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IEL-ES ABRE 
VAGAS DE 
ESTÁGIO

ALFREDO 
CHAVES DE 
OLHO NOS 
ENTULHOS

AFOGAMENTOS

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-ES) está com vagas aber-
tas para estágio em oito 
municípios do interior do 
Estado. O benefício varia de 
R$ 465,00 a R$ 624,55, com 
opção de auxílio Transporte, 
Al imentação e Plano de 
Saúde. As vagas são para os 
municípios de Linhares, João 
Neiva, Montanha, Barra de 
São Francisco, São Gabriel 
da Palha, Iúna, Ibatiba e 
Venda Nova do Imigrante

CADASTRE-SE
(28) 99883-7453

Receba no celular (Whatsapp) 

ou receba por e-mail. 
Todos os dias, o melhor 

jornal para você!

Um garoto de 12 anos chegou a ser 

socorrido, mas morreu no hospital. No outro 

caso, um pai conseguiu salvar o filho que 

se afogava e uma terceira pessoa que 

tentou ajudar no resgate desapareceu. Após 

buscas de mergulhadores, o homem foi 

encontrado morto.

MORTES 
NO RIO
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Cachoeiro tem 145 pontos de 
descarte de lixos recicláveis

Os moradores  de 
Cachoeiro de Itapemirim 
contam com 145 pontos 
de descarte de lixos secos 
reaproveitáveis, implanta-
dos por meio do projeto 
Vem Reciclar, da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Semma).

São, ao todo, 125 bags 
coletores, distribuídos em 
toda a rede de ensino muni-
cipal urbana e, também, em 
condomínios e empresas, e 
mais 20 pontos de entrega 
voluntária (PEV), em diferen-
tes regiões da cidade.

Nessas unidades recep-
toras, podem ser descarta-
dos papel, plástico e metal, 
além de vidro, que precisa 
estar devidamente emba-
lado, para não pôr em risco, 
por exemplo, a segurança 
das pessoas que trabalham 
no serviço de recolhimento. 

“É importante frisar que 
esses coletores se destinam, 
apenas, a lixos recicláveis. 
Não são permitidos, de 
modo algum, papel higiênico 
já utilizado, embalagem com 
comida, resíduos de saúde 
e afins”, enfatiza o secretá-
rio de Meio Ambiente de 
Cachoeiro, Mário Louzada, 
ao relatar que já houve ca-
sos de descartes indevidos, 
desde fraldas sujas a ani-
mais mortos.

Ele também explica que 
a ampliação do projeto ocor-
re de maneira periódica. 
“Para atender às deman-
das da população, cada 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV):
- Praça Adrião Coelho Filho Salomé, bairro BNH de Cima
- Rodovia ES 482, bairro BNH de Cima (em frente à Itamil)
- Rua Manoel Fonseca, bairro Ferroviários (perto do Detran)
- Praça Pedro Cuevas Junior, Centro (praça do Roberto Carlos)
- Praça Jerônimo Monteiro, Centro (em frente ao muro da Câmara)
- Praça Jorge Meneguelli, bairro Amarelo (em frente ao Mercado Municipal São João)
- Avenida Monte Castelo, bairro Independência (na lateral do MP)
- Rua Araraquara, bairro Independência (em frente ao Fórum)
- Rua Dr. Raulino de Oliveira, Centro (em frente à Santa Casa)
- Rua Levino Fanzeres, bairro Novo Parque (em frente à igreja Nossa Senhora Aparecida)
- Rua João Santana, bairro Sumaré (próximo à escola Fraternidade e Luz)
- Avenida Beira Rio, bairro Guandu (perto da Ponte de Ferro)
- Avenida Aristides Campos, bairro Campo Leopoldina (perto da escola Ipê)
- Avenida Aristides Campos, bairro Campo Leopoldina (próximo à Selita)
- Rua Maurílio Correa, bairro Teixeira Leite (perto da escola Elísio Cortes Imperial) 
- Rua Prof. Gilceu Machado, bairro Amaral (próximo à praça Walter Bueno)
- Avenida Theodorico Ferraço, bairro Gilson Carone (em frente ao Supermercado Carone)
- Rua Dep. Raimundo Andrade, bairro IBC (em frente ao Hiper Lanchão)
- Praça Dom Luiz Gonzaga Peluso, bairro Village da Luz
- Praça da Bandeira, bairro Aquidaban (próximo ao Dienes Lanches)

Por Luciana Maximo

vez mais, já temos previsão 
de implantação de novos 
pontos, para os próximos 
meses”, diz.

