abre a terça-feira com 15 vagas
para ajudante de obras e outras 39 chances
Somente para ajudante de obras são 15 oportunidades e é necessário experiência. Há ainda chances para
auxiliar de cozinha (7) e outras sete vagas para recepcionista, mas para atuar em Vitória ou Vila Velha.
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Dolar:                                                             R$ 3,99

Euro:                                                               R$ 4,43

Boi gordo:                                             R$ 154,50

Café arábica tipo 7:                            R$ 303,00

Café Conilon tipo 7:                            R$ 280,00

Salário Mínimo:                                R$ 998,00
Global 40:                                             +112,32%
TR:                                                                                 0%
CDI:                                                                      +6,4%
IPCA:                                                               +0,01%

COTAÇÃO INDICADORES

Máx:30°C Min:21°C

Sol e aumento de nuvens

de manhã. Pancadas de

chuva à tarde e à noite.

ORAÇÃO PARA SÃO GERALDO MAGELA
“São Geraldo Magela, a quem Deus tanto amou, prezou e

honrou. Hoje tu és um dos santos mais conhecidos de nosso
tempo, por ser bondoso, fiel e prestativo. Honre em nós esta
essência do amor, toda esta solidariedade que às vezes nos
parece tão difícil. Encha nossas vidas de bênçãos e dons do
Espírito Santo. Que através das palavras de Deus possamos
estar sempre em harmonia com os nossos irmãos. Nos livre
de todo o mal, purificando sempre a nossa casa, a nossa
boca e tudo aquilo que exala de nosso coração. São Geraldo
Magela, que possamos sempre estar juntos do Pai e do exem-
plo que de ti vem! Amém!”. (Pai Nosso e tres ave-maria)

Onde encontrar em Linhares?
Panificadora Skip’s

Av. João Felipe Calmon, 819 – Centro
Tel.: 3115-5588

-
Banca do Samuel

Praça Nestor Gomes – Centro
-

Padaria Diniz
Av. Gov. Carlos Lindenberg, 885 – Centro

Tel.: 3047-2880
-

Padaria Diniz
Av. Augusto de Carvalho, 1471 – Centro

-
Padaria Pão Quente

Av. Comendador Rafael, 1765 – Centro
Tel.: 3371-0106

-
Banca de Revistas do Soella

Rua Capitão José Maria – Centro
-

Banca de Revistas Cerqueira
Rua Monsenhor Pedrinha – Centro

-
Panificadora J Celestrini

Av. Celeste Faé, 733 – Conceição
Tel.: 3264-0098

-
Padaria Dinamarka

Av. Tupinambás, 309 - Lagoa do Meio
Tel.: 3373-2244

-
Panificadora Morosini

Rua Herminio Capucho, 10 - qd 44
Boa Vista – Tel. 3373-4722

-
Panificadora Milano

Rua Monsenhor Pedrinha, 590 – Araçá
Tel.: 3264-2787

-
Padaria Romana

Av. Guaçuí, 2323 – Shell
Tel: 3264-0471

-
Padaria Real Grandeza

Av. Gov. Santos Neves, 525 – Vila Nova
– Tel.: 3264-1069

Sine de Linhares vai abrir a terça
feira com 15 vagas para ajudante
de obras e outras 39 chances

Linhares – A agên-
cia do Sine Linhares vai
iniciar a terça-feira (29)
com 54 oportunidades
de emprego para to-
dos os níveis de esco-
laridade, com ou sem
experiência. Somente
para ajudante de
obras são 15 oportuni-
dades e é necessário
experiência. Há ainda
chances para auxiliar
de cozinha (7) e outras
sete vagas para recep-

cionista, mas para atu-
ar em Vitória ou Vila
Velha. O cargo de gar-
çom está com sete
chances, e não é pre-
ciso experiência.

Para se candidatar
a uma vaga, é neces-
sário apresentar a Car-
teira de Trabalho, RG,
CPF e o comprovante
de residência. A agên-
cia seleciona os candi-
datos que atendem
aos requisitos prede-

terminados pela em-
presa, que seguirão
para entrevista com o
empregador. Outras in-
formações sobre as
exigências para con-
correr às oportunida-
des anunciadas é ne-
cessário entrar em con-
tato com o órgão. As
vagas são atualizadas
diariamente e podem
sofrer alterações sem
aviso prévio.

