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Edição DIÁRIA

Desumanidade, desrespeito, falta de gestão assim É A REALIDADE 
DO HOSPITAL ESTADUAL INFANTIL E MATERNIDADE DE VILA 

VELHA (HEIMABA). Fotos revelam acompanhantes dormindo no chão 
no Pronto-Socorro e até bebês em leitos improvisados em cadeiras. 
As fotografias foram enviadas na manhã desta quinta-feira (8), ao 
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Espírito Santo 

(SindSaúde-ES). Essa é uma das muitas imagens que mostram o 
descaso com a saúde pública. 

DESRESPEITO
VILA VELHA-ES
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O CAOS NA SAÚDE DO ES:
crianças dormem no chão do corredor

Na manhã des-
ta quinta-feira (8), 
o  S ind ica to  dos 
Trabalhadores da 
Saúde no Estado 
do Espírito Santo 
(SindSaúde-
ES )  recebeu  fo -
t o s  d o  H o s p i t a l 
Estadual Infantil e 
Maternidade de Vila 
Ve lha  (He imaba ) 
que revelam acom-
p a n h a n t e s  d o r -
mindo no chão no 
Pronto-Socorro e 
até bebês em leitos 

Estado da Saúde 
(Sesa)  para ger i r 

o  H e i m a b a  e m 
setembro do ano 

passado, e já deve 
fornecedores que 
vendem produtos e 
serviços à unidade 
estadual.

Do período de 
ju lho  de  2015  a 
fevereiro de 2018, 
constam 124 ocor-
rências referentes 
a pendências finan-
ceiras do IGH, que 
somam pouco mais 
R$ 292 mil, sendo 
a última deste mês. 
Já no período de 
novembro de 2015 

Fonte ES em Foco
improvisados em 
cadeiras.

L o g o  q u e  o 
Instituto de Gestão 
e  H u m a n i z a ç ã o 
( IGH), que é uma 
Organização Social 
(OS) privada sem 
fins lucrativos que 
presta serviços ter-
ceirizados para o 
governo, assumiu o 
Heimaba, o número 
de mortes da UTI 
Neonatal da unida-
de, por exemplo, 
disparou.

A Organização 
Socia l  (OS)  ass i -
nou contrato com 
a  S e c r e t a r i a  d e 

Má gestão do Hospital Infantil de Vila Velha deixa bebês em cadeiras nos corredores

a janeiro de 2018 
são 24 ocorrências 
de dívidas venci-
das, que chegam a 
R$ 57,9 mil (último 
registro em janeiro 
passado). Segundo 
documento, a OS 
deve desde em-
presas que vendem 
equipamentos hos-
pitalares a produtos 
como gás de cozi-
nha.   

As reclamações 
de fornecedores 
que não estão sen-
do pagos pelo IGH 
é um fato que já foi 
registrado em ou-
tros estados, onde 
a  O r g a n i z a ç ã o 
Socia l  responde, 
i n c l u s i v e ,  a  v á -
rios processos. O 
Sindicato havia aler-
tado a Secretaria de 
Estado da Saúde 
(Sesa) a respeito 
da  ins tab i l i dade 
econômica da OS, 
e, apesar disso, os 
gestores estaduais 
continuaram com o 
processo de contra-
tação.

DESRESPEITO

ES em Foco

É desumano, desrespeitoso a situação Hospital Estadual 
Infantil e Maternidade de Vila Velha
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Ampliação do projeto de 
reciclagem

N a  4 9 ª  s e s -
s ã o  o r d i n á r i a 
q u e  a c o n t e c e u 
nesta terça-feira 
(06), no Plenário 
“Urias Simões dos 
Santos”, o verea-
dor Zé Maria (PEN) 
solicitou ampliação 
do projeto de re-
ciclagem, vistoria 
nos imóveis pú-
blicos do interior 

Zé Maria solicita ampliação do projeto de reciclagem e vistoria nos imóveis públicos do interior

ANCHIETA-ES

PM
Na noite desta quarta-feira 

(07), policiais militares recebe-
ram informações de que uma 
motocicleta com restrição de 
furto/roubo estaria em meio a 
um matagal no bairro Piuminas, 
em Piúma.