Além desses recepto-
res, o Vem Reciclar faz o 
recolhimento porta a porta, 
nos bairros BNH, Amarelo, 
São Geraldo, Paraíso, Santo 
Antônio e onde houver 
maior quantidade de mate-
rial descartado.

RENDA PARA 
CATADORES 

Por mês, o volume total 
de lixo reciclável recolhi-
do gira em torno de 25 
toneladas. Esse montante 
é destinado à Associação 
dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Cachoeiro 
(Ascomirim), responsável 
pelo tratamento adequado 
para a comercialização do 
material, o que gera renda 
para dezenas de famílias 
dos associados.

Entre as unidades receptoras há 20 pontos de entrega voluntária (PEV), em diferentes regiões

UNIDADES RECEPTORAS

São pelo menos 145 pontos de coleta de 
material a ser reciclado em Cachoeiro
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TCU divulga avaliação da 
gestão 2017

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-ES) pu-
blicou sexta-feira (19) a 
edição de dezembro 
do Painel de Controle 
d a  M a c r o g e s t ã o 
Governamental, englo-
bando informações de 
todo o ano passado. Os 
dados, disponibilizados 
no sistema CidadES (ht-
tps://cidades.tce.es.gov.
br/#/inicio), apontam 
que o Estado obteve um 
resultado orçamentário 
anual de superávit de 
R$ 746 milhões. Em 
2017, a arrecadação to-
talizou R$ 15,1 bilhões 

Tribunal de Contas divulga avaliação da gestão governamental de 2017 

GESTÃO
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Cachoeiro tem 145 pontos de 
descarte de lixos recicláveis
Entre as unidades receptoras há 20 pontos de entrega voluntária (PEV), em diferentes regiões

TCU divulga avaliação da 
gestão 2017

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-ES) pu-
blicou sexta-feira (19) a 
edição de dezembro 
do Painel de Controle 
d a  M a c r o g e s t ã o 
Governamental, englo-
bando informações de 
todo o ano passado. Os 
dados, disponibilizados 
no sistema CidadES (ht-
tps://cidades.tce.es.gov.
br/#/inicio), apontam 
que o Estado obteve um 
resultado orçamentário 
anual de superávit de 
R$ 746 milhões. Em 
2017, a arrecadação to-
talizou R$ 15,1 bilhões 

PESSOAL
O Painel destaca ainda 

que, apesar de seguir 

reduzindo sua despesa 
com pessoal nos últimos 
doze meses, o Tribunal de 

Justiça do Estado (TJES) 
atingiu o limite prudencial 
de gasto com pessoal e 

Assessoria de 
Comunicação

enquanto as despesas 
chegaram a R$ 14,4 bi-
lhões. Porém, o Painel 
demonstra que houve 
frustração de receita 
em relação à média es-
perada para o período 
no montante de R$ 1,16 
bilhão. 

Na comparação do 
ano passado com 2016, 
a receita obteve um 
aumento nominal (sem 
correção inflacionária) 
de 2,30%, porém, uma 
queda real de -0,63%. 
Desempenho seme-
lhante teve a despesa 
quando analisados os 
mesmos períodos, com 
aumento nominal de 
aproximadamente 2,7 
e uma queda real de 
-0,25%.