O Sine de Linhares

está localizado à Aveni-
da Governador Linden-
berg, nº 660, no Centro,
e funciona de segunda
a sexta-feira, das 8 às
16 horas. Os telefones
de contato são os (27)
3372 2131 e 3372
3230. Todas as vagas
de emprego estão dis-
poníveis em: https://
linhares.es.gov.br/wp-
c o n t e n t / u p l o a d s /
2019/10/Tabela-de-
Vagas-29.pdf

Há ainda oportunidades para auxiliar de cozinha (07) e outras sete
chances para recepcionista para trabalhar em Vitória ou Vila Velha.
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Apresentando Antônio Gramsci
Antonio Taufner

Antônio Gramsci, nasceu em Ales na Ilha da Sar-
denha, Região atrasada (Industrialmente) e paupér-
rima localizada no Sul da Itália em 22/01/1891. Era
possuidor de uma deformidade na coluna vertebral,
apresentada desde seu nascimento. Fato compen-
sado de certa forma por sua capacidade intelectual,
fora dos padrões normais e que em muito o ajudou
a superar quase todas as dificuldades. Principalmen-
te após seu pai ser preso, acusado de desvio de
verbas públicas, ficando sua mãe e os sete filhos
passando extremas dificuldades financeiras, quando
teve de dispor de pequena herança e trabalhar como
costureira.

Sendo Ele um aluno inteligente e dedicado, aca-
bou por ganhar uma bolsa para estudar Literatura na
Universidade de Turim, Norte da Itália Região prós-
pera financeiramente e rica culturalmente. Onde
receber forte influência de Benedetto Crocce, filó-
sofo, historiador e político, embora Crocce não co-
mungava exatamente com o marxismo, tinha em
verdade tendências liberais.

Enquanto filósofo e político bandeou-se para o
pior que existia na esquerda daqueles tempos. Ab-
sorvendo ideias de Karl Marx, Lenin e Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Foi um dos fundadores do Partido
Comunista Italiano (PCI) e seu Secretário Geral. Quan-
do de sua formação primária na esquerda, espelhou-
se nos personagens acima citados. Mas, era contrá-
rio as práticas revolucionárias de agitações e o em-
prego de armas.

Em 08/11/1926, Gramsci foi preso e levado para
a prisão Romana de Regina Coeli, por suas divergên-
cias com o Regime Fascista de Benito Mussolini, inici-
almente seria condenado a cinco  anos em confina-
mento na remota Ilha de Ustica. Logo no ano se-
guinte foi condenado a vinte e cinco anos de prisão
em Turi, próximo a Bari. Naquele momento sua saú-
de já estava bem frágil. No ano de 1932, em um
projeto de troca de prisioneiros políticos entre e Fas-
cismo de Mussolini e o Comunismo de Stalin, poderia
ter dado a liberdade a Gramsci. Porém, o dito proje-
to não avançou, o que realmente progrediu foi sua
doença e Ele recebeu liberdade condicional, após
passar por três hospitais veio a falecer em 27/04/
1937, aos 46 anos algum tempo após ter consegui-
do a liberdade.

Gramsci, viveu uma vida curta mas, intensa em
atividades filosóficas e políticas, foi um dos fundado-
res do Jornal La Unita e seu colaborador em escritos.
Sua prisão e encarceramento, demonstrou na práti-
ca um dos maiores erros cometidos pela truculência
do Fascismo de Mussolini. Não só isso foi um dos
maiores, aliás o maior até hoje cometido em prejuízo
da humanidade. As ideias doentias de Gramsci, cons-
truídas na prisão foram, são e serão colocadas em
prática. Oitenta e dois anos após sua morte boa par-
te dos Seres Humanos estão severamente e porque
não dizer irremediavelmente contaminados por elas.
Os Cadernos do Cárcere permanecem vivos e atuan-
tes é só lê-los e entendê-los minimamente.

Indicação de Majeski reforça
incentivos para manutenção
de reservas florestais

Política – Os deputa-
dos estaduais aprovaram a
Indicação 2478/2019 do
deputado Sergio Majeski
(PSB), ao Governo do Es-
tado, para a aplicação do
decreto que cria o Progra-
ma Estadual de Apoio e In-
centivo às Reservas Parti-
culares do Patrimônio Na-
tural (RPPN).

Editado em 2013, o
Decreto 3384-R ainda não
foi posto em prática, para
fortalecer a manutenção e
o desenvolvimento das 57
RPPNs existentes em 22
municípios capixabas, que
somadas mantêm 6.256,18
hectares de área protegida.

“A apl icação do de-
creto voltado aos incen-
tivos por parte do gover-

no estadual promoverá
o empenho à proteção
da fauna e da flora e a
preservação dos recur-
sos hídricos, contribuin-
do assim para a melho-
ria das condições ambi-
entais no Espírito San-
to”, destaca Majeski.

Pelo decreto, os pro-
prietários, sua equipe de
trabalho e responsáveis le-
gais de RPPNs nos órgãos
públicos terão apoio ma-
terial, técnico e financeiro
para a criação e implemen-
tação destas unidades de
conservação, com o tex-
to estabelecendo 22 pro-
postas e objetivos de pro-
cedimentos para o incen-
tivo, reconhecimento e
consolidação das áreas.

A RPPN
A Reserva Particular do

Patrimônio Natural é uma
unidade de conservação de
proteção integral e de do-
mínio privado, reconhecida
de utilidade pública pelo
governo estadual, que ob-
jetiva conservar a diversida-
de biológica, proteger os
recursos hídricos, o manejo
de recursos naturais, o de-
senvolvimento de pesquisas
cientificas, a manutenção
de equilíbrios climáticos e
ecológicos, entre vários
outros serviços ambientais.

