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A Câmara de São Mateus derrubou por 7 votos a 3 a proposta do Executivo Mateense.
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VITÓRIA – Atendendo a 
pedido do deputado estadual 
Enivaldo dos Anjos (PSD), 
o Governo do Estado lançou 
o edital de licitação para con-
tratar empresa para constru-
ção do prolongamento da 
proteção em enroncamento 
da saída do vertedouro da 
Barragem Everaldo Bian-
quini, em Cachoeirinha de 
Itaúnas, Barra de São Fran-
cisco. O reservatório foi 
construído para garantir o 
abastecimento de água para 
a cidade em tempos de estia-
gem.

“A obra possibilitará mai-
or segurança na barragem, 
bem como o aumento de sua 
capacidade de reserva de 
água. Fiz o pedido ao gover-
nador Renato Casagrande e 
ao secretário Paulo Foleto, 
da Agricultura, e agora isso 
será atendido, demonstran-
do o comprometimento do 
Governo com o desenvolvi-
mento de Barra de São Fran-
cisco. Sem segurança hídri-
ca, uma cidade não pode se 
desenvolver e é isso que esta-
mos assegurando com essa 
obra”, disse Enivaldo dos 
Anjos. 

As empresas deverão aten-
der aos requisitos do Edital 
d e  Tomada  de  P reços 
005/2020, com a realização 

GOVERNO ATENDE PEDIDO DE DEPUTADO
E VAI AMPLIAR BARRAGEM NO NOROESTE

da licitação, por menor pre-
ço, e abertura de propostas 
no no dia 18 de agosto, às 10 
horas, na sede da Secretaria 
de Estado da Agricultura. 

A barragem, no Córrego 
Itaúnas, foi entregue em 
2019, uma obra feita por indi-
cação do deputado Enivaldo 
dos Anjos ao governador 
Renato Casagrande. Com 50 
mil metros quadrados, a bar-
ragem equivale ao tamanho 
de dois estádios Kléber 
Andrade. O investimento do 
Governo do Estado, por me-
io da Seag, foi de quase R$ 
1,5 milhão. Depois de inau-
gurada, além de garantir re-
serva hídrica, a barragem 
passou a ser ponto turístico 
na cidade. 

A Barragem Everaldo 
Bianquini, assim denomina-
da em homenagem ao pro-
prietário que cedeu a área 
para sua construção, faz par-
te do Programa Estadual de 
Barragens, desenvolvido 
pelo Governo do Espírito 
Santo em 2017, depois da 
grande estiagem que casti-
gou principalmente as re-
giões Norte e Noroeste, mas 
também teve reexos no 
Centro-Sul. 

Foram investidos mais de 
R$ 90 milhões para a im-
plantação de mais de 60 re-
servatórios de água no inte-
rior do Estado até 2018, 
além da retomada das obras 
da maior barragem do Espí-
rito Santo, em Pinheiros e 

em Boa Esperança, também 
já entregue, da implantação 
da barragem do Rio Jucu; e 
da construção de outras seis 
barragens de médio porte 
por um convênio entre a Se-
ag e a Cesan, órgãos que ge-
renciam o programa.

Dos 60 reservatórios, 34 
são de usos múltiplos de 
médio porte no interior do 
Estado e outras 26 barra-
gens de uso coletivo em as-
sentamentos de trabalhado-
res rurais capixabas no Nor-
te do Espírito Santo. Esti-
ma-se que com a implanta-
ção das 60 barragens sejam 
armazenados 67,2 bilhões 
de litros de água: o sucien-
te para abastecer 1,2 milhão 
de pessoas durante um ano, 
ou irrigar 22 mil hectares de 
café.

Para a denição dos loca-
is onde carão as 34 barra-
gens, foram levados em con-
sideração os seguintes fato-
res: existência de Termos de 
Ajustamento de Conduta 
(TACs) rmados; locais que 
possibilitavam a construção 
de barragens médias e com 
uma maior relação volu-
me/lâmina; locais que não 
necessitavam de desapropri-
ação (áreas doadas); maior 
número de usuários bene-
ciados.

A barragem, no Córrego Itaúnas, foi entregue em 
2019, uma obra feita por indicação do deputado Eni-
valdo dos Anjos ao governador Renato Casagrande. 

BRASÍLIA – Segundo 
edital do Exame Nacional 
do Ensino Médio publicado 
nesta sexta-feira (31) no Diá-
rio Ocial da União,  a pro-
va impressa do Enem 2020 
será realizada em 38 cidades 
do Espírito Santo.

A prova está marcada pa-

GOVERNO DIVULGA CIDADES ONDE PROVAS DO
ENEM SERÃO APLICADAS NO ES; CONFIRA A LISTA!

ra os dias 17 e 24 de janeiro 
do ano que vem, por conta 
da pandemia do coronaví-
rus. O Enem digital será dias 
31 de janeiro e 7 de fevereiro 
de 2021. Ao todo, 5,7 mi-
lhões de candidatos estão 
inscritos.

O local onde a prova será 

aplicada será divulgado no 
Aplicativo do Enem ou no 
s i t e :  e n e m . i n e p .-
gov.br/participante/

1º dia do Enem: 45 ques-
tões de Linguagens e Códi-
gos; 45 de Ciências Huma-
nas; uma redação

2º dia do Enem: 45 ques-
tões de Ciências da Nature-
za; 45 questões de Matemá-

USO DE MÁSCARAS
De acordo com o edital, 

todos os candidatos terão de 
usar máscaras de proteção 
durante todo o período de 
realização da prova. Se não 
estiver de máscara, o candi-
dato será eliminado do 
Enem. 

tica

CONFIRA A LISTA DE CIDADES
ONDE SERÃO REALIZADAS

AS PROVAS NO ESPÍRITO SANTO:

Aracruz

Guaçuí
Guarapari

Água Doce do Norte

Iúna

Cariacica

Ecoporanga

Anchieta

Brejetuba

Domingos Martins

Alegre

Barra de São Francisco

Castelo

Cachoeiro de Itapemirim

Baixo Guandu

Afonso Cláudio

Colatina
Conceição da Barra

Itapemirim

Mimoso do Sul
Montanha
Nova Venécia

João Neiva

Marataízes

Jaguaré

Linhares

Pedro Canário

Venda Nova do Imigrante

Vila Velha

São Gabriel da Palha

Vitória

Serra

Santa Teresa

Pinheiros

São Mateus

Santa Maria de Jetibá

Viana

Sooretama

Hemoes registra
queda de quase
3 mil doadores
de sangue 

O interessado em doar 
sangue deve ir até uma 
unidade do Hemoes, apre-

VITÓRIA – De março 
a junho deste ano, auge da 
pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19) no 
Espírito Santo, o Centro 
Estadual de Hemoterapia 
e Hematologia Marcos 
Daniel Santos (Hemoes) 
registou a captação de 
13.385 doações de sangue 
nos seis pontos de coleta 
da rede estadual. No mes-
mo período de 2019, fo-
ram 16.322. São quase três 
mil doadores que deixa-
ram de comparecer às uni-
dades de coleta.

O atendimento em to-
das as unidades é feito, 
preferencialmente, por 
meio de agendamento. A 
medida visa a reduzir a 
circulação de pessoas nos 
locais para evitar aglome-
ração, reduzindo a possi-
bilidade de transmissão do 
novo Coronavírus.

Segundo informou a 
diretora do Hemoes, Mar-
cela Gonçalves Murad, as 
unidades registram esto-
ques de todos os tipos de 
sangue abaixo do limite 
aceitável nessa pandemia, 
que pode ter como conse-
quência a falta de hemo-
componentes. “Desde o 
início da pandemia, mais 
precisamente do isolamen-
to social, temos trabalhado 
com estoque crítico. Não 
há substituto para o san-
gue, por isso, precisamos 
que a população colabore 
com doações regulares pa-
ra manter os estoques em 
níveis adequados”, disse.

Antes de efetivamente 
doar sangue, os voluntári-
os passam por uma tria-
gem para avaliar sua con-
dição de saúde e vericar 
se estão aptos a realizar a 
doação. Quem tem entre 
16 e 69 anos pode se can-
didatar como voluntário. 
Para os mais velhos, uma 
ressalva: só pode doar 
quem tiver feito a primeira 
doação até os 60 anos. Já 
os menores de 18 anos pre-
cisam de autorização de 
um responsável legal.

QUEM PODE DOAR

-Unidade de Coleta de 
Sangue da Serra

-Hemocentro de Colati-
na

-Hemocentro de São 
Mateus

sentar um documento o-
cial com foto e responder a 
um questionário. Caso 
tenha almoçado, deve 
aguardar três horas após a 
refeição para fazer a doa-
ção.

Endereço: Avenida Mare-
chal Campos, 1.468, Ma-

ruípe | Telefone: 3636-
7920

Endereço: Avenida Eudes 
Scherrer Souza, s/nº (ane-
xo ao Hospital Estadual 
Dório Silva) | Telefone: 

(27) 3218-9429

Endereço: Av. João Feli-
pe Calmom, 174-298 – 
Centro | Telefone: (27) 

3264-6000

-Hemocentro de São 
Mateus

Endereço: Rodovia Oto-
varino Duarte Santos, 

Km 02, Parque Washing-
ton | Telefone: (27) 3767-

7954

AGENDE SUA 
DOAÇÃO HOJE 

MESMO:

-Hemocentro de Vitória

Neste período de pan-
demia, pessoas que tive-
ram diagnóstico positivo 
para o novo Coronavírus 
podem realizar a doação 
após 30 dias sem apresen-
tar sintomas. Já as pessoas 
que estiverem com sinto-
mas gripais não devem 
comparecer para doação.

-Hemocentro de Linha-
res

Endereço: R. Cassiano 
Castelo, 276 – Centro | 

Telefone: (27) 3717-2800

Endereço: Rodovia Oto-
varino Duarte Santos, 

Km 02, Parque Washing-
ton | Telefone: (27) 3767-

7954
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SÃO MATEUS – Interna-
utas e moradores estão co-
brando das autoridades com-
petentes e também da Vigi-
lância Municipal Sanitária 
uma scalização nos 'bailes 
funks' que estão sendo reali-
zados no condomínio Villa-
ges, no bairro Litorâneo. Fo-
tos e vídeo foram enviados 
nas redes sociais do FA 
NOTÍCIAS.

O Villages é composto por 
vários blocos habitacionais e 
tem aproximadamente 500 
unidades provenientes do 
Programa do Governo Fede-
ral Minha Casa Minha Vida e 
não conta com o sistema de 
vídeo monitoramento, o que 
diculta identicar os meli-
antes.

Outras festividades estão 
programadas para a noite des-
te sábado (01).

Moradores denunciam que 
as festas clandestinas aconte-
cem nos nais de semana e só 
termina ao amanhecer. É co-
mum presenciar menores de 
idade fazendo uso de bebidas 
alcoólicas, ostentando arma 
de fogo e usando drogas, 
além do barulho insuportável 
dos diversos carros de som. 

Ainda de acordo com as 
mensagens enviadas, interna-
utas relatam que ao ligar para 
o 190 da Polícia Militar, são 
informados que os militares 
só podem ir ao local se o de-

SEM FISCALIZAÇÃO: MORADORES
DENUNCIAM BAILES CLANDESTINOS
COM ARMAS, DROGAS E BEBIDAS

Moradores denunciam que as 
festas clandestinas aconte-
cem nos finais de semana e só 
termina ao amanhecer. É co-
mum presenciar menores de 
idade fazendo uso de bebidas 
alcoólicas, ostentando arma 
de fogo e usando drogas, 
além do barulho insuportá-
vel dos diversos carros de 
som. 

Por m, a comunidade 
solicita das autoridades que 
olhem com carinho as reivin-
dicações, pois estas festivida-
des estão atrapalhando o dia a 
dia dos moradores da locali-
dade.

nunciante acompanha a dili-
gência.