Ao chegarem próximo ao 
local, a guarnição avistou três 
indivíduos perto do referido veí-
culo sendo que, ao perceberem 

a aproximação da viatura, dois 
deles conseguiram se evadir. O 
outro suspeito, que dava apoio 
clareando com o farol de outra 
motocicleta para que os demais 
desmontassem a motocicleta 
furtada, foi abordado e detido.

O suspeito abordado foi 
conduzido à delegacia de plan-
tão da região para o registro da 
ocorrência.

PM recupera moto roubada em Piúma
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a janeiro de 2018 
são 24 ocorrências 
de dívidas venci-
das, que chegam a 
R$ 57,9 mil (último 
registro em janeiro 
passado). Segundo 
documento, a OS 
deve desde em-
presas que vendem 
equipamentos hos-
pitalares a produtos 
como gás de cozi-
nha.   

As reclamações 
de fornecedores 
que não estão sen-
do pagos pelo IGH 
é um fato que já foi 
registrado em ou-
tros estados, onde 
a  O r g a n i z a ç ã o 
Socia l  responde, 
i n c l u s i v e ,  a  v á -
rios processos. O 
Sindicato havia aler-
tado a Secretaria de 
Estado da Saúde 
(Sesa) a respeito 
da  ins tab i l i dade 
econômica da OS, 
e, apesar disso, os 
gestores estaduais 
continuaram com o 
processo de contra-
tação.

Ampliação do projeto de 
reciclagem

N a  4 9 ª  s e s -
s ã o  o r d i n á r i a 
q u e  a c o n t e c e u 
nesta terça-feira 
(06), no Plenário 
“Urias Simões dos 
Santos”, o verea-
dor Zé Maria (PEN) 
solicitou ampliação 
do projeto de re-
ciclagem, vistoria 
nos imóveis pú-
blicos do interior 

dida pelo projeto 
e as referidas co-
munidades fazem 
parte da mesma 
rota.

À Defesa Civil, 
a indicação Nº 62 
pede para que seja 
feita uma vistoria 
em todos os imó-
veis públicos do in-
terior do município, 
principalmente em 
quadras e escolas 
para retirar marim-
bondos que estão 
trazendo risco para 

Por Thiago de Barros
e manutenção do 
calçadão da orla ao 
Executivo.

Na indicação Nº 
58, encaminhada à 
secretária de Meio 
Ambiente Jéssica 
Martins, solicita a 
ampliação do pro-
jeto de reciclagem 
para atender as 
comunidades de 
Goembê e Santa 
Luzia de Monteiro. 
Segundo a justifi-
cativa, hoje Belo 
Horizonte é aten-

Zé Maria solicita ampliação do projeto de reciclagem e vistoria nos imóveis públicos do interior
os moradores.

Já ao secretário 
de Infraestrutura 
Flávio Sant’Anna, 
encaminhou a in-
dicação Nº 63 que 
solicita a pintura 
de vaga para ido-
so no Centro de 
Especialidades 
Unificadas (CEU), 
o que é garantido 
pelo Estatuto dos 
Idosos. E a de Nº 
64 solicita a manu-
tenção do calçadão 
da orla da cidade, 
pois há uma grande 
quantidade de bu-
racos e desníveis 
que estão trazendo 
transtornos e aci-
dentes aos adep-
tos da prática de 
atividades físicas.