Os espaços permitem
ainda a realização de ativi-
dades recreativas, turísticas,
de educação e pesquisa,
desde que autorizadas pelo
órgão ambiental responsável

pelo seu reconhecimento.
No Espírito Santo, o Ins-

tituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Iba-
ma), o Instituto Chico Men-
des de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio), o Ins-
tituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Iema) e o Instituto de
Defesa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito Santo
(Idaf) são os órgãos respon-
sáveis pelo reconhecimento
das 57 RPPNs existentes.

A localização, o tama-
nho e o ano de criação das
unidades estão disponíveis
no site do Iema (https://
iema.es.gov.br/reserva-par-
ticular-do-patrimonio-natu-
ral/localizacao).
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AVC: Para driblar a doença é preciso
diagnóstico rápido e tratamento preciso

O alerta é do Neurocirurgião Dr. Pedro Nunes Boechat na semana em que lembramos o Dia Mundial do AVC.
Saúde – O AVC (Aciden-

te Vascular Cerebral) popu-
larmente conhecido como
derrame, é a segunda cau-
sa de mortalidade no mun-
do. Segundo o Ministério da
Saúde, cerca de 100 mil pes-
soas morrem por ano no
Brasil por causa da doença.
No mundo, são 17 milhões
de casos por ano, dos quais
6,5 milhões levam à morte e
inúmeros à incapacidade de
modo permanente.

Para alertar sobre a im-
portância da prevenção, tra-
tamento e reabilitação, nes-
ta terça-feira (29) é comemo-
rado o Dia Mundial de Com-
bate ao AVC. A data reafir-
ma a importância do socorro
imediato para a redução nas
chances de sequelas.

O Neurocirurgião Dr. Pe-
dro Nunes Boechat diz que
o melhor remédio ainda é
a prevenção, porém, quan-
do a doença ocorre, é pre-
ciso diagnóstico rápido e
tratamento preciso. “Tem-
po é cérebro. Atendimento
imediato é crucial para o su-
cesso do tratamento de
AVC. Isso porquê quanto
mais rápido acontecer o
atendimento e o diagnós-
tico da doença, maiores
serão as chances de recu-
peração do paciente”, pon-
dera o especialista.

O médico explica que
existem dois tratamentos
possíveis para doença, me-

dicamentoso e cirúrgico,
porém o fator tempo é pri-
mordial nos dois casos.  “O
medicamento só pode ser
feito em no máximo quatro
horas e meia após os pri-
meiros sintomas e a cirur-
gia entre seis e oito horas,
alguns casos podendo che-
gar à 16h. É pouco tempo”.

Dr. Pedro Coordena uma
das equipes de Neurocirur-
gia de Linhares e lembra
que até pouco tempo, os
pacientes eram todos en-
caminhados para hospitais
da Grande Vitória e depois
da chegada dessa equipe
isso não ocorre mais, a
maior parte dos casos são
tratadas aqui mesmo.

Identifique os sinais da
doença: O médico explica
uma maneira simples para
que as pessoas consigam
reconhecer os sinais da do-
ença através de quatro
medidas com a abreviação
S.A.M.U, e prestar socorro
o quanto antes ao pacien-
te com AVC.

Sorria – Peça para a pes-
soa dar um sorriso. Caso um
dos lados da face, entorte
ou paralise, é provável que
seja um AVC.

Abrace – Veja se a vítima
consegue levantar os dois
braços. Se um deles cair, tra-
ta-se de outro sintoma.

Música – Incentive a pes-
soa a repetir uma frase de
música. Não conseguir pro-
nunciar corretamente tam-
bém é uma indicação de AVC.

Urgente – Caso tenha
identificado alguns dos sin-
tomas, ligue para o SAMU no
192 ou procure atendimen-
to médico imediatamente.

E lista alguns sinais e

sintomas do AVC: Fraque-
za de um lado do corpo; di-
ficuldade para falar; perda
de visão; perda da sensibi-
lidade de um lado do corpo;
alterações motoras; parali-
sia de um lado do corpo; dis-
túrbio de linguagem; distúr-
bio sensitivo e alteração no
nível de consciência.

Fatores de risco para o
AVC: Estilo de vida: Evite o se-

dentarismo, má alimentação, so-
brepeso, obesidade, tabagismo
uso de drogas e excesso de be-
bidas alcoólicas

Cuide da saúde como um
todo: Mantenha suas taxas
de colesterol e diabetes sob
controle, cuide da sua pres-
são arterial e visite regular-
mente o cardiologista, doen-
ças cardíacas estão entre os
fatores de risco para o AVC.

Neurocirurgião Dr. Pedro Nunes Boechat
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Comece uma fase de
maior satisfação e seguran-
ça no casamento. Hora de
formalizar uma relação pes-
soal ou associação, resol-
ver assuntos jurídicos ou
iniciar atividade em outra lo-
calidade. Planos da relação
íntima poderão incluir uma
viagem de longa duração ou
mudança grande de vida.