Outra preocupação de 
quem mora no residencial é 
em relação a Covid -19, pois o 
número de casos conrmados 
vem crescendo diariamente e 
durante as festas existem mui-
tas aglomerações e a maioria 
não faz uso de máscaras.

Que a presença do solici-
tante não se faz necessária 
em caso de baile funk ou de 
aglomeração de pessoas, 
pois tais eventos estão em 
desobediência a legislação 
especíca voltada para o 
combate a proliferação da 
Covid-19.

Em Nota, a Assessoria de 
Comunicação do 13° Bata-
lhão de Polícia Militar, infor-
ma que todas as ligações rece-
bidas pelo telefone 190 são 
despachadas para atendimen-
to das viaturas.

OUTRO LADO:

A reportagem do FA 
NOTÍCIAS enviou um e-
mail para a Secretaria de Co-
municação da Prefeitura e até 
o fechamento da edição não 
obtivemos resposta. 

Por m, a Polícia Militar 
solicita que o cidadão conti-
nue informando sobre a reali-
zação destes acontecimen-
tos/aglomerações, se possível 
com prévia antecedência, 
para que possa tomar as pro-
vidências legais.

Caso a Comunicação da 
Prefeitura responda o e-mail, 
iremos atualizar a matéria.
 

SÃO MATEUS – A Câma-
ra de São Mateus derrubou 
por 7 votos a 3, nesta terça-
feira (28), a proposta do Exe-
cutivo Mateense, através do 
Projeto de Lei Complementar 
N° 007/2018. A proposta do 
prefeito Daniel da Açaí era 
aumentar o valor da taxa do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) para todos os 
moradores de São Mateus.

Para o relator, vereador 
Antônio Luiz Cardoso, não é 
momento para majorar im-
postos. “Esse projeto é nada 
mais, nada menos que aumen-
to de IPTU do povo mateense 
e tem caso que vai aumentar 
800%. Numa época dessa de 
pandemia, o povo desempre-
gado, muitos passando fome, 
era para nós estarmos aqui 
discutindo isenção de taxas.O 
prefeito tem que mandar para 
cá um projeto para isentar os 
menos favorecidos das taxas 
de água,  coleta de lixo, ener-

Alvo de polêmica e pressão 
desde que chegou ao Legislati-
vo, o projeto foi submetido ao 
plenário da Casa, comparecer 
Contrário da Comissão de 
Constituição, Justiça, Direitos 
Humanos, Cidadania e Reda-
ção e da Comissão de Finan-
ças, Orçamento e Fiscalização.

AUMENTO DE ATÉ 800% NO IPTU É
VETADO NA CÂMARA DE VEREADORES

gia e do próprio IPTU”, reagiu 
Temperinho.

Trabalhando pela aprova-
ção da planta genérica do 
IPTU, o líder do prefeito, vere-
ador Francisco Amaro consi-
derou justo o novo modelo de 
cálculo. “De quatro em quatro 
anos o município é obrigado 
por lei a fazer uma atualiza-
ção. A lei tem que ser justa. 
Esse é um projeto muito bem 
elaborado, nós chamamos 
aqui a empresa que o elaborou 
e eles nos mostraram: quem 
tem mais paga mais, quem 
tem menos paga menos”, ar-
mou.

PLANTA GENÉRICA
A intenção do prefeito Dani-

el era de aprovar a planta gené-
rica de valores de terrenos e a 
tabela de preços de constru-
ção de imóveis, para determi-
nar o valor venal e a base de 
cálculos do imposto, porém, a 
maioria dos vereadores enten-
deu que a proposta do governo 
atingiria a população com 
reajustes exorbitantes.

Ao encaminhar a votação 
da terça-feira, o vereador Car-
los Alberto, que presidia o 
Parlamento quando o PLC do 
IPTU chegou à Casa de Leis, 
em 2018, elogiou o legislati-

 

A derrubada da matéria do 
Executivo se deu de maneira 
expressiva com os 7 a 3 no 
placar. Se houvesse empate na 
votação, o voto de minerva do 
presidente Jorginho Cabeção 
decidiria. O vereador rear-
mou seu posicionamento.

“Esse projeto é uma aberra-
ção contra o povo de São Mate-
us. Realmente há uma defasa-
gem de 15 anos sem reajuste, 
só que a revisão das alíquotas 
da forma que o prefeito nos 
mandou é impactante demais 
para o bolso do contribuinte, 

vo. “Eu vejo muitos vereado-
res aqui comprometidos com 
todos os problemas que a soci-
edade vive nesse momento. 
Tenho certeza que essa casa 
não permitiria aumentos tão 
abusivos como esses que se 
encontram nesse projeto, que 
muitas vezes chegam a casa 
do 800%. Pesaria para todo 
mundo, tanto aqueles mais 
carentes quanto aqueles que 
tem mais condições.Se tivesse 
sido votado lá atrás, hoje o 
povo estaria sofrendo as con-
sequências dos aumentos dos 
impostos neste momento de 
pandemia e nós pagaríamos 
um preço caro”.

ABERRAÇÃO

Na proposta do governo 
municipal, os aumentos seri-
am gradativos em sistema de 
escalonamento de até  quatro 
anos. Pelos cálculos apresen-
tados em 2018, um imóvel no 
Bairro Boa Vista, por exem-
plo, com terreno de 360 m² e 
área construída de 360 m², no 
qual o proprietário pagou 
R$280,00 precisaria desem-
bolsar, em 2020, R$427,91. 
Em 2022, o valor chegaria a 
R$950,00.

penaliza a população. Princi-
palmente neste tempo de pan-
demia, se espera do poder pú-
blico eu isente os que mais 
precisam,  em vez de sacricar 
o povo mais ainda”, ressaltou. 

A favor do Aumento: Fran-
cisco Amaro, Doda Mendon-
ça e Paulo Chagas. 

Contrários ao Aumento: 
Ajalírio, Aquiles Moreira, 
Carlos Alberto, Jaciara Teixe-
ira, Jerri Pereira, Jozail do 
Bombeiro e Temperinho.

