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ESTADO PRESENTE: CADA
VEZ MENOS VIOLÊNCIA

NO ESPÍRITO SANTO
Pelo oitavo mês seguido o Espírito Santo apresenta recorde na redução de homicídios dolosos e crimes letais intencionais.

Além do acumulado, o mês de agosto ainda foi o melhor dos últimos 23 anos, com registro de 71 casos contra 85 ocorridos em 2018
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MULHER À FRENTE DO ES:

Jaqueline Moraes assume

interinamente; Primeira

no posto após 130 anos

Hospital Dr.
Fernando Serra
agora é Hospital
São Gabriel
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Pelo oitavo mês seguido 
o Espírito Santo apresenta 
recorde na redução de ho-
micídios dolosos e crimes 
letais intencionais. Além 
do acumulado, o mês de 
agosto ainda foi o melhor 
dos últimos 23 anos, com 
registro de 71 casos contra 
85 ocorridos em 2018, re-
presentado um decréscimo 
de 16,5% - o que equivale a 
14 vidas perdidas a menos. 
No total, em todo o Estado, 
foram registrados este ano 
(de janeiro a agosto), 657 
crimes letais intencionais, 
dado que engloba homicí-
dios dolosos, latrocínios e 
lesões corporais seguidas 
de mortes. No ano passado, 
no mesmo período, já eram 
791 casos. A redução é de 
17% e resulta nos melhores 
índices desde 1996, quando 
a série histórica foi iniciada.

“Ao retomar o programa 
Estado Presente neste man-
dato, pedi que nos especia-
lizássemos em combater a 

violência contra as mulhe-
res, contra jovens, contra 
os negros, combatendo a 
violência diretamente nos 
grupos de maior vulnerabi-
lidade. E para que o traba-
lho seja adequado, temos 
que conhecer os números. 
A coleta de dados pela Se-
cretaria de Segurança é 
fundamental para abaste-
cermos o Observatório. Co-
nhecer a violência onde ela 
acontece, porque acontece e 
como acontece é fundamen-
tal para que nossa política 
tenha resultado. Temos um 
caminhar grande pela fren-
te, mas o Estado Presente, 
da forma que estabelecemos 
com o pilar da segurança, 
social e com a integração, 
vai alcançar cada vez mais 
resultados”, airmou o go -
vernador Renato Casagran-
de. Mais informações estão 
disponíveis no Observatório 
da Segurança Cidadã (www.
ijsn.es.gov.br/observatorio-
-da-seguranca-cidada).

REPRODUÇÃO

Espírito Santo apresenta recorde na 
redução de homicídios 

SEGURANÇA

ESPÍRITO SANTO TEM MÊS DE AGOSTO COM 
MENOR NÚMERO DE HOMICÍDIOS DESDE 1996

DA REDAÇÃO

CASAGRANDE:

TEMOS UM CAMINHAR 

GRANDE PELA FRENTE, 

MAS O ESTADO 

PRESENTE, DA FORMA 

QUE ESTABELECEMOS 

COM O PILAR DA 

SEGURANÇA, SOCIAL 

E COM A INTEGRAÇÃO, 

VAI ALCANÇAR CADA 

VEZ MAIS RESULTADOS

O produto está disponível com taxas de juros a partir de 1,65% ao mês

SAÚDE

Hospital Dr. Fernando Serra 
agora é Hspital São Gabriel
Desde que foi inaugurado há mui-

tos anos, o Hospital Dr. Fernando 

Serra – a partir do último sábado 

(21) Hospital São Gabriel –  enfren-

tou os mais diversos problemas, 

relacionados à falta de recursos e 

de estrutura além de má adminis-

tração. A prefeitura de São Gabriel 

da Palha-ES, irmou contrato com 

o Instituto Jurídico para Efetiva-

ção da Cidadania e Saúde (Avante 

Social), empresa No último dia 04 

de setembro, a equipe da Empresa 

Avante Social esteve em São Ga-

briel da Palha para o alinhamento, 

com a prefeita Céia Ferreira e sua 

equipe, sobre a forma de trabalho 

e funcionamento do Pronto Aten-

dimento e leitos que a empresa, 

ganhadora do Chamamento Públi-

co realizado pelo Município.

DIVULGAÇÃO 
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RETOQUE
TINTAS

R. Men de Sá, 155 -  Glória - São Gabriel da Palha - ES - CEP 29.780 000

27 3727-3444 |      99644-3541 loja |     996081517 Keivison 

Linha Automotiva

E-mail: retoquetintas2016@gmail.com Restaurante e Churrascaria

DISK ENTREGA
Cel.: (27) 9 9774-6885

Deus é Fiel

ANUNCIE AQUI
POR APENAS

R$ 50,00
TAMANHO 12X7,5

VOCÊ ESTÁ VENDO
ESTE ANÚNCIO?
SEU CLIENTE TAMBÉM

PODE VER

ANUNCIE AQUI
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HÉLIO FILHO/SECOM

Estado fechou os cinco primeiros meses do ano, novamente, com o menor 
número de homicídios da série história em 23 anos

POLÍTICA

Pela primeira vez, o Espírito San-
to será governado por uma mulher. 
A vice-governadora Jaqueline Moraes 
assumiu o principal cargo do Execu-
tivo estadual na sexta-feira (20). Ela 
icou no cargo até ontem, (27).