A  P r o p o s t a 
d e  E m e n d a  à 
Lei  Orgânica Nº 
05/2017 que dispõe 
sobre a alteração 
do parágrafo único 
ao artigo 100 da Lei 
Orgânica Municipal 
(LOM) foi aprovada 
com unanimidade 
em votação em 2º 
turno. Essa propo-
situra foi elaborada 
junto dos verea-
d o r e s  G e o v a n e 
Meneguelle, 
Professor Robinho, 
Alexandre Assad e 
Beto Caliman.

ANCHIETA-ES

Assessoria de Comunicação

O vereador Zé Maria de Anchieta 
propôs ampliação do projeto de 
reciclagem



Prefeitura de Piúma multa 
Cesan em R$ 120 mil

Inscrições para 14 modalidades esportivas 

A prefei tura de 
Piúma,  através da 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, multou 
a Cesan, concessioná-
ria de água e esgoto 
que atende a cidade, 
em R$ 120 mil. O mo-
tivo é o vazamento 
de uma tubulação de 
esgoto entre os bairros 
Piuminas e União.

A  S e c r e t a r i a 
M u n i c i p a l  d e 
Esportes e Juventude 
de Anchieta está com 
inscrições abertas 
para crianças e ado-
lescentes de seis a 
17 anos, interessados 
em praticar modali-
dades esportivas por 
meio do programa 
Anchieta Rumo ao 
Futuro. As opções 
são: vôlei, basque-

Segundo o secre-
tário de meio ambien-
te de Piúma, Raniery 
Miranda, a empresa pre-
cisa cumprir com suas 
responsabilidades. “A 
Cesan tem um passivo 
ambiental, econômico 
e social com o município 
de Piúma e já passou da 
hora de assumir seus 
compromissos como 
concessionária de água 
e esgoto de nossa cida-
de, e prestar um serviço 
com qualidade e respei-

Assessoria de 
Imprensa

A tubulação está es-
tourada desde o final do 
ano passado. Ela passa 
dentro do rio levando o 
esgoto entre os bairros 
Piuminas até a estação 
do bairro União.

A prefeitura já havia 
notificado a Cesan em 
novembro de 2017, mas 
até hoje a empresa não 
solucionou o problema 
do vazamento. Por isso 
recebeu na data de hoje 
(7), um auto de infração 
com a multa.

te, handebol, futsal, 
futebol de campo, 
ginástica rítmica, atle-
tismo, futevôlei, vôlei 
de praia e jiu-jítsu.

Ainda há as op-
ções de Iniciação 
Desportiva Universal 
para crianças de até 
cinco anos e ginástica 
localizada, zumba e 
jiu-jítsu para maiores 
de 18 anos. De acor-
do com informações 

A Companhia Espiritosantense de Saneamento / Cesan foi multada em Piúma por R$120.000
to ao meio ambiente”, 
ressaltou o secretário.

Ainda de acordo 
com o secretário, se a 
empresa não acertar 
o problema evitando 
mais prejuízos ao meio 
ambiente, a multa pode 
ser diária. “Estamos in-
tensificando a fiscaliza-
ção nos atos da Cesan 
em nosso município e 
todas as não confor-
midades ambientais 
serão cobradas com 
rigor”, afirmou.

CESAN

Assessoria de Imprensa

Assessoria de Comunicação

Tubulação estourada e o esgoto 
caindo dentro do rio que corta a cidade 
de Piúma

Estão abertas as inscrições na Vila Olímpica 
em Anchieta 
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da secretaria, até o 
momento cerca de 
200 pessoas compa-
receram para preen-
cher o cadastro, que 
está acontecendo na 
Vila Olímpica, das 8h 
às 17h.

E a expectativa, 
segundo o titular da 
pasta, Renan Paiva, 
é que cerca de duas 
mil pessoas partici-
pem de pelo menos 

uma modal idade 
ofertada, superan-
do a quantidade de 
participantes do ano 
passado.

Para realizar a ins-
crição é necessário 
levar uma foto 3x4, 
cópia do cartão de 
saúde da família, li-
beração da escola 
(estudantes), cópia 
do RG e da Certidão 
de Nascimento.
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Oportunidades 
são para Auxiliar de 
Consultório Dentário, 
de Nível Médio.