Tribunal de Contas divulga avaliação da gestão governamental de 2017 
está impedida de conce-
der aumento ou reajuste, 
criar cargos, dentre ou-
tras vedações impostas 
pelo artigo 22 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Em dezembro, as des-
pesas com pessoal em 
relação à RCL de todos os 
Poderes e Órgãos estão 
abaixo dos limites legais. 
As despesas com pessoal 
foram executadas da se-
guinte forma, em relação 
à RCL: 

Executivo – 45,1% 
Assembleia Legislativa 
– 1,23%
Judiciário – 5,7%
Tribunal de Contas  - 
0,82%
Ministério Público – 
1,72%

GESTÃO

No demonstrativo do TCU fica evidente que houve redução 
das despesas
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Num sítio bucólico, Sandrinha comemora aniversário

Sandra Bezerra 
Lopes, a simpática 
Sandr inha ,  com-
pletou idade nova, 
neste domingo, 21, 
e, a festa surpre-
sa foi realizada no 
del ic ioso e l indo 
Sítio São José, em 
Anchieta ,  do ca-
sa l  Rosange la  e 
Salário, assim cha-
mado pelos amigos. 
Um lugar mágico, 
cercado de verde 
e árvores frutíferas.

A festa  reuniu 
amigos especiais, 
artistas, empresá-
rios, comerciantes, 
professores e ou-
tros convidados de 
honra. 

A  dup la  Manu 
Ferreira e Alex deu 
o  show à  pa r te , 
cantaram grandes 

Por Luciana Maximo 

A festa foi surpresa e os melhores e mais queridos amigos de Sandrinha foram cantar parabéns a ela

FELICIDADES

sucessos da MPB e 
músicas internacio-
nais. Tudo lindo e 
delicioso. As crian-
ças se acabaram na 
piscina. 

E n t r e  o s  c o n -
vidados, o verea-
dor  Serg inho de 
Anchieta, afilhado 
da aniversariante, 
o  s e c r e t á r i o  d e 
Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  d e 
P i ú m a ,  K a u ê 
Oliveira, a cantora 
Eliana Sabino, entre 
outras personalida-
des.

Todos quer iam 
abraçar Sandrinha 
que fez questão de 
servir um maravi-
lhoso vinagrete de 
sururu para acom-
panhar o churrasco. 
Delícia!

“Estou amando 
demais, foi surpre-
sa pra mim, estou 
apaixonada,  sem 

palavras, a música, 
a comida e a pre-
sença de todos os 
amigos. Muito obri-
gada a todos”, agra-
deceu Sandrinha.

_ “Sandrinha é 
uma pessoa muito 
especial para mim. 
Eu que v im para 
Piúma sem paren-
tescos,  me casei 
com a Indiara e a 
Sandra, tia dela, se 
tornou para mim 
uma referência de 
família, uma tia es-
petacular, uma pes-
soa que eu amo, 
que busco quando 
estou com proble-
mas, é uma pessoa 
que se tornou minha 
referência familiar, 
simplesmente es-
petacular em Piúma, 
feliz aniversário, que 
esta data se repita 
por muitos anos”, 
disse Kauê. 

Quem também 

prestigiou a festa 
fo i  o empresár io 
Cláudio Sabadim 
que deixou o se-
g u i n t e  r e c a d o . 
“Sandrinha é uma 
pessoa muito ba-
cana, uma pessoa 
que amamos de-
mais ,  tenho uma 
consideração muito 
especial ,  ela e o 
Zé Márcio, eu amo 
demais, uma família 
maravilhosa. Que 
festa perfeita, esse 
sítio aqui é lindo”.

E l i a n a  S a b i n o 
comentou que o 
a n i v e r s á r i o  d e 
Sandrinha tem que 
prestigiar. “A Sandra 
é uma pessoa espe-
cialíssima, tem um 
coração enorme, 
não mede esfor-
ços para ajudar as 
pessoas, parabéns”, 
parabenizou.

O proprietário do 
bucólico Sítio, quem 

r e c e p c i o n o u  o s 
convidados, João 
Marcos Soares, o 
Salário, afirmou que 
a Casa está sempre 
aberta. “A Sandra é 
uma pessoa mara-
vilhosa, com Márcio 
o marido dela for-
ma um casa l  ex-
cepcional, a gente 
não podia deixar 
de participar com 
eles também dessa 
fel ic idade, desse 
dia, qualquer hora 
qualquer dia a gen-
te abre as portas 
para outras opor-
tunidades, tomara 
que venha muitos 
anos e muitos anos. 
A gente é que agra-
dece”.

