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Bandes libera mais
de R$ 1,2 milhão a
empreendimentos
urbanos em Piúma
Jogo entre Cabofriense e
Vasco terá esquema especial
de segurança e transporte
no Kleber Andrade
Somente em 2018, financiamentos de crédito pelo
Bandes movimentaram R$ 834 mil no município.
Piúma – Empreendedores do município de Piúma contam com mais de R$
1,2 milhão em valores liberados por linhas de crédito
específicas para o setor
urbano operadas pelo Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes) nos
últimos três anos. No município, o banco conta com
agentes capacitados para
atender projetos de financiamento nos setores de
comércio, serviços e atividades ligadas à indústria e
agronegócio da região.
Localizado no litoral Sul
do Espírito Santo, Piúma é
o menor município em perímetro territorial do Estado. No entanto, a movi-

mentação de recursos financeiros por empreendimentos urbanos cresce favoravelmente à economia
local nos últimos anos. Somente em 2018, a adesão
de empreendedores locais
a financiamentos de crédito pelo Bandes movimentou
R$ 834 mil no município.
Em 2017, aproximadamente R$ 260 mil foram
investidos. No ano anterior, o apoio financeiro oferecido pelo banco capixaba aos empreendedores
de Piúma resultou em R$
157 mil. O aumento gerado nos últimos três anos
demonstra que o interesse dos empreendedores,
tanto de atividades urba-

nas como rurais da cidade,
em investir e impulsionar
o mercado local vem aumentando.
Simulação
Caso esteja interessado, no site ou no aplicativo para smartphones pode
ser feita uma simulação.
Basta responder algumas
perguntas para saber que
tipo de crédito é o ideal.
O atendimento pode ser
feito presencialmente na
sede do banco, em Vitória. Também no site
www.bandes.com.br, o interessado pode acessar os
endereços dos parceiros
consultores em todos os
municípios capixabas.

Curso Pré-Enem Digit@l recebeu mais de 1500
inscrições em sistema desenvolvido pelo Prodest
Vitória – O c u r s o
Pré-Enem Digit@l 2019
recebeu 1589 inscrições pelo sistema Seleção Aluno, desenvolvido
pelo I nstituto de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Espírito Santo (Prodest).
A iniciativa é da Secretaria de Estado da
Educação (Sedu), que
disponibilizou vagas para
alunos matriculados na
3ª série do Ensino Médio Regular e na 3ª série dos cursos com duração de três anos ou na
4ª série dos cursos com
duração de quatro anos
do Ensino Médio Inte-

grado à Educação Profissional (EMI).
Também puderam se
inscrever no Pré-Enem
Digit@al os que estão na
2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio. As vagas também
foram disputadas pelos
que concluíram no CEEJA/NEEJA as disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática referentes ao
Ensino Médio.
Cinco por cento das
vagas são reservadas para
estudantes com deficiência. Apenas são chamados
os que tiverem média
anual igual ou superior a

60 pontos em português
e matemática. A classificação é feita por ordem
decrescente de nota.
O resultado está disponível no site da Sedu,
a partir desta sexta-feira (15). Os suplentes
poderão ser convocados em 2ª chamada por
telefone ou e-mail.
Os cursos começam
no dia 25 de março, em
escolas de 36 municípios.
Serão ministradas aulas
de matemática, português, redação e outros conteúdos, por professores
credenciados pela Escola
de Serviços Públicos do
Espírito Santo (Esesp).

Cariacica – O Estádio
Estadual Kleber Andrade,
em Cariacica, será palco do
jogo entre Cabofriense e
Vasco da Gama no próximo domingo (17). A partida é válida pela 4ª rodada
da Taça Rio, do Campeonato Carioca. Uma reunião
de alinhamento do plano
de ação foi realizada na Secretaria de Estado da Segurança Pública, na última
terça-feira (12), para definir o esquema especial de
segurança e transporte
para o local.
A expectativa dos organizadores do evento
para o jogo é de receber
cerca de 15 mil torcedores. Por isso, com o objetivo de levar tranquilidade e
conforto ao torcedor, o
Governo do Estado, através das secretarias de Esporte e Lazer (Sesport),
Segurança Pública (Sesp)
e a Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de
Passageiros do Estado do
Espírito Santo (Ceturb/ES),
divulgou o planejamento
para o evento.
Os portões do estádio
serão abertos ao público às
14h e a orientação é para
que o público chegue com
antecedência para evitar
filas na hora de entrar. Uma
parte da rua que dá acesso ao estádio ficará fechada e só será permitida a
passagem de torcedores
com ingresso.
Os quatro setores do
Kleber Andrade estarão divididos da seguinte forma:
os setores A, B, C e D abrigarão as torcidas do Vasco. A entrada desses torcedores acontecerá pela
parte da frente do estádio.
O setor B1, segundo do

lado esquerdo, abrigará a
torcida Cabofriense.
Bolsões de estacionamento – Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e
a recomendação é que seja
utilizado o transporte público. Por isso, a Companhia
Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do
Estado do Espírito Santo
(Ceturb-ES) preparou duas
linhas exclusivas para o
evento, uma delas partindo
da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da
Prainha, em Vila Velha.
Nesses locais, os torcedores poderão deixar seus
automóveis e embarcar
nos ônibus que irão direto
ao estádio.
Ao todo, as duas linhas
vão contar com veículos
que começam a operar às
14h nos dois municípios e
vão até às 15h30. No estacionamento da Praça do
Papa, os carros sairão a
cada 10 minutos. Na Prainha, a cada 20 minutos.
Ao final da partida, os
veículos das linhas exclusivas
estarão posicionados na pista lateral da BR 262, no sentido Viana, para que os torcedores possam regressar aos
bolsões de estacionamento.
A Ceturb-ES recomenda que as pessoas que pretendem pagar em dinheiro levem notas menores
para facilitar o troco. O valor da tarifa do Transcol é
de R$ 3,75.
Agentes da Ceturb-ES
vão acompanhar de perto a
operação para fazer os ajustes necessários durante a
realização do jogo, na área
do evento e nos dois bolsões de estacionamento.

Policiamento
Um contingente efetivo das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros fará a segurança do público presente no estádio.
Segundo o tenente-coronel Novaretti, do Comando de Policiamento Ostensivo Especializado (CPO-E),
220 profissionais, entre
efetivos do 7º Batalhão da
PM, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Companhia Independente de
Operações com Cães
(Cioc) e da Cavalaria participarão do evento.
Representação
Estiveram presentes na
reunião representantes de
todas as entidades envolvidas. São elas: Secretaria de
Estado da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,
Polícia Rodoviária Federal,
Secretaria de Esportes do
Estado, Federação de Futebol do Espírito Santo, Prefeitura de Cariacica, administração do estádio Kleber
Andrade, Guarda Municipal
de Vila Velha, Guarda Municipal de Vitória, Guarda de
Trânsito de Cariacica, Ceturb, Samu, Gatti Segurança Privada e as empresas
organizadoras do evento.
Última visita
Esse será o segundo
jogo do Vasco no Kleber
Andrade em menos de um
mês. A primeira partida foi
disputada no último dia 20,
contra o Serra, em partida
válida pela segunda fase da
Copa do Brasil. O jogo, que
terminou 2 a 0 para o time
carioca, contou com a presença de 16.736 torcedores.