A  P r e f e i t u r a 
Municipal de Serra, 
no Estado do Espírito 
Santo, está com ins-
crições abertas do 
Processo Seletivo 
destinado à forma-
ção de cadastro 
de reserva do car-
go de Auxiliar de 
Consultório Dentário.

Com jornada de 
trabalho de 30 horas 
semanais, os profis-
sionais selecionados 
receberão remune-
ração de R$ 1.140,00, 
além de Auxílio-
Alimentação de R$ 
300,00. Para tal, é 
necessário ter Nível 
Médio completo.

Os interessados 
poderão garantir par-
ticipação no período 
das 9h do dia 8 de 

março de 2018 até 
o dia 19 do mesmo 
mês, exclusivamen-
te via internet, por 
meio do site www.
processoseletivo.
serra.es.gov.br.

Como forma de 
qualificar os inscri-
tos, haverá aplicação 
da etapa única de 
Análise de Títulos e 
Tempo de Serviço, 
de caráter eliminató-
rio e classificatório. 
As contratações te-
rão prazo de valida-
de de 12 meses.

O  p r e s e n t e 
Processo Seletivo 
terá prazo de valida-
de de um ano, a par-
tir da data da homo-
logação do resultado 
final, podendo ainda 
ser prorrogado por 
igual período, confor-
me o edital completo 
em nosso site. fonte: 
pciconcursos

Prefeitura de 
Serra-ES 
anuncia 
Processo 

Seletivo com 
vagas

 de reserva

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

CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM - 

APARTAMENTO 
3 QUARTOS NO 

RECANTO
Aluguel: R$ 580
Excelente apart 
com 3 qts

ClassiDIGITAL
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

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

APARTAMENTO 
TÉRREO 3 QUARTOS 

COM GARAGEM 
EM PIÚMA

Apartamento térreo 
com 3 quartos
32 99135-3073

CASA PIÚMA VILLAGE 
DAS PEDRAS

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

VEÍCULO

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

LANCHA REAL 
24 CLASS

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

EMPREGO

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA 

DE AUTO
Eletricista de 

veículos em geral 
para instalação de 
Rastreadores em 

veículos 28 99962.0110
Marataízes-ES

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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Colunista parabeniza mulheres no Sul do ES
Neste dia 08 postei na 

minha rede social diver-
sas fotos com várias mu-
lheres no Sul do Estado. 
“Eu gostaria de poder co-
locar todas as mulheres, 
mas o espaço não cabe, 
um livro é pouco. Nós 
não precisamos apenas 

É O MAXIMO

E o principal, fazemos 
a diferença! Eu gostaria 
de parabenizar todas, 
exceto as que não são 
mulheres de verdade, 
aquelas que destroem o 
lar, que machucam seus 
filhos, que desvalorizam 
o nosso sexo”.

do dia 08 de março para 
homenagear a mulher, 
todos os dias acorda-
mos cedo, fazemos o 
café, arrumamos a cama, 
colocamos as crianças 
à escola, organizamos a 
casa, fazemos o almoço 
e ainda trabalhamos fora. 

Dona Marlene – Dona de Pousada

Rosimere e Prudenciana – Professoras e empreendedoras

Laura Mion – Atriz

Luciana Zetum – Empresária

Amara – Empresária

Narinha – Comerciante

Maria Elvira – Contadora de Histórias

Natália e Rosangela – Cantora e corretora de imóveis

Dona Norma-  Comerciante

Dona Virgínia – Empreendedora

Fernanda Scherrer  - Secretaria de Educação

Ivane professora

Eliana Sabino – Sambista

Mara Batista  - Policial Civil

Dona Palmerina – Minha mãe!
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SEGUNDA, 05 DE MARÇO
Bruno ordena que uma via-