CÁLCULOS

Em uma simulação de esca-
lonamento, aumentando o 
prazo de quatro para oito 
anos, tendo como referência o 
bairro Litorâneo, um imóvel 
de 200 m² (de R$86,00 para 
R$234,00). No bairro Aroeira, 
com a mesma medida, de 
R$20,00 para R$205,00.

Na simulação para Guriri, 
com imóvel de 450 m² de ter-
reno e 199 m² de edicação, 
de  R$ 121,58 chegaria a 
R$538,00 em 2022.

Acidente entre
caminhão e carreta
deixa dois mortos

SÃO MATEUS – Os 
veículos, que trafegavam 
em sentidos contrários, 
colidiram de frente na Ro-
dovia ES-320, próximo ao 
distrito de Vila Paulista, 
em Barra de São Francisco.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, cinco pes-
soas estavam envolvidas 
no acidente. Três delas tive-

ram ferimentos e foram 
levadas ao Hospital Douto-
ra Rita de Cássia, no mes-
mo município.

As causas do acidente 
ainda estão sendo apura-
das. A rodovia precisou ser 
interditada nos dois senti-
dos e os motoristas são ori-
entados a pegarem um des-
vio.

São Mateus atinge
1.373 casos e 39 óbitos
por Covid-19

SÃO MATEUS – Uma 
paciente de 75 anos, mora-
dora do Bairro Santa Tereza 
(Ponte) é a 39ª vítima fatal 
por covid-19. A senhora foi 
internada na Unidade de 
Terapia Intensiva no dia 07, 
conrmado coronavírus por 
meio de RT-PCR no dia se-
guinte e veio a óbito na últi-
ma quarta-feira (30).

A Vigilância Epidemio-
lógica em mais uma publi-
cação nesta sexta-feira (31), 
contabilizou mais 28 casos. 
Até agora foram registradas 
1.373 conrmações, 5.981 
casos noticados, 1.574 
foram descartados, 2.018 
são suspeitos em investiga-
ção, 1.016 foram encerra-
dos, 878 foram curados e há 

A taxa de letalidade da 
doença está em 2,84%. O 
sexo feminino lidera com 
746 positivações e o mascu-
lino tem 627.

39 óbitos.

A faixa etária com maior 
incidência é a de 30 a 39 
anos com 336. Em segundo 
aparece a faixa compreen-
dida entre 40 a 49 com 310.

O Balneário de Guriri 
atingiu 303 casos, com 232 
curados e 5 mortes. Em se-
guida aparece o Sernamby 
com 128 casos, 70 curados 
e 3 mortes.

A Prefeitura de São Mate-
us vem realizando barreiras 
sanitárias itinerantes com 
intuito de freiar o aumento 
no número de casos.

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE

Alvorada 9 1 0
LOCALIDADE CONFIRMADOS CURADOS ÓBITOS

Guriri 303 232 5

Beira Rio 5 3 0

Bom Sucesso 43 27 0
Cacique 14 6 0

Aroeira 15 6 0

Aviação 30 22 0

Boa Vista 77 39 2

Arnaldo Bastos 8 8 0

Caiçaras 4 2 0
Carapina 26 20 0

Colina 5 2 0

Assentamento XIII de Setembro 2 2 0

Comunidade Espírito Santo 1 1 0
Córrego da Areia 4 0 0
Córrego Grande 2 1 0

Centro 46 28 2

Eldorado 3 3 0

Barra Nova 9 5 0
Barra Seca 2 2 0

Esplanada (Seac) 23 12 0
Fátima 34 23 0

Ayrton Senna 25 17 0

Bela Vista 2 1 0

Cricaré 1 0 1

Chácara do Cricaré (Inocoop) 19 15 0

Forno Velho (Cohab) 54 44 2

Jacuí 7 6 0
Jambeiro 3 1 0

KM 16 1 1 0

KM 28 3 2 0
Lago dos Cisnes 13 7 0

Litorâneo 17 5 1
Liberdade 6 3 0

Ideal 17 15 1

Jaqueline 15 8 0

KM 18 1 1 0

Confira a lista completa em:
www.FANOTICIAS.com.br
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De acordo com o prefeito, 
não houve contraprestação 
de serviço por dois anos e que 
o licenciamento ambiental 
pelo Prodnorte, a partir de 
2019, já vem sendo realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.

“É um consórcio que não 
tem contrapartida de serviço 
para São Mateus. Até hoje o 
município vai pagando e não 
recebe nada em troca. Não 

“Não tem como extinguir 
São Mateus do quadro de 
uma instituição que vem há 
anos com outros prefeitos, 
prestando serviços sem antes 
tomar conhecimento a fundo 
do que está para acontecer. 
Não é interessante para o mu-
nicípio nós perdermos essa 
cooperação”, ressaltou o vere-
ador Carlos Alberto.

SÃO MATEUS – O pedi-
do do prefeito Daniel para 
que a Câmara revogasse a Lei 
n° 834/2009 que autoriza a 
inserção do município de São 
Mateus no Consórcio Públi-
co Prodnorte/Conorte foi 
rejeitado pelo plenário nesta 
terça-feira (28), pelo placar 
de 7 a 3.

A intenção do governo 
municipal de garantir a revo-
gação da lei, apresentando o 
PL 001/2019 causou estra-
nheza na maioria dos verea-
dores. O plenário não encon-
trou justicativa convincente 
para o desligamento de São 
Mateus de uma entidade que 
atua para o desenvolvimento 
socioeconômico de 12 muni-
cípios das regiões nordeste e 
noroeste do Estado, em áreas 
como saúde, agricultura e 
meio ambiente.

“Eu entendo que é neces-
sário colocar todos os prós e 
contras da inserção de São 
Mateus no Prodnorte. É ne-
cessário que a gente tenha 
conhecimento: o que é bom, 
o que não é? Isso precisa ser 
muito bem explicado pela 
prefeitura. Eu não entendo 
porque que o município está 
saindo”, disse a vereadora 
Jaciara Teixeira.