Ressalta-se que o 
Sítio onde foi a festa 
está aberto para 
outros eventos, em 
breve anunciare-
mos como fazer re-
servas.  
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Intensificação na fiscalização 
de entulhos

A  P r e f e i t u r a 
Municipal de Alfredo 
Chaves, por meio da 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços 
Urbanos, está inten-
sif icando as ações 
quanto à remoção de 
entulhos nas vias pú-
blicas do município. 
A partir de fevereiro 
os cidadãos deverão 
realizar o acondicio-
namento, o transporte 
e a destinação final 
destes materiais, de 
acordo com o Decreto 
Municipal 1183/N2018.  
O descumprimento 
dessas exigências po-

Darcy Marchiori de 
Paula Gaigher, explica 
o objetivo da iniciativa. 

“As pessoas costumam 
depositar os entulhos 
direto nas calçadas. 

Desta forma, os resí-
duos costumam ficar 
vários dias expostos, 
causando incomodo 
para pedestres, sen-
do espalhados pelas 
ruas e deixando um 
visual desagradável na 
cidade. Com essa mu-
dança, priorizaremos 
a imagem da nossa 
cidade”, afirmou.

Uma campanha 
foi lançada para que 
todos os moradores 
possam enviar foto 
de lixo acumulado por 
meio de um aplicativo 
de mensagens. Trata-
se da “Campanha de 
Olho na Rua”.

 
CAMPANHA DE 
OLHO NA RUA
A campanha fun-

Assessoria de 
Comunicação

derá resultar em multa 
e até embargo da obra, 
se for o caso dos ma-
teriais serem restos de 
construção. 

De acordo com 
i n f o r m a ç õ e s  d a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e 
serviços Urbanos, na 
impossibilidade parti-
cular de cumprir essas 
adequações, o muní-
cipe poderá reque-
rer o serviço junto a 
Administração Pública 
Municipal e as empre-
sas que prestam servi-
ços referente a caixas 
estacionárias deverão 
ser previamente ca-
dastradas.

O secretário munici-
pal de Meio Ambiente 
e Serviços Urbanos, 

Alfredo Chaves intensifica fiscalização de entulhos nas vias públicas
cionará com a cola-
boração de toda a 
população. Ao ver lixo 
espalhado pelas ruas 
da cidade, registre e 
envie para os tele-
fones da Secretaria 
Municipal  de Meio 
Ambiente e Serviços 
Urbanos.  Após re-
ceber as imagens, a 
equipe do setor toma-
rá providências para 
que possa ser reali-
zada a retirada do lixo 
dos devidos lugares. 
Colabore com essa 
ação e ajude a manter 
Alfredo Chaves sem-
pre limpa.

 
Telefones

(27) 99309. 6729
(27) 99978. 3148
(27) 99605. 2319

DE OLHO

Assessoria de Comunicação

“Campanha de Olho na Rua” lançada 
em Alfredo Chaves

A festa foi surpresa e os melhores e mais queridos amigos de Sandrinha foram cantar parabéns a ela
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VENDA

ANCHIETA - 
TERRENO EM UBU 

Preço: R$ 60.000 
Tamanho: 360 m²
27 99847-1041

PRESIDENTE 
KENNEDY - CASA 

NA PRAIA DAS 
NEVES

Preço: R$ 120.000
Casa com 3 quartos
31 98909-0513

ANCHIETA - 3 
QUARTOS 1 SUITE

Preço: R$ 240.000
Apt 130 m², 2º andar
27 98151-3019

ITAPEMIRIM - CASA 
NA PRAIA DE 

ITAIPAVA
Contendo 2 quartos, 
sala, cozinha, 
banheiro,
área de serviço, 
garagem para dois 
carros.
28 98806-0230

ALUGA

PIÚMA - PARA 
TEMPORADA

Aluguel dia: R$ 300
Casa com 4 quartos 
sendo 2 suítes
28 99938-9475

ClassiDIGITAL
CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM - 
APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts
28 99298-0563