Redirecione o futuro. Me-
lhor época do ano para con-
cretizar mudanças e assumir
os padrões que deseja. Apro-
veite a Lua nova para se de-
sapegar de antigos valores e
condicionamentos. Você con-
tará com mais poder e oportu-
nidade de construir a vida em
novas bases. Defina planos de
longo prazo nesta semana.

Fortaleça sua posição no
trabalho, aumente a lideran-
ça e assuma mais poder. A
Lua nova inaugurará uma
época de sucesso e maior li-
berdade. Você poderá rece-
ber uma promoção, aumento
de salário ou iniciar um em-
preendimento e garantir o fu-
turo. Ótimo momento também
para cuidar da saúde.

nicie uma fase nova na
vida familiar. As próximas
quatro semanas serão muito
positivas para reformar a
casa, finalizar pendências do
passado e fortalecer as ba-
ses afetivas. Reencontro es-
pecial inspirará uma ativida-
de diferente. Reformule a ro-
tina, programe viagens e re-
alize um sonho antigo.

Pense diferente, finalize
um curso ou contrato e movi-
mente a vida com novidades.
Informações preciosas chega-
rão nesta Lua nova e poderão
mudar seus conceitos. Se o
plano for morar em outra loca-
lidade, as próximas quatro se-
manas trarão respostas positi-
vas e boas opções. Você terá
ótimo desempenho em provas.

Sonhos reveladores
marcarão esta Lua nova.
Busque respostas existenci-
ais, invista no autoconheci-
mento e dê novo significado
à vida. As próximas quatro
semanas trarão crescimento
espiritual e maior sintonia com
os sentimentos. Bom para se
libertar interiormente e resol-
ver insatisfações crônicas.

HORÓSCOPO

As próximas quatro sema-
nas serão definitivas no amor.
Uma relação que começar
nesta Lua nova poderá resul-
tar em casamento. Se já en-
controu a pessoa certa, deci-
sões sobre filhos ou gravidez
e investimentos em comum
inaugurarão uma fase de mai-
or união, estabilidade e segu-
rança. Fortaleça a identidade.

Decida investimentos,
estabi l ize as f inanças e
construa seu patr imônio.
Valores ficarão mais claros
nesta Lua nova. Fique de
olho no futuro e tome deci-
sões inteligentes que aumen-
tarão a segurança e o con-
forto. Momento de valorizar
os recursos e posses. Ne-
gócios estarão aquecidos.

Caminhos de realização
pessoal ficarão iluminados a
partir de hoje, com Lua nova
em seu signo. Comece novo
ciclo! As próximas quatro se-
manas trarão oportunidade
de crescimento financeiro e
de mudança radical no pro-
jeto de vida. Novos relacio-
namentos e maior abertura
social farão parte do pacote.

Mude de ambiente, ingres-
se num grupo poderoso, forta-
leça a posição na equipe de
trabalho e inicie amizades trans-
formadoras. A Lua nova trará
maior participação social e de-
cisões que determinarão um
empreendimento de longa du-
ração e o seu futuro. As próxi-
mas quatro semanas trarão
encontros significativos.

O futuro se tornará mais
atraente nesta Lua nova, que
trará sucesso profissional e
financeiro, alianças poderosas
e mudança de antigos pa-
drões. Bom para se associar,
iniciar um negócio, conquistar
maior prestígio e aumentar sua
visibilidade na carreira. Você
poderá assumir posição de
maior destaque e poder.

Hora de expandir horizon-
tes e embarcar em novas ex-
periências. Uma viagem apro-
ximará a família e favorecerá
o amor. Mude filosofias nesta
Lua nova. As próximas quatro
semanas serão importantes
para formalizações e conquis-
ta de prestígio. Você poderá
ganhar um prêmio, ter ótimo
desempenho em exames.

Rosa Di Maulo | Metrópoles

Câmara pode votar projeto que amplia
porte de armas de fogo no país

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

O plenário da Câmara dos
Deputados vai tentar votar
esta semana o projeto de
lei (PL 3.723/2019) que
amplia a posse e o porte de
armas de fogo no país.

O projeto do Poder
Executivo permite a con-

cessão de porte de armas
de fogo para novas cate-
gorias, além das previstas
no Estatuto do Desarma-
mento (Lei 10.826/03).

Atualmente, o porte só
é permitido para as cate-
gorias descritas no Estatu-
to do Desarmamento,
como militares das Forças
Armadas, policiais e guar-

das prisionais. O porte de
armas consiste na autoriza-
ção para que o indivíduo
ande armado fora de sua
casa ou local de trabalho.
Já a posse só permite man-
ter a arma dentro de casa
ou no trabalho.