CÂMARA MANTÉM LEI DE INSERÇÃO DE
SÃO MATEUS NO PRODNORTE/CONORTE

PRODNORTE
Criado para fortalecimen-

to da economia regional com 
respeito às particularidades e 
aptidões regionais, sustenta-
bilidade ambiental e a me-
lhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos dos municípios 
localizados no Extremo Nor-
te e Noroeste Capixaba – Boa 

O custo mensal de manu-
tenção do consórcio é de 
0,2% do Fundo de Participa-
ção do Município – FPM.

vai mais, nem no orçamento 
está”, reagiu o líder do gover-
no na Câmara, vereador Fran-
cisco Amaro.

“Um secretário do consór-
cio me disse que São Mateus 
não participa nanceiramen-
te, não participa das reu-
niões, não fez nenhum movi-
mento para reivindicar, mas 
de 2017 a 2019 utilizou. É 
muito cômodo pedir para 
sair, já utilizou tudo que tinha 
para utilizar”, armou o 
vereador Jozail do Bombei-
ro.

CONORTE
A criação do Consórcio 

Público para Tratamento de 
Destinação Final Adequada 
de Resíduos Sólidos da Re-
g i ã o  N o r t e  d o  
ES–CONORTE, permite aos 
municípios o suporte do Prod-
norte para erradicar os lixões 
nas cidades inscritas na enti-
dade.

Esperança, Conceição da 
Barra, Ecoporanga, Monta-
nha, Mucurici, Pedro Caná-
rio, Pinheiros e Ponto Belo. 
Posteriormente aderiram ao 
consórcio os municípios de 
São Mateus, Jaguaré, Nova 
Venécia e Vila Pavão, esses 
são os principais objetivos do 
Programa de Desenvolvi-
mento Regional Sustentável 
do Extremo Norte Capixaba 
(PRODNORTE).

Com a proposta de realizar 
atuações conjuntas nos doze 
municípios integrados ao 
programa, foi criado o Con-
sórcio Intermunicipal de De-

Alinhado às diretrizes do 
Plano de Desenvolvimento 
do Estado do Espírito Santo, 
o  C o n s ó r c i o  P ú b l i c o 
PRODNORTE foi construí-
do com base na mobilização 
dos setores públicos, priva-
do e do terceiro setor, diag-
nosticando os problemas 
comuns à região apontando 
as potencialidades e meca-
nismos que, de forma estra-
tégica e sistematizada, con-
tribuam para o seu desenvol-
v imen to .  O Consó rc io 
abrange uma área que apre-
senta características de de-
senvolvimento socioeconô-
mico semelhantes às regiões 
do sul da Bahia e leste de Mi-
nas Gerais, ambas caracteri-
zadas por baixos investi-
mentos, atrativos econômi-
cos e Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH).

senvolvimento Regional Sus-
tentável do Extremo Norte 
Capixaba. O instrumento de 
cooperação faculta aos con-
sorciados a execução de 
ações e programas com vis-
tas à resolução de problemas 
comuns, a captação de recur-
sos, a ampliação da capacida-
de de atendimento aos cida-
dãos, bem como o poder de 
diálogo das prefeituras junto 
aos governos Estadual e Fede-
ral.

DESENVOLVIMENTO

O instrumento de coopera-
ção faculta aos municípios 
consorciados a execução de 
ações e programas com vis-
tas à resolução de problemas 
comuns, a captação de recur-
sos, a ampliação da capacida-
de de atendimento aos cida-
dãos, bem como o poder de 
diálogo das prefeituras junto 
aos governos Estadual e Fede-
ral.

Fruto de uma ação estraté-
gica voltada ao desenvolvi-
mento econômico regional, 
combate a deserticação, 
recuperação ambiental, po-
tencialização turística e im-
plementação de projetos obje-
tivando a geração de renda e 
a melhoria da qualidade de 
vida no campo e na cidade. O 
consórcio foi apontado como 
prioritário para o desenvolvi-
mento do Extremo Norte Ca-
pixaba, pela comunidade 
regional.

A intenção do governo municipal de garantir a revogação da lei, apresentando o PL 
001/2019 causou estranheza na maioria dos vereadores.

VITÓRIA – As condi-
ções para a aquisição de imó-
veis no Banestes permane-
cem como as mais atrativas 
no mercado de crédito. O 
banco oferece linha de nan-
ciamento imobiliário com 
taxa a partir de 6,65% ao ano, 
a mais baixa atualmente no 
mercado, e permite a utiliza-
ção do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
para nanciamento de unida-
des de até R$ 1,5 milhão.

O prazo de parcelamento 
do crédito foi ampliado para 
até 420 meses (35 anos), sen-
do que o percentual de nan-
ciamento no Banestes pode 
chegar a até 90% do valor de 

CRÉDITO IMOBILIÁRIO: BANESTES OFERECE AS
MELHORES CONDIÇÕES E A MENOR TAXA DO MERCADO

avaliação para imóveis resi-
denciais dentro do Sistema 
Financeiro Habitacional 
(SFH), novos ou usados.

O mercado imobiliário se 
mantém aquecido em meio à 
crise do novo Coronavírus. 
Com a crescente oferta de 
oportunidades, o período 
tem sido ainda mais propí-
cio para a aquisição de imó-
veis residenciais urbanos 
(novos ou usados), lotes ur-
banizados ou imóveis em-
presariais.

"O Banestes tem garanti-
do aos capixabas as menores 
taxas em diferentes linhas de 
crédito. O nanciamento 
imobiliário merece destaque 

pela oportunidade histórica 
que a taxa de 6,65% a.a. re-
presenta, a mais baixa prati-
cada até hoje. Como banco 
dos capixabas, temos o com-
promisso de garantir as me-
lhores condições do mercado 
e contribuir com o desenvol-
vimento econômico do Espí-
rito Santo", arma o diretor-
presidente do Banestes, José 
Amarildo Casagrande.