tura policial siga o paradeiro de 
Lívia e Mariano. Nicolau, Bruno e 
Estevão resgatam Tomaz. Sophia 
decide não registrar queixa con-
tra Lívia e Mariano, e Bruno se 
irrita. Sophia ameaça denunciar 
Mariano por roubo caso ele não 
lhe entregue a esmeralda gigan-
te. Clara desconfia do silêncio de 
Mercedes ao falar sobre Renato. 
Josafá confessa a Clara que está 
sofrendo com um segredo que 
precisa contar a Mercedes. Diego 
e Melissa assinam o divórcio. 
Henrique questiona Elizabeth 
sobre o relacionamento dos 
dois. Elizabeth pede para ter uma 
conversa com Henrique e Jô. Jô 
dá o dinheiro para que Renan 
afaste Elizabeth de seu caminho. 
Desirée se declara para Juvenal. 
Amaro aceita intermediar a venda 
ilegal da esmeralda gigante para 
Sophia. Clara pede conselhos 
sobre Renato para Elizabeth. 
Patrick conversa com Adriana 
sobre Elizabeth. Elizabeth chega 
à casa de Henrique.

TERÇA, 06 DE MARÇO
Elizabeth acusa Jô de ser a 

culpada por sua tragédia e afirma 
a Henrique que irá se divorciar 
dele. Henrique termina o relacio-
namento com Jô. Patrick afirma 
a Adriana que ama outra mulher. 
Adriana garante a Henrique que, 
caso reate com Elizabeth, ela 
sairá de casa. Josafá confronta 
Cleo e Mercedes revela que já 
sabia que a neta trabalhava no 
bordel. Cleo decide se mudar 
para o bordel. Renato pressiona 

Clara por uma resposta sobre o 
relacionamento dos dois. Bruno 
se divorcia de Tônia e procura 
Raquel, que reafirma seu com-
promisso com Radu. Mercedes 
aceita receber Nádia em sua 
casa. Suzy questiona Samuel 
sobre seus sentimentos por ela. 
Renan não devolve o dinheiro 
de Jô, que o denuncia para 
Clara. Clara e Patrick decidem 
investigar a situação de Renan. 
Renato convoca Henrique para 
uma conversa sobre a saúde de 
Adriana. Clara convence Nádia 
a se consultar com Mercedes em 
Pedra Santa.

QUARTA, 07 DE MARÇO
Henrique descobre que 

Adriana precisará de uma cirur-
gia. Adriana se desespera com 
a possibilidade de estar doente. 
Mariano alerta Zé Victor para um 
possível deslizamento de terra, 
mas o novo chefe do garimpo 
não dá atenção. Tônia pede 
ajuda a Renato para montar 
um consultório em Pedra Santa. 
Zé Victor afirma a Tônia que 
deseja apenas ficar com seu 
filho. Juvenal conta para Estela 
que não irá mais se casar. Estela 
anuncia o início de suas aulas de 
alfabetização. Suzy passa mal e 
Samuel convoca Helder para ir a 
sua casa. Gustavo teme a apro-
ximação de Nádia com Clara.

QUINTA, 08 DE MARÇO
Helder anuncia que Suzy 

precisará de repouso absoluto 
durante sua gravidez. Gael ques-
tiona Lívia sobre Sophia, e a irmã 
o aconselha a procurar ajuda 
psicológica. Os garimpeiros e as 
profissionais do bordel chegam 
para as aulas de Estela. Juvenal 
não gosta de encontrar Desirée. 
Amaro se aproxima de Melissa. 
Henrique avisa a Elizabeth so-
bre o procedimento cirúrgico 

CHARGE

de Adriana, e Clara apoia a 
mãe. Elizabeth se embriaga. 
Clara leva Nádia até Mercedes. 
No bordel, Elizabeth e Patrick 
aguardam a chegada do sócio 
misterioso. Mercedes afirma a 
Nádia que uma pessoa trans-
formará seu coração. Guiada 
por Clara, Nádia flagra Gustavo 
com Leandra no bordel.