Entre outros pontos, o
texto do relator da propos-
ta, deputado Alexandre

Leite (DEM-SP), diminui de
25 para 21 anos a idade
mínima para a compra de
armas desde que compro-
vados alguns requisitos,
como bons antecedentes
e apresentação de laudo
psicológico.

O relator também incluiu
em seu parecer que cida-
dãos poderão obter a licen-

ça se comprovarem a efeti-
va necessidade devido aos
riscos da profissão (como
transporte de valores e de
materiais controlados) ou
por terem sofrido alguma
ameaça contra si ou seu
dependente. A concessão
dessa licença exigirá aos
menos 25 anos de idade e
os mesmos requisitos da
posse, como laudo psicoló-
gico e bons antecedentes.

A oposição tem diver-
gências com pontos do
relatório, como a diminui-
ção da idade para o porte
e o porte de armas perma-
nente para quem trabalha
com transporte de valores.

MPs
O plenário também

pode apreciar as medidas
provisórias (MPs) que criam
o programa Médicos do Bra-
sil, em substituição ao Mais
Médicos (MP 890/2019), e
a que institui pensão espe-
cial para crianças com micro-
cefalia decorrente do vírus
Zika (MP 894/2019).

No dia 1º de agosto, o
governo lançou o Médicos
do Brasil. O principal objeti-

vo do novo programa con-
tinua sendo a interiorização
de médicos pelo país, espe-
cialmente nas regiões mais
remotas e desassistidas.
Uma das principais novidades
é a contratação dos profis-
sionais pelo regime de Con-
solidação das Leis do Traba-
lho (CLT). Até então, os
contratos eram temporários
de até três anos.

No dia 4 de setembro,
o governo federal editou
MP que assegura pensão
especial por toda a vida para
crianças vítimas de microce-
falia decorrente do vírus
Zika. Pelo texto do Executi-
vo, o benefício será conce-
dido a quem nasceu entre
2015 e 2018 e cuja família
receba o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC),
auxílio no valor de 1 salário-
mínimo concedido a pesso-
as de baixa renda. Mas o
relator da MP na comissão
que analisou a proposta,
senador Izalci Lucas (PSDB-
DF), incluiu o benefício para
as crianças afetadas nascidas
até o final deste ano.

(*) Com informações
da Agência Câmara
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Governador acompanha inauguração de novo acesso
ao Santuário Nossa Senhora da Saúde, em Ibiraçu

Ibiraçu – O governa-
dor do Estado, Renato Ca-
sagrande, participou, na ma-
nhã deste domingo (27), da
inauguração da obras do
novo acesso ao Santuário

Nossa Senhora da Saúde,
em Ibiraçu. A obra da pas-
sagem inferior foi realizada
pela mineradora Vale e subs-
titui a antiga passagem em
nível sobre a ferrovia.

Na avaliação de Casa-
grande, o novo acesso é
muito importante para o
Santuário, que é um impor-
tante local no município.“Vi
esse Santuário avançando e

olha como está bonito. Co-
meçou sem nada, apenas
com a igrejinha e hoje está
essa maravilha, que atrai
cada vez mais devotos para
alimentar sua fé e espiritua-

lidade. É um centro de irra-
diação de forças positivas do
nosso cristianismo e um
ambiente Ambiente agradá-
vel para fazermos nossas
orações”, afirmou.

O governador também
elogiou o reitor do Santu-
ário, dom Décio Sossai Zan-
donade, e a presença de
outros importantes pontos
religiosos na região: “Dom
Décio é um bispo empre-
endedor, que tem feito um
belo trabalho. A força es-
piritual que temos aqui
nessa região, incluindo o
Mosteiro Zen Budista, é
extraordinária”, frisou.

De acordo com a em-
presa, o investimento foi
de aproximadamente R$
10 milhões. As obras tive-
ram um ano de duração. A
nova passagem inferior
possui pista rodoviária du-
pla, com 7,2 metros de lar-
gura e altura livre de 5
metros, que possibilita o
trânsito de veículos de pas-
seio, caminhões e ônibus.

Na região da obra, ao
longo da faixa de domínio
da ferrovia, foi implantada
uma vedação em uma ex-
tensão de 685 metros,
com objetivo de preservar

a segurança das pessoas.
O asfaltamento contem-
plou não só a passagem
inferior, como também
seus acessos numa exten-
são total aproximada de
800 metros. O projeto in-
clui ainda paisagismo e cal-
çada com 2,10 metros de
largura com guarda-corpo
metálico, atendendo às
normas de acessibilidade e
garantindo o acesso segu-
ro da comunidade.

Visita
Durante a agenda em

Ibiraçu, o governador Re-
nato Casagrande também
visitou o andamento das
obras realizadas pelo Go-
verno do Estado no bairro
Elias Bragatto. Os investi-
mentos na Praça Saudável
e na Creche do bairro ul-
trapassam R$ 2,3 milhões.