Conra as condições do 
nanciamento imobiliário 
no Banestes.
Crédito Imobiliário Banestes
• Taxa de juros mínima a par-
tir de 6,65% ao ano + Taxa 
Referencial (TR), para todos 

os pers destinados à aquisi-
ção de imóvel residencial.
• Financiamento de até 90% 
do valor do imóvel pela tabe-
la SAC.
• Prazo máximo de nancia-
mento: até 420 meses (35 
anos).

Para saber mais e realizar 
uma simulação de nancia-
mento, o cliente Banestes 
deverá entrar em contato 
com o seu gerente. Mais in-
formações estão disponíveis 
no site ocial do banco, 
www.banestes.com.br, no 
menu "Crédito – Financia-
mento Imobiliário".

• Tipo de garantia: Alienação 
duciária do imóvel.

O presidente do TJ-ES des-
taca ainda que serão seguidas 
as regras estabelecidas pela 
Resolução 322, de 1º de junho, 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), para a retomada 
dos serviços presenciais, ob-
servadas as ações necessárias 
para prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus. 

Entre as medidas previstas 
pela resolução do CNJ, antes 
de autorizar a retomada dos 
serviços presenciais, deve 
haver consulta a diversos ór-
gãos públicos, como o Minis-
tério da Saúde, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e a Secretaria de 

SÃO MATEUS – O presi-
dente do Tribunal de Justiça 
do Espírito Santo (TJ-ES), 
desembargador Ronaldo Gon-
çalves de Sousa, anunciou 
para o dia 10 de agosto a pri-
meira fase da retomada das 
atividades presenciais no Judi-
ciário.

Assinado o Ato Normativo 
85/2020 prorrogou até o dia 9 
de agosto o regime de plantão 
extraordinário no Poder Judi-
ciário Estadual, estabelecido 
em virtude da Covid-19.

Conforme informações do 
TJ-ES, a data prevista poderá 
ser alterada, porém, em virtu-
de de situações relacionadas à 
pandemia.

Atividades
presenciais da Justiça
voltam dia 10

Outra regra estabelecida 
pelo CNJ diz respeito ao for-
necimento de itens de prote-
ção individual (EPIs) para 
evitar contaminação, estando 
os procedimentos licitatórios 
em fase nal para aquisição 
dos equipamentos.

De acordo com os dados, 
houve melhora no mapa de 
risco dos municípios capixa-
bas, sendo que apenas 18 man-
têm o patamar de risco alto, 
enquanto a grande maioria 
encontra-se no patamar de 
risco moderado e outros de 
risco baixo, afastando por ora 
o risco de saturação da rede de 
saúde (pública e privada) e 
indicando a possibilidade de 
retorno gradual das ativida-
des do Poder Judiciário.

Para anunciar a retomada 
das atividades presenciais, o 
desembargador Ronaldo Gon-
çalves levou em conta o mape-
amento de risco de Covid-19, 
divulgado pela Secretaria da 
Saúde no último sábado.

Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com o TJ-ES, 

embora tenha havido diversi-
dade nas respostas recebidas 
dos órgãos consultados, as 
mesmas convergem no senti-
do da necessidade de serem 
adotadas diversas providênci-
as para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus.

Área de seca
aumenta no litoral
Norte do Espírito Santo

O meteorologista do Inca-
per acrescentou que, apesar 
de fraca, a seca merece aten-
ção. “Não é motivo de alar-
me, mas as pessoas têm que 
se conscientizar de que esta é 
a época do ano em que menos 
chove. Existe a necessidade 
de utilizar recursos hídricos 
de forma mais responsável, 
mais consciente. Assim, redu-
zimos o risco de enfrentar 
uma situação mais grave 

Segundo o Monitor de 
Secas, as chuvas abaixo da 
média registradas no mês de 
junho causaram impactos 
principalmente no litoral 
norte do Espírito Santo. “Ate 
o mês de abril, não tinha seca 
no Estado. Em maio, foi ob-
servado o surgimento de uma 
área de 20% de seca no litoral 
norte. Em junho, foi observa-
do que esta área aumentou 
para 25%. O mês de julho 
terminou e as análises já es-
tão sendo feitas: a área de 
seca fraca pode ser ampliada, 
reduzida ou agravada”, ex-
plicou o coordenador de Me-
teorologia do Incaper, Hugo 
Ramos.

VITÓRIA – Os indícios 
da seca típica desta época do 
ano começam a car mais 
intensos. Conforme a última 
atualização do Monitor de 
Secas, apresentada pelo Insti-
tuto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper) e pela 
Agência Estadual de Recur-
sos Hídricos (Agerh), o Espí-
rito Santo teve uma crescente 
das áreas de seca fraca no mês 
de junho em comparação com 
o mês anterior.

SOBRE O MONITOR DE 
SECAS

quando chegar a época mais 
crítica”, disse Hugo Ramos.

É comum nos meses de 
abril a outubro o baixo nível 
das chuvas no Estado, fator 
que reete no crescimento 
dos indicadores do Monitor 
de Secas. De acordo com a 
Agerh, este fenômeno faz 
com que cresça também a 
captação de águas em barra-
gens e poços artesianos, já 
que o nível dos rios ca mais 
baixo, por isso, é importante 
regularizar esses usos. Ainda 
segundo a Agerh, a captação 
de água subterrânea deve ser 
cadastrada por meio de um 
formulário digital, com infor-
mações sobre o uso. Já a cap-
tação de água em barragem 
deve ser regularizada por 
meio do Requerimento de 
Outorga. 

O  Monitor de Secas é um 
processo de acompanhamen-
to regular e periódico da situ-
ação da seca no Nordeste do 
Brasil e em mais cinco Esta-
dos: Espírito Santo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, 
Tocantins, além do Distrito 
Federal. O Monitor realiza o 
acompanhamento contínuo 
do grau de severidade das 
secas no Brasil com base em 
indicadores de seca e nos im-
pactos causados pelo fenô-
meno em curto e/ou longo 
prazos. Os impactos de curto 
prazo são para décits de 
precipitações recentes até 
seis meses. Acima desse pe-
ríodo, os impactos são de lon-
go prazo.
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FÁBRICA DA OXFORD VAI DOBRAR
PRODUÇÃO E GERAR 500 NOVOS EMPREGOS

A Oxford Porcelanas vai 
ampliar a fábrica em São 
Mateus para dobrar a produ-
ção no Estado em 2021, cri-
ando cerca de 500 novas va-
gas de emprego.