SEXTA, 09 DE MARÇO
Nádia faz um escândalo, 

confronta Gustavo e avisa 
que ele será expulsa de casa. 
Patrick afirma a Gustavo que 
será indiciado e poderá per-
der o cargo. Caetana garante 
a Leandra que Gustavo extor-
quia o bordel. Leandra acon-
selha Karina a revelar a Nádia 
que está grávida de Diego. 
Nádia agradece a Clara por 
ter desmascarado Gustavo. 
Elizabeth se embriaga para 
acompanhar o procedimento 
cirúrgico de Adriana. Nádia 
jura vingança contra Gustavo. 
Bruno se desespera com a 
situação de sua família. Renan 
apoia Adriana, que teme o 
resultado da biópsia. Cido 
presenteia Adinéia. Cido e 
Adinéia se irritam com a aten-
ção exclusiva de Samuel a 

Suzy. Gael tem um novo episódio 
de violência e afirma a Aura que 
deseja mudar. Nádia beija Odair e 
avisa que agora ele será mais que 
seu funcionário. Gustavo implora 
a Clara que não o denuncie.

SÁBADO, 10 DE MARÇO
Clara afirma que denunciará 

Gustavo e Renato a apoia frente ao 
Juiz. Nádia decide ter um relaciona-
mento com Odair. Bruno desabafa 
com Raquel. Elizabeth vela Adriana 
após o procedimento cirúrgico. 
Mercedes afirma a Josafá que Cleo 
deixará o bordel no seu tempo. 
Gael pede ajuda a Mercedes e 
acaba descobrindo que apanhava 
de Sophia na infância. Clara de-
nuncia Gustavo, que acredita que 
poderá sair ileso do julgamento. 
Nicácio, Ivanilda e Marcel descon-
fiam do comportamento de Nádia e 
Odair. Gael confronta Sophia. Lívia 
sugere que Gael prove a Clara 
que está do seu lado, denunciando 
Sophia para a polícia. Leandra diz 
que Karina não pode mais perma-
necer no bordel, e Caetana dá 
à menina o endereço de Diego. 
Nádia anuncia que Diego terá de 
se casar com Karina. Renato pede 
Clara em casamento.
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Que o Troller T4 
quase sobe parede, 
isso a gente já sabia. 
O que a gente ainda 
não sabia é que o 
jipão também tem 
talento para prender 
bandido. Exato! A 
Troller, em parceria 
com a Rontan e a 

Jipe brasileiro ganha protótipo voltado 
para o patrulhamento. Seria uma boa para 

nossas fronteiras?

Troller Trilha Navesa, 
apresentou o T4 via-
tura policial durante 
a feira internacional 
de segurança ISC 
2018, que acontece 
até quinta-feira, no 
Expo Center Norte, 
em São Paulo.

O modelo ainda 
é apenas um pro-
tótipo, mas não po-

demos esconder 
que poderia ser um 
excelente ajudante 
especialmente no 
patrulhamento das 
nossas fronteiras, 
inibindo o tráfico de 
drogas e armas.

 “Queremos mos-
trar as qualidades 
do T4 em operações 
que exigem resis-

tência e desempe-
nho em todo tipo 
de terreno, além de 
grande durabilidade 
em serviço pesa-
do”, disse Rogério 
M a u e s ,  s u p e r v i -
sor de Vendas e 
Marketing da Troller.

Especificamente 
nesta unidade pre-
parada para a po-

lícia, o T4 ganhou 
basicamente sina-
l izador,  rádio de 
comunicação, para-
-choque off-road, 
guincho e pneus 
lameiros – itens que 
qualquer amante da 
Troller pode encon-
trar nas concessio-
nárias da marca –, 
além de uma pin-

tura diferenciada. 
Mecanicamente, o 
T4 é o mesmo: motor 
3.2 turbodiesel de 
200 cv, tração 4x4 
com comando ele-
trônico, transmissão 
manual de seis velo-
cidades, diferencial 
traseiro autoblocan-
te e freio a disco nas 
quatro rodas.