“Inauguramos no início
do ano um Campo Bom de
Bola no bairro, agora a obra
da Praça Saudável já está
na fase final e a creche
está a todo vapor. São
obras que vão trazer de-
senvolvimento e mais opor-
tunidades aos moradores
do bairro e de toda Ibira-
çu”, avaliou Casagrande.

Sete conselhos regionais já definiram
temas prioritários para o desenvolvimento

Estado – Sete conse-
lhos regionais, que com-
põem o Plano Regional de
Desenvolvimento do Estado,
já definiram os temas priori-
tários para o desempenho de
ações nas microrregiões a
que pertencem. Nesta quin-
ta-feira (24), a microrregião
do Rio Doce definiu priorizar
os assuntos relacionados à in-
fraestrutura rural e urbana,
segurança, ampliação e mo-
dernização econômica.

Na microrregião central
sul o enfoque será para a
infraestrutura, logística, for-
talecimento das cedais pro-
dutivas e saúde; no litoral
sul ganham destaque o tu-
rismo, a infraestrutura e os
recursos pesqueiros; no
Caparaó os temas que so-
bressaíram foram turismo e
meio ambiente; na sudoes-
te serrana os temas serão
turismo e agronegócio. Já
a microrregião central ser-
rana desempenhará ações
para o fortalecimento da
segurança hídrica e infraes-
trutura rural; e a microrre-
gião centro oeste terá
como temas a infraestrutu-
ra, a segurança hídrica e a
infraestrutura rural.

Após a definição dos
temas, foram formadas câ-
maras temáticas para a for-
mulação de propostas que
deverão ser apresentadas
nas próximas reuniões de
cada conselho. Posterior-
mente, também serão de-
finidos objetivos estratégi-
cos e construção de pla-
nos de ação para o desen-
volvimento econômico e
social local.

O subsecretário de De-
senvolvimento e Integra-
ção Regional e coordena-
dor do Plano, Paulo Men-
gueli, destaca a importân-
cia das ações executadas
pelos conselhos para o
crescimento de cada mi-
crorregião. “As câmaras te-
máticas dos conselhos pos-
suem a atribuição de iden-
tificar quais são os desafios
e os gargalos referentes ao
tema escolhido na região,
e quais estratégias serão
adotadas para superá-los.
Trata-se de uma realização
conjunta envolvendo o
Governo, representantes
do poder público munici-
pal, o Legislativo Estadu-
al, iniciativa privada e enti-
dades sociais”, explica.

Plano Regional de
Desenvolvimento – O
Plano Regional de Desen-
volvimento foi lançado
pelo Governo do Estado
no dia 10 de abril, em Ca-
choeiro de Itapemirim. O
objetivo dos conselhos é
criar um ambiente de ar-
ticulação e integração de
interesses das microrregi-
ões a partir das vocações,
desafios e oportunidades
identificadas para cada
área e buscar o desenvol-
vimento regional integra-
do de forma equilibrada e
sustentável.

Além da Secretaria de
Estado de Desenvolvimen-
to (Sedes), fazem parte
do comitê gestor do Pla-
no, a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional (Sec-
ti), a Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação
do Espírito Santo (Fapes),
a Secretaria de Economia
e Planejamento (SEP) e o
Instituto Jones dos Santos
Neves (IJSN).

A política de desenvol-
vimento regional tem como
diretriz o equilíbrio do de-
senvolvimento em todo

Estado, buscando potenci-
alizar os arranjos produtivos
existentes e gerar novas
oportunidades. A ação de
Governo se orienta pela
busca do equilíbrio e con-
templará ações bem estru-
turadas, focadas na busca

de investidores capazes de
consolidar ou adensar cadei-
as produtivas já existentes.

Ao todo, nove conse-
lhos regionais foram implan-
tados nas microrregiões
que compõem o Espírito
Santo. Na Grande Vitória,

as ações serão realizadas
pelo Conselho Metropolita-
no de Desenvolvimento da
Grande Vitória (Comdevit),
que reúne os sete municí-
pios da região – Vitória, Vila
Velha, Serra, Cariacica, Vi-
ana, Guarapari e Fundão.
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Grupo “Malalas” promove rodas de
conversa sobre vivência feminina
na Emef Samuel Batista Cruz

Linhares – Todas as
quintas-feiras, alunas dos
oitavos e nonos anos da
Emef Samuel Batista Cruz
(Caic) têm um encontro
marcado no “Grupo Mala-
las”. O projeto, desenvol-
vido por estudantes de
Psicologia da Faculdade Pi-
tágoras, abre espaço para
discussões sobre assuntos
do universo feminino e é
um momento para com-
part i lhar vivências. O
tema desta semana foi
“depressão e ansiedade
na adolescência”.

Maria Izabel Mauricio da
Silva e Roni Rodrigo Sar-
ter, estudantes do sexto
período de Psicologia, são
os idealizadores do proje-
to que recebe orientação
da professora Ana Cristina
Scopel. O grupo se reúne
toda quinta-feira, às 14
horas na escola. Ao todo,
20 adolescentes partici-
pam dos encontros.