ITAIPAVA - 
CASA DE PRAIA

Aluguel dia: R$ 120
otima casa de praia, 
localizada a 1 km do 
mar, praia de itaoca
31 99219-7144

MARATAÍZES - CASA 
PARA CARNAVAL

Casa nova, arejada, 
mobiliada, 184m2,
3 quartos , sendo 
1 suíte
28 99933-8979

CASA EM UBU - 
ANCHIETA ES

A casa possui 3 
quartos, 2 banheiros ( 
sendo uma suite ) 
28 99991-3631

ANCHIETA - 
TEMPORADA DIÁRIA

Aluguel: R$ 270
27 99955-0022

CASA TEMPORADA 
CARNAVAL EM 

PARATI - ANCHIETA 
3 quartos
Preço do pacote: 

R$ 4.000
Localizada a Rua 
Vicente Serafim, na 
simpática Vila de 
Parati em Anchieta, 
entre a Praia de Ubú e 
Castelhanos
27 98822-2093

ANCHIETA - CASA 
DE PRAIA POR 
TEMPORADA

Casa de 2 pavimentos 
3 qts, 3 banheiros, 
sala copa cozinha 
estacionamento 
descoberto para para 
4 veículos, localiza na 
Praia dos Castelhanos
carnaval R$ 2.500,00 
para no máximo 10 
pessoas
37 3214-8549

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

APARTAMENTO 
PARA TEMPORADA 

EM PIÚMA
Aluguel por semana: 
R$ 1.000
Ótima Apartamento ao 
lado do Supermercado 
Piúminas
28 99955-4615

ALUGUEL DE 

CASA EM PIÚMA 
TEMPORADA

Aluguel por dia: R$ 120
casa com 2 quartos
27 99614-4714

MARATAIZES 
Segunda quinzena de 
janeiro ou segunda 
quinzena de fevereiro 
Rua Alamedas do 
Chalé 
28 99984-5030

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

Aluguel dia: R$ 250
3 quartos , 2 banheiros, 
1 lavabo, 2 garagens, 
casa toda mobiliada
22 99838-3155

VEÍCULO

FORD FOCUS 
HATCH 2.0 2016

28 99885-3979
Automático
2016/16   
20.900km

VOLKSWAGEN 
GOL - 1996

Preço: R$ 11.500
painel do gol g4.... forro 
de porta do gol g4
28 99903-3819

CB 300 
BRANCA - 2012

Preço: R$ 7.800
Em perfeito estado

27 99830-7664

SIENA - 2012
Preço: R$ 25.000
Siena único dono
28 99917-3825

XT660 - 2007
Preço: R$ 16.500
Vendo urgente
28 99988-8252

SHINERAY XY - 2015
Preço: R$ 1.950
Vendo Shineray 
phoenix
28 99978-1910

PEUGEOT 208 ÚNICO 
DONO - 2014

Preço: R$ 32.000
Carro completo
28 99904-0717

SCANIA 2012/13
Preço: R$ 198.000
Scania r 440
28 99222-2759

ECOSPORT 
XL 1.6 - 2004

Preço: R$ 18.500
vendo conservado
4 pneus Michelin 
novos
28 99904-1375

MONTANA 
03/04 - 2004

Preço: R$ 10.300
veiculos precisa de 
alguma manutençao
28 99904-6738

OPORTUNIDADE

VENDO Piúma 
Aptartamento de 
02 quartos sendo 
01 suíte, prédio de 
frente para o mar
Preço: R$ 115.000
28 99992-2301

GELADEIRA
Preço: R$ 500
geladeira Consul 
novinha
27 99616-6444

MANGA-LARGA 
MACHADOR 

28 99883-9980

PRANCHA DE SURF
Preço: R$ 200
em perfeito estado 
28 99985-5375

LANCHA REAL 
24 CLASS

Preço: R$ 67.000
Vendo Lancha real 
24 Class ano 2006 
muito nova
27 99989-0903

EMPREGO

CONTRATA SE 
CABELEREIRA COM 

EXPERIENCIA
Cachoeiro de 
Itapemirim 
28 99938-5591

Publicação de Abandono de Emprego, Extravios de 
Documentos (Alvará, Notas Fiscais, Livros Fiscais, 
Diploma, etc), Editais, Edital de Convocação, Edital 
de Citação, Edital de Intimação, Edital Judicial, Edital 
Extrajudicial, Convocações, Convocação de Assembléia, 
Atas, Ata de Assembléia, Ata da Reunião, Comunicados, 
Licenças Ambientais e Balanços.