TROLLER T4 
PARA PRENDER 

TRAFICANTE?



Frente Nacional de Combate ao Câncer
ações para mulheres na ExpoSul Rural

A Frente Nacional 
d e  C o m b a t e  a o 
Câncer (FNCC) estará 
atuando na ExpoSul 
Rural, que será rea-
lizada em Cachoeiro 
no mês de abril, em 
favor da saúde da 
mulher. O foco da 
instituição é alcançar 
as mulheres do meio 
rural e promover uma 
maior conscientiza-
ção sobre a saúde e a 
importância de acom-
panhamento regular.

Massoterapeuta, 
Gomes Carloto, a par-
ceria com o evento é 

de extrema importân-
cia para levar a pre-

venção às mulheres 
do campo. “Nosso 
intuito, além de di-
vulgar a instituição, 
é alcançar pessoas 
que mais precisam do 
nosso atendimento 
e também trabalhar 
com prevenção com 
essas mulheres, prin-
cipalmente da zona 
rural onde a gente 
teve maior dificuldade 
em acesso” disse.

A FNCC é uma 
entidade não gover-
namental, sem fins 
lucrativos, que tem 
como finalidade pres-
tar assistência à pa-
cientes com câncer, 

Assessoria de 
Comunicação

aferimento de pres-
são, testes de gli-
cose, além de exa-
mes mais complexos 
como mamografia 
e ultrassom mamá-
ria serão fornecidos 
para essas mulhe-
res que trabalharão 
durante o evento, 
focando principal-
mente na prevenção 
do câncer. Serão 50 
exames no total, fei-
tos pelo particular e 
com resultado en-
tregue aos pacientes 
em uma semana.

De acordo com 
a assistente social 
do FNCC, Monique 

As mulheres terão uma atenção especial na ExpoSul com diversas ações
proporcionando com-
plemento aos servi-
ços relacionados ao 
tratamento, amenizan-
do assim o sofrimento 
de pessoas que lutam 
contra esta doença.

A ExpoSul Rural 
será realizada de 11 a 
15 de abril, no Parque 
de Exposições Carlos 
Caiado Barbosa, 
em Cachoeiro de 
Itapemirim. A Feira 
rural é uma co-reali-
zação da Prefeitura 
Municipal e Sindicato 
Rural de Cachoeiro, 
com o apoio das prin-
cipais instituições do 
meio rural.

CACHOEIRO/ES

Assessoria de Imprensa

As mulheres terão atenção especial na 
ExpoSul em Cachoeiro
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tura diferenciada. 
Mecanicamente, o 
T4 é o mesmo: motor 
3.2 turbodiesel de 
200 cv, tração 4x4 
com comando ele-
trônico, transmissão 
manual de seis velo-
cidades, diferencial 
traseiro autoblocan-
te e freio a disco nas 
quatro rodas.
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espiritosantonoticias@gmail.com

Marque sua entrevista pelo Whatsapp.

Pré-Requisitos:
• Boa comunicação verbal e escrita
• Experiência na área
• Sólidos conhecimentos em informática
• Ensino médio completo

Fone: (28) 99883.7453

Ortopedista atende 118 
pessoas 0800

Prefeitura organiza mutirões e regula as consultas

O  e m p r e s á r i o 
Juninho Taylor cansa-
do de ver as pessoas 
reclamarem em Piúma 
da falta de atendimen-
to médico na área de 
ortopedia e de ouvir 
as lamúrias da popu-
lação em busca de 
atendimento com ad-
vogados, organizou 
na casa da mãe dele, 
a ex-vereadora Zuly 
Taylor uma ação, du-
rante o dia de ontem 
e conseguiu atender 
pelo menos 172 pes-
soas. Dessas 118 foram 
consultadas com o 
cirurgião ortopedista 
Dr. Bezerra, médico 
que atua no Hospital 
Bezerra de Farias e 