O presidente da Findes 
citou o investimento da 
Oxford no Estado como um 
dos previstos com o baratea-
mento do custo do gás natu-
ral, objetivo do programa 
Novo Mercado do Gás, do 
governo federal. Entre os 
setores industriais que serão 
beneciados estão as indús-

Segundo a assessoria de 
imprensa da Oxford, o gru-
po está em contato com o 
governo do Estado para de-
nir a ampliação, e os deta-
lhes, como o investimento 
realizado e os empregos cria-
dos, devem ser divulgados 
em breve.

A informação foi adiantada 
pelo presidente da Federação 
das Indústrias do Espírito San-
to (Findes), Leo de Castro, 
durante coletiva de imprensa 
sobre as estratégias do setor 
de óleo e gás do Estado.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Oxford, o gru-
po está em contato com o 
governo do Estado para de-
nir a ampliação, e os deta-
lhes, como o investimento 

trias de cerâmica. realizado e os empregos cria-
dos, devem ser divulgados 
em breve.

Fundada há mais de 60 
anos em São Bento do Sul 
(SC), a Oxford Porcelanas 
S/A é a maior fabricante de 

porcelana e cerâmica de me-
sa da América Latina. A em-
presa produz aparelhos de 
jantar, xícaras de chá e café, 
taças, copos, panelas e com-
plementos, com venda em 
mais de 60 países.

O presidente da Findes citou o investimento da Oxford no Estado como um dos pre-
vistos com o barateamento do custo do gás natural.

O assassino foi reconhe-
cido pela mulher da vítima, 
grávida de cinco meses, que 
ouviu sua voz no momento 
do assassinato. O crime 
aconteceu por volta das 
21h40 nos fundos da Usina 
Paulista. 

SÃO MATEUS – Um 
jovem identicado pelas 
iniciais E.B.P; de 21 anos, 
foi morto com um tiro de 
escopeta na noite desta quin-
ta-feira (30) depois de uma 
discussão com o criminoso, 
que se passava por policial 
juntamente com outro cúm-
plice. 

Logo que os policiais mili-
tares chegaram ao local fo-
ram informados pela mulher 
da vítima que o suspeito ti-

GRÁVIDA VÊ MARIDO SER
ASSASSINADO À TIROS DE ESCOPETA

nha fugido em uma cami-
nhonete modelo L200 Mit-
subishi com chassi e placa 
alterados. Localizado, o sus-
peito acabou detido, sem 

antes tentar negar o crime, 
armando que havia 3 horas 
que estava em casa.

Ele foi levado para a Dele-
gacia juntamente com a viú-

A viúva disse que estava 
no local e informou aos poli-
ciais que reconheceu a voz e 
a sionomia de um dos auto-
res do homicídio pois quan-
do estava em seu quintal sen-
tada com seu marido, os cri-
minosos saíram do mato di-
zendo que seriam policiais e 
dizendo para carem para-
dos.

va que está grávida. Ela pas-
sou mal e teve que ser socor-
rida para o Hospital Mater-
nidade.

Nos levantamentos reali-
zados pela PM cou prova-
do que a caminhonete é rou-
bada.

A mulher e o marido que 
tentou correr, teriam reco-
nhecido o atirador.

O assassino foi reconhecido pela mulher da vítima, 
grávida de cinco meses, que ouviu sua voz no momen-
to do assassinato.

Ibama descarta
duplicação da 101
dentro da reserva de
Sooretama

Segundo o diretor de licen-
ciamento do Ibama, Jônatas 
Souza da Trindade, a reserva 
não pode receber nenhuma 
obra de duplicação por se tra-
tar de uma área natural de Ma-
ta Atlântica e estar sob prote-
ção de legislação especíca. 
“Isso não é invenção do Iba-
ma. Não podemos mudar a lei 
ou deixar de cumpri-la”, apon-
tou.

Trindade explicou ainda 
que a questão fez o processo 
todo do licenciamento atrasar. 
“O ponto chave é a análise do 
traçado. Existem seis alterna-
tivas para contornar Sooreta-
ma”, avaliou. O diretor tam-
bém pontuou a necessidade de 
reformular o projeto com pre-
visão de realocar moradores. 
“Diante da complexidade da 
questão, com estudos técnicos 
que passam de dez mil pági-
nas, tivemos que convocar 
especialistas de outras unida-
des do Ibama, mas em agosto 
daremos a resposta de nossa 
análise e a empresa (Eco101) 
terá quatro meses para respon-
der”, explica.

BUROCRACIA
O deputado Marcos Garcia 

(PV) não se conformou com as 
justicativas do órgão sobre a 
situação do licenciamento. O 
parlamentar que é de Linha-
res, no norte do Estado, apon-
tou o aumento no uxo de 
veículos na rodovia nos últi-
mos anos e a falta de estrutura 
da BR-101 para comportar a 
demanda.

Os prazos apresentados 
pelos representantes do órgão 
ambiental para nalizar o 
licenciamento prévio não agra-
daram os parlamentares. Um 
dos pontos mais polêmicos da 
liberação das obras é o trecho 
de 25 quilômetros que corta a 
Reserva Biológica de Sooreta-
ma, no norte do Espírito San-
to. A área abrange os municí-
pios de Jaguaré, Linhares, Vila 
Valério e Sooretama.

VITÓRIAS – A solução 
para entraves no licenciamen-
to das obras de duplicação da 
BR-101, principalmente no 
Norte do Estado, foi tema da 
reunião virtual do colegiado 
especial da Assembleia Legis-
lativa (Ales) que scaliza a 
concessão. Na última quarta-
feira (29) os parlamentares 
ouviram representantes do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Renová-
veis (Ibama) sobre a situação 
atual do processo de licencia-
mento ambiental da rodovia.