“Nos encontros traba-
lhamos temas voltados às
vivências femininas, ofere-
cendo um espaço no qual

as adolescentes comparti-
lhem suas vivências, e in-
formações sobre os diver-
sos tipos de violências que
as mulheres podem estar
submetidas todos os dias,
como identificá-las, se pro-
teger e denunciar em caso
de necessidade. As mulhe-
res ainda são as principais
vítimas de violência no Bra-
sil, sejam elas físicas, psico-
lógicas ou sexuais”, pontu-
aram os estudantes.

Vários assuntos já es-
tiveram em pauta, entre
eles violência doméstica,
psicológica e sexual, so-
roridade, assédio, pressão
estética e racismo. “Utili-
zamos técnicas didáticas
e leves como dinâmicas,
apresentação de slides,
vídeos, filmes, produção
de arte e rodas de con-
versa.  As meninas se
mostram extremamente
interessadas, participan-
do dos encontros, fazen-
do perguntas e compar-
tilhando vivências. Foram
elas quem pediram para
que retomássemos o pro-

jeto nesse semestre”, dis-
se Maria Izabel.

A aluna Isabela de Oli-
veira Melhorin, do 8º ano,
é uma das participantes do
grupo. “Os encontros são
muitos bons porque tenho
com quem conversar e isso
me faz muito bem. Sem-
pre tem assuntos que não
sei se consigo conversar
com meus pais e amigos e,
aqui, em conjunto, fica
bem mais fácil de expres-
sar, porque as outras me-
ninas acabam falando das
mesmas coisas”, frisou.

“O projeto traz mais
segurança para nossas
estudantes e  mostra
que a mulher tem voz e
vez na sociedade, que
tem os mesmos direitos
que os homens, mas,
muitas vezes, são repri-
midas por não ter conhe-
cimento. Os encontros
são momentos para for-
talecer a figura da mu-
lher na sociedade, auxili-
ando as estudantes a
enxergarem o que está
acontecendo de errado

no lar e na sociedade”,
destacou o diretor da
escola, Danilo Souza.

Porque o grupo
de chama “Malalas”?
Os idealizadores do

projeto explicaram que
Malala Yousafzai é uma ati-
vista paquistanesa conhe-
cida por sua luta em favor
dos direitos humanos, so-
bretudo os direitos das
mulheres do vale do rio
Swat, onde o Talibã proi-
biu que as meninas fre-
quentassem a escola.

Explicaram que a vida
das mulheres paquistane-
sas é muito difícil, são mui-
tos conflitos locais, casa-
mentos prematuros força-
dos, trabalho infantil e cus-
tos elevados impedem mais
de 130 milhões de garotas
de irem à escola. Aos 15
anos, Malala foi atingida por
uma bala na cabeça, dispa-
rada por terroristas do Ta-
libã que queriam acabar
com sua luta. Ela sobrevi-
veu ao atentado e sua his-
tória ganhou o mundo nos
anos seguintes, transfor-
mando-a na maior voz in-
ternacional em defesa da
educação de meninas no
mundo e na mais jovem
ganhadora de um Prêmio
Nobel da Paz, aos 17 anos.

“Como esse grupo foi
criado para as adolescentes,
Malala seria a figura perfeita
para representar o grupo,
já que mesmo com sua
pouca idade, conseguiu fa-
zer tanto pelos direitos das
mulheres”, informou o es-
tudante Roni Rodrigo.
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Faço saber que pretendem casar-se:

1 – DONEIRO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, ir-
rigador, residente na Avenida Cristo Rei, nº 163,
Córrego D’agua em Sooretama/ES e CLEONICE DE
SOUZA FERREIRA, brasileira, divorciada, Trabalha-
dora Rural, residente na Avenida Cristo Rei, nº 163,
Córrego D’agua em Sooretama/ES.

2 – JOÃO VICTOR LOPES SUZANO, brasileiro,
solteiro, Mecânico, residente na Rua São Francisco,
nº 615, Centro em Sooretama/ES e NATALIA DOS
SANTOS, brasileira, solteira, Auxiliar de Escritório, re-
sidente na Rua Basilio Cerri, nº 76, Centro em Soo-
retama/ES.

3 – BRENO BUZETTI SERRANO, brasileiro, sol-
teiro, Técnico Agrícola, residente na Rua Pequi, nº
146 em Sooretama/ES e ANA PAULA DOS SAN-
TOS BATISTA, brasileira, solteira, DO LAR, residen-
te na Rua Pequi, nº 146 em Sooretama/ES.

4 – VINÍCIUS SOUZA DA TRINDADE, brasilei-
ro, solteiro, autônomo, residente na Rua Giúna, nº
91, Sayonara em Sooretama/ES e CRISLANE MAR-
TINS DOS SANTOS, brasileira, solteira, estudante,
residente na Rua Ipê, nº 44, Sayonara em Sooreta-
ma/ES.