A reportagem pro-
curou a secretária 
de Saúde, Ana Luiza 
Ferreira Mathias para 
saber dela porque essa 
demanda tão grande 
por ortopedia. Ana Luíza 
disse que ortopedia e 
oftalmologia são deman-
das enormes em todos 
os municípios. 

fazer. Mesmo tendo 
conhecimento que 
especialidades é de 
responsabilidade do 
Estado.   

nham os pedidos atrasa-
dos porque vereadores 
acabavam interferindo 
no sistema de marca-
ção e privilegiavam as 
pessoas que lhes procu-
ravam. Com a regulação 
eles não mais poderão 
agir furando a fila.

Ana Luiza informou 
que está organizando 

“Quero agradecer 
a todos a confiança, 
foram atendidas 172 
pessoas, sendo 118 
pelo ortopedista Dr. 

mutirões para aten-
der as comunidades. 
Inicialmente, serão os 
exames laboratoriais. O 
prefeito quer colocar um 
fim a dor da população 
com o tempo longo da 
espera.

A  d i r e t o r a  d o 
Consórcio de Saúde, 
Olímpia Belônia garantiu 

Bezerra e 54 com 
advogados, muitas 
histórias e um verda-
deiro descaso com 
povo piumense, uma 

que os mutirões serão 
por bairros. Disse ainda 
que a demanda por or-
topedia e oftalmologia 
é muito grande no mu-
nicípio, mas a pessoas 
serão atendidas na ci-
dade, a regulação vai 
organizar a questão da 
marcação das consultas 
e exames.

Por Luciana Maximo
no HPM.

De acordo com 
Juninho, das 118 pes-
soas consultadas, pelo 
menos 67 pacientes 
saíram com pedidos 
de exames diversos, 
30 com solicitações 
de RX e 25 foram 
encaminhadas para 
fisioterapia.

Das 172 pessoas 
que foram benefi-
ciadas com a ação 
sem custo, 54 delas 
estavam precisando 
de orientação com 
advogados para di-
versas demandas, 
entre elas, recursos 
para darem entrada 
no INSS.

Juninho disse que 
a saúde é de respon-
sabilidade do muni-
cípio e se este não o 
faz é preciso alguém 

Em tempo, Ana afir-
mou que o problema 
da demora para marcar 
os profissionais de es-
pecialidades está com 
os dias contados. Está 
sendo implantando no 
município o Sistema de 
Regulação, onde coloca 
o fim dos privilégios, ou 
seja, muitas pessoas ti-

Uma nobre ação solidária foi realizada em Piúma e 172 pessoas foram atendidas com 
ortopedistas e advogados

prova que juntos po-
demos lutar por uma 
Piúma melhor”, res-
saltou o empresário, 
Junior Taylor.

Piúma está organi-
zando a saúde, a co-
meçar também pelo 
Hospital onde muitas 
pessoas reclamam da 
demora e de falta de 
atenção no atendi-
mento. Médicos que 
dormem no plantão 
serão banidos, esse é 
um aviso. 

PIÚMA-ES

Juninho Taylor

Pelo menos 118 pessoas foram consultadas ontem 0800 na casa de dona Zuly 
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prova que juntos po-
demos lutar por uma 
Piúma melhor”, res-
saltou o empresário, 
Junior Taylor.

Piúma está organi-
zando a saúde, a co-
meçar também pelo 
Hospital onde muitas 
pessoas reclamam da 
demora e de falta de 
atenção no atendi-
mento. Médicos que 
dormem no plantão 
serão banidos, esse é 
um aviso. 