Neste período, o governador Re-
nato Casagrande esteve em Verona, 
na Itália, integrando a comitiva que 
participa da Feira Internacional de 

Comércio de Pedras, Design e Tec-
nologia – a Marmomacc 2019. Para o 
governador Renato Casagrande, este 
momento entra para a história do Es-
pírito Santo.

Ele citou o poema da capixaba Vi-
viane Mosé, presente ao evento, cha-
mado “Ponto de Fusão” para exempli-
icar a união do governador e agora 
da governadora em exercício, Jaque-
line Moraes.

“Esse poema fala de junção, fusão 
e é isso que importa nesse momento. 

Temos desejo de dar saltos para o fu-
turo, para organizar a vida dos capi-
xabas e gerar oportunidades a eles. 
Quando a gente tem a primeira mu-
lher efetivamente a assumir o gover-
no, isso marca a nossa história. Mes-
mo que lá no passado, na época do 
descobrimento, tenha tido uma mu-
lher a governar e que temos de fazer 
referência, essa é a primeira vez que 
temos uma mulher eleita assumindo 
o cargo de governadora”, destacou Ca-
sagrande.

Jaqueline Moraes 
assume Governo do 
ES interinamente

DA REDAÇÃO
 contato@portalextra.com.br

FGTS
Pagamento de até

R$ 500 do FGTS 
começou ontem, 27

A Caixa já liberou o pagamento para 
as pessoas nascidas janeiro, feve -
reiro, março e abril no dia 13 deste 
mês. Para trabalhadores nascidos 
em setembro, outubro, novembro e 
dezembro, o pagamento será feito a 
partir do dia 9 de outubro de 2019.
Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões 
de trabalhadores receberão o crédito 
automático na conta poupança. Os 
clientes do banco que não quiserem 
retirar o dinheiro têm até 30 de abril 
de 2020 para informar a decisão em 
um dos canais divulgados pela Cai-
xa: site, Internet Banking ou aplicati-
vo no celular.

DIVULGAÇÃO 

Saques de R$500

HONRADA
“Muito me honra estar aqui neste momento, 

assumindo o Governo por alguns dias durante a 

missão que o governador terá na Itália, exatamente 

por poder dar continuidade ao nosso trabalho. A 

troca de experiências é sempre um momento de 

aprendizado. E ele também vai poder levar para lá 

as experiências vivenciadas aqui”, disse Jaqueline 

Moraes.

HISTÓRIA
Nascida na cidade de Duque de Caxias, no Rio 

de Janeiro, Jaqueline Moraes, 44 anos, veio 

para o Estado aos 12 anos e fez do Espírito 

Santo sua casa. Iniciou sua vida política nos 

movimentos comunitários e de base. Já foi 

vereadora no município de Cariacica entre 

os anos de 2013 a 2016. E em seu mandato 

como vereadora, foi vice-presidente da Mesa 

Diretora e relatora de importantes comissões, 

como de saúde, educação e assistência 

social.Casada com Adilson Avelina, Jaqueline 

Moraes tem três filhos e um neto.

PARA O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE, ESTE MOMENTO ENTRA PARA A HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO

VENDO
LOTE

NO BAIRRO
JARDIM DAS 
OLIVEIRAS

ESCRITURADO
27 99939 5500
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INTERNET ILIMITADA (24H POR DIA); SEM LIMITE DE TRÁFEGO; DISPENSA O USO DE MODEM;

MAIS FLEXIBILIDADE PARA ESCOLHER SEU PLANO; TAXA MENSAL FIXA; VELOCIDADE COM QUALIDADE;

SEM QUEDAS DE CONEXÃO; SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO.

3117- 3136 | 9 9872- 5056 | 9 9943-6066

LIGUE E AGENDE UMA VISITA!

SUA GRÁFICA EM SÃO GABRIEL DA PALHA

SERVIÇOS GRÁFICOS

cartazes, blocos, envelopes,
pastas, cartões de visita, tags,

jornais, revistas, crachás entre outros!

FAÇA UM ORÇAMENTO COM A GENTE!

Líder em

A PA R T I R D E

1º DE OUTUBRO

MATRÍCULAS
ABERTAS

27�3727�2355 27�9�9897�6603
/escolacoopesg /coopesg