“
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Duas pessoas morrem 
afogadas em Cachoeiro

O  C o r p o  d e 
Bombeiros registrou 
dois afogamentos 
no Rio Itapemirim, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim, na região 
Sul do Estado, neste 
sábado (20). Um garo-
to de 12 anos chegou 
a ser socorrido, mas 
morreu no hospital. 
No outro caso, um 
pai conseguiu salvar 
o filho que se afogava 
e uma terceira pessoa 
que tentou ajudar no 
resgate desapareceu. 
Após buscas de mer-
gulhadores, o homem 
foi encontrado morto.

O primeiro afoga-
mento foi por volta 
de 11 horas, no distrito 
de São Bento, zona 

tro metros de profun-
didade. Ele ainda não 
foi identificado.

O  C o r p o  d e 
Bombeiros reforçou 
que não é recomen-

dado tomar banho em 
locais que não tem 
guarda-vidas, ainda 

Fonte Gazeta Online
rural do município. 
De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, 
M a r c o s  V i n i c i u s 
Almeida de Oliveira, 
de 12 anos, foi enca-
minhado à Santa Casa 
de Misericórdia, mas 
morreu depois de dar 
entrada na unidade.

Já o outro afoga-
mento ocorreu por vol-
ta das 13h20 na altura 
do bairro Aquidaban, 
na sede do municí-
pio. Segundo o Corpo 
de Bombeiros, uma 
criança estava se afo-
gando e o pai pulou 
na água para salvá-la. 
Uma terceira pessoa 
entrou no rio para 
ajudar a criança, mas 
acabou se afogan-
do. Uma equipe de 
mergulhadores foi ao 
local e encontrou o 
homem morto, a qua-

Os dois afogamentos aconteceram no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, na região 
Sul do Estado

mais em rios, que pos-
suem as correntezas 
irregulares.

AFOGAMENTO
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IEL-ES abre vagas de estágio 
no interior

O  I n s t i t u t o 
Euvaldo Lodi (IEL-ES) 
está com vagas aber-
tas para estágio em 
oito municípios do 
interior do Estado. O 
benefício varia de R$ 
465,00 a R$ 624,55, 

Assessoria de 
Comunicação

com opção de au-
x í l io  Transpor te , 
Alimentação e Plano 
de Saúde. As vagas 
são para os muni-
cípios de Linhares, 
J o ã o  N e i v a , 
Montanha, Barra de 
São Francisco, São 
Gabriel da Palha, 
Iúna, Ibatiba e Venda 
Nova do Imigrante

VAGA Nº 101305 
ESCELSA - LINHARES
T É C N I C O  E M 

ELETROTÉCNICA
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 3° e 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta 

– 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 624,55 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte + 
Auxílio Alimentação + Plano 
de Saúde

Local: Colina - Linhares
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: ESCELSA - Linhares. 

 
VAGA Nº 101303 
ESCELSA – JOÃO NEIVA
T É C N I C O  E M 

ELETROTÉCNICA
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 3° e 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta 

– 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 624,55 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte + 
Auxílio Alimentação + Plano 
de Saúde

Local: João Neiva - ES
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.org.
br e no assunto da vaga escre-
ver: ESCELSA - João Neiva.

 
 VAGA Nº 101153 
INDÚSTRIA - LINHARES
T É C N I C O  E M 

ADMINISTRAÇÃO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 2° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta 

– 13h00 às 17h20
Benefícios: R$ 550,00 

Bolsa  Aux í l io  +  Aux í l io 
Transporte

Local: Juparanã - Linhares
VA G A  D I R E T O  N O 

SISTEMA: Interessados devem 
fazer o cadastro no nosso site 
sne.iel.org.br/es, se encaminhar 
para a vaga desejada e seguir 
as orientações do encaminha-
mento. VAGAS LIMITADAS.