5 - FRANCISCO CARLOS LEITE BRASIL, brasi-
leiro, solteiro, Produtor Rural, residente na Fazenda
Ouro Preto, Chumbado em Sooretama/ES e TÂNIA
BARBOSA RIGATO, brasileira, solteira, Pedagoga,
residente na Fazenda Ouro Preto, Chumbado em
Sooretama/ES.

6 – GILSON DA CONCEIÇÃO, brasileiro, soltei-
ro, caseiro, residente na BR 101, KM 122, Frutmel
em Sooretama/ES e DUBERLÂNIA SANTOS LIMA,
brasileira, solteira, Cozinheira Geral, residente na BR
101, KM 122, Frutmel em Sooretama/ES.

7 – EUVALDO FERREIRA JUNIOR, brasileiro,
solteiro, Auxiliar de Serviços Gerais, residente na Rua
Gumercindo M.C Oliveira, nº 45, Córrego Alegre em
Sooretama/ES e MARCELA ALMEIDA FERREIRA,
brasileira, solteira, estudante, residente na Rua Gu-
mercindo M.C Oliveira, nº 45, Córrego Alegre em
Sooretama/ES.

Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-se na forma da Lei.

Sooretama-ES, 29 de outubro de 2019

Esmael Nunes Loureiro
Tabelião
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cyan magenta amarelo preto

Brasil assina 8 acordos com Emirados
Árabes para ajuda econômica e defesa

Em visita oficial aos
Emirados Árabes Unidos, o
presidente Jair Bolsonaro
firmou oito atos bilaterais
com o país do Oriente Mé-
dio em várias áreas como
paz e segurança, coopera-
ção econômica, inteligên-
cia artificial, meio ambien-
te e defesa. A comitiva
brasileira foi recebida, nes-
te domingo (27), em Abu
Dhabi, pelo príncipe herdei-
ro do país, Xeique Moham-
med bin Zayed Al Nahyan.

Bolsonaro está em visi-
ta a três países da região.
Depois dos Emirados Ára-
bes, visita o Catar e a Ará-
bia Saudita, que são gran-
des compradores de pro-
dutos do agronegócio bra-
sileiro e compradores pro-
missores de produtos de
defesa. Os dois países são
donos de grandes fundos
soberanos em busca de
oportunidades investimen-
to em países emergentes.

“O Brasil mudou de ver-
dade, os números da econo-
mia comprovam o que estou
falando, e o fato de estar-
mos reconquistando a confi-
ança do mundo todo faz com
que cada vez mais países quei-

ram firmar negócios com o
Brasil”, disse em entrevista à
Agência de Notícias dos Emi-
rados Árabes, antes de dei-
xar o país rumo ao Catar.

Acordos
Para despertar o inte-

resse das companhias em
expandir as atividades no
Brasil, foi firmado entendi-
mento com os Emirados
Árabes para a troca de in-
formação sobre o ambien-
te de negócio e oportuni-
dades de investimentos
nos dois países, por meio
de compartilhamento de
experiências e de melho-
res práticas empresariais.

Na área de defesa, os
dois países pretendem
constituir um fundo para
expansão da capacidade
produtiva do setor no Bra-
sil. O objetivo é financiar
projetos considerados pri-
oritários pelos dois países.

Os dois países também
estabeleceram as diretrizes
para a parceria no desen-
volvimento, produção e
comercialização de produtos
de defesa. Também foi as-
sinado ato para o desenvol-
vimento de iniciativas de

alto nível nas áreas de paz
e segurança; de coopera-
ção econômica, especial-
mente em comércio, inves-
timento, indústria, infraes-
trutura, agricultura, trans-
porte e espaço exterior; de
cooperação energética e
articulação de mecanismos
conjuntos nos setores do
turismo, cultura e esportes.

O Brasil e os Emirados
Árabes ainda se compro-
meteram à troca e prote-
ção mútua de informações.
O acordo assinado estabe-
lece, entre outros assun-
tos, equivalência dos níveis
de classificação, medidas
de proteção, regras de
acesso e transmissão de
informações classificadas,
bem como providências
relacionadas ao vazamento
de dados sigilosos. Um ou-
tro memorando de enten-
dimento prevê parceria
entre instituições tecnoló-
gicas na área de inteligên-
cia artificial por meio do
desenvolvimento de pro-
gramas de pesquisas bási-
cas e aplicadas, realização
de projetos conjuntos e
participações em eventos.

Na área aduaneira, os

dois países deverão pres-
tar assistência mútua na
prevenção, combate e in-
vestigação de infrações
aduaneiras para garantir
segurança e fluidez na ca-
deia logística do comércio.

Além disso, haverá troca de
informações sobre assun-
tos de sua competência,
tais como valoração adua-
neira, regras de origem e
classificação tarifária.

Os órgãos de meio am-

biente também vão coope-
rar nas áreas de conserva-
ção ambiental e de espé-
cies ameaçadas e desenvol-
ver iniciativas em ecoturis-
mo, gestão de zonas úmi-
das, entre outros.