OBS: quando a vaga atinge 
o limite de estudantes encami-
nhados a mesma é suspensa 
automaticamente pelo sistema.

 
VAGA Nº 100741 
CESAN - MONTANHA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 12 às 16h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro - Montanha
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – Montanha.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
VAGA Nº 101084 
CESAN – BARRA DE SÃO 

FRANSCISCO
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 08 às 12h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: BARRA DE SÃO 

FRANCISCO - ES
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.

org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – BSF.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
 VAGA Nº 101023 
CESAN – SÃO GABRIEL 

DA PALHA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 13 às 17h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: SÃO GABRIEL DA 

PALHA - ES
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – SGP.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
VAGA Nº 101023 
CESAN – SÃO GABRIEL 

DA PALHA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 13 às 17h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: SÃO GABRIEL DA 

PALHA - ES
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – SGP.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
VAGA Nº 101183 
CESAN – IÚNA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano

Horário: Segunda a Sexta 
– 13 às 17h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 
Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Centro - Iúna
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – Iúna.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
VAGA Nº 101185 
CESAN – IBATIBA
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 13 às 17h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Centro - Ibatiba
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – Ibatiba.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747
 
VAGA Nº 101009 
CESAN – VENDA NOVA 

DO IMIGRANTE
ENSINO MÉDIO
PRÉ-REQUISITOS: estudan-

tes do 1° e 2º ano
Horário: Segunda a Sexta 

– 13 às 17h00
Benefícios: R$ 465,00 Bolsa 

Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Venda Nova do 

Imigrante
INTERESADOS NA VAGA: 

enviar currículo atualizado para 
o e-mail iel-estagio@findes.
org.br e no assunto da vaga 
escrever: CESAN – VNI.

DÚVIDAS: (27) 3334-5747

As vagas são para quem já concluiu o Ensino Médio, uma excelente oportunidade para quem 
ainda não está ingressado no mercado de trabalho

CONFIRA AS VAGAS: 

ESTÁGIO
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Escolas de Sambas, 
show’s em Alfredo Chaves

Não adianta, o car-
naval é uma das fes-
tas mais aguardadas 
do ano. E mais uma 
vez a tradição, o bri-
lho e a alegria desta 
grande festa contagia 
o País. Em Alfredo 
Chaves a programa-
ção que começa na 
sexta, dia 09 e segue 
até a terça-feira (13), 
já está definida e pro-
mete muita agitação, 

para as crianças que 
acontecerá na segun-
da-feira de carnaval 
na Praça Colombo 
Guardia. No distrito 
de Matilde também 
haverá muita folia. A 
comunidade já pre-
parou uma progra-
mação para os três 
dias de festa.

O subsecretário 
de Turismo e Cultura, 
Fernando Volponi 
lembrou  que a 
Prefeitura tem se es-
forçado para  realizar 
o evento. “ Sabemos 

Assessoria de 
Comunicação

adereços e fantasias. 
A Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura 
adiantou que serão 
cinco dias de folia 
com vários shows, 
blocos e novidades 
para toda a família.

Haverá a apre-
sentação da Escola 
de Samba, Unidos 
da Macrina, shows 
com diversas bandas, 
Grito de Carnaval dos 
Idosos e desfiles de 
blocos pelas ruas da 
cidade. A novidade 
deste ano é a matinê 

Carnaval de Alfredo Chaves com diversos shows e novidades

das limitações finan-
ceiras, porém não 
podíamos deixar de   
realizar o carnaval 
que faz parte da nos-
sa cultura”, destacou. 

Alfredo Chaves 
se consagrou como 
uma das melhores 
folias de rua das 
montanhas capixa-
bas, sempre com ati-
vidades para todos 
os gostos. Confira a 
programação no site 
www.espiritosantono-
ticias.com.br a partir 
de terça-feira, 23.

CARNAVAL

Assessoria de Comunicação

A comunidade já preparou uma 
programação para os três dias de 
festa. A folia é certa todos os dias