“Convivemos com uma 
rotina lamentável de acidentes 
e retenção por horas da rodo-
via diariamente. A Eco101 não 
cumpre o contrato e o Ibama 
trava tudo com a burocracia e 
uma estrutura pequena de qua-
tro funcionários. Tivemos 
uma palavra de que o Ibama 
iria apressar o licenciamento e 
essa é a resposta? É uma ver-
gonha para esse país. Não acei-
to isso. Tem que haver uma 
saída. Não é resposta que se dá 
a quatro milhões de habitan-
tes”, desabafou Garcia.

Jônatas Trindade explicou 
que os estudos têm seguido o 
rito dentro das exigências da 

A BR-101 corta o Espírito 
Santo de norte a sul, num total 
de 461 quilômetros. O proble-
ma maior de atraso do projeto 
destacado pelos deputados é 
sobre o trecho norte, que ainda 
não teve nenhuma intervenção 
desde a formalização da con-
cessão.

A coordenadora de licenci-
amento do órgão, Letícia Me-
neghel, falou que no trecho sul 
há sete pontos de bloqueios 
ainda pendentes. “São sete 
pontos que precisam de deni-
ção, respostas da empresa, 
cumprimento de condicionan-
tes e outras questões para libe-
ração da licença. O restante 
está liberado para a duplica-
ção. Destacando que no nal 
do trecho há 30 quilômetros 
sobre os quais a empresa ainda 
nem apresentou pedido de 
licenciamento”. Letícia ainda 
considerou que nem sempre a 
Eco101 apresenta as solicita-
ções a contento. “Não impede 
que ela avance em outros tre-
chos quando há algum impe-
dimento em local especíco”, 
disse.

TRECHO SUL

O presidente da comissão, 
deputado Gandini (Cidada-
nia), destacou que o colegiado 
vai acompanhar o cumpri-
mento do prazo apresentado 
pelo Ibama e retomará intera-
ções com a bancada federal 
para que as obras sejam acele-
radas. “A gente sabe que essa 
concessão já foi concebida 
com problemas. As licenças 
prévias deveriam ter sido auto-
rizadas pelo Ibama antes do 
contrato e antes de cobrarem 
pedágios. E agora a empresa 
usa essa culpabilização dos 
órgãos ambientais para ganhar 
tempo, enquanto o povo paga 
a conta”, conclui.

O Deputado Alexandre 
Xambinho (PL) concordou 
com Gandini. “Fazem de tudo 
para atrasar o retorno dos bene-
fícios para o cidadão. Tem que 
mudar esse cenário por parte 
das empresas e tem que mudar 
também a burocracia dos li-
cenciamentos”, destacou.

O COLEGIADO

legislação. Também armou 
que a estrutura de especialis-
tas que trabalham na questão 
de Sooretama é equivalente a 
equipes que atuam em outros 
processos semelhantes no Bra-
sil. “A concessionária tem 
grandes trechos autorizados e 
pode ser cobrada por isso. Se 
fosse só pelo trabalho do Iba-
ma, o trecho sul estaria prati-
camente pronto. A empresa 
precisa ser cobrada por esses 
quilômetros que estão à dispo-
sição dela para duplicar”.

A Comissão Especial de 
Fiscalização da BR 101 foi 
criada para scalizar o contra-
to de licença para administra-
ção, manutenção e recupera-
ção da BR-101, rmado em 
2013 entre a ANTT e a conces-
sionária Eco101, com duração 
de 25 anos. O colegiado é pre-
sidido pelo deputado Gandini, 
tem como vice-presidente o 
deputado Alexandre Xambi-
nho e é integrado ainda pelo 
deputado Marcos Garcia.
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O “DEEP STATE”

Disse, então, ser este 
grupo “responsável pelos 
desastrosos resultados da 
bolsa de valores, massiva 
imigração ilegal e políti-

Theodore Roosevelt 
foi o 26ª presidente dos 
Estados Unidos da Amé-
rica. Governou aquele 
país de 1901 a 1909 - e 
legou-nos uma acusação 
terrível: “Por detrás do 
Governo ostensivo acha-
se um Governo invisível, 
que não deve delidade 
nem reconhece qualquer 
responsabilidade perante 
o povo. Destruir este Go-
verno invisível, dissolver 
esta maligna aliança entre 
negócios corruptos e polí-
tica corrupta, há que ser a 
primeira tarefa de Estado. 
Este país pertence ao po-
vo. Seus recursos, seus 
negócios, suas leis, suas 
instituições, deveriam ser 
utilizadas, mantidas ou 
alteradas somente da ma-
neira que melhor atendes-
se o interesse coletivo”.

Mais de um século se 
passou. Adentramos um 
novo milênio. E ouço, pe-
la voz do atual presidente 
norte-americano, Donald 
Trump, as seguintes - e 
igualmente amargas - pa-
lavras sobre este “Deep 
State”: “É uma estrutura 
global de poder responsá-
vel pelas decisões econô-
micas, que rouba nossa 
classe trabalhadora, des-
pe nosso país de sua ri-
queza e transfere o dinhe-
iro para os bolsos de um 
seleto grupo de grandes 
corporações e entidades 
políticas”.

Questionou, nalmen-
te, “se somos realmente 
uma nação livre ou vive-
mos sob uma ilusão de 
democracia sendo, na ver-
dade, controlados por sele-
to grupo que corrompe o 
sistema. Basicamente to-
do mundo sabe disso”.

Será que haveria, a-
nal, muita lógica em toda 
esta loucura?

cas externas que sangram 
nosso país até que não ha-
ja mais nada”.

Concluiu lançando gra-
ve advertência: “a única 
coisa que pode parar esta 
máquina corrupta é vo-
cê”.

Começamos a perder - 
se é que já não perdemos - 
o que de mais importante 
um povo pode ter: condi-
ções de pensar com sere-
nidade sobre o que se pas-
sa e a partir daí denir 
juízos e ações. Vemos as 
gerações passando e os 
mesmos debates sobre os 
mesmos problemas se 
repetindo, iludindo os jo-
vens e desiludindo os ve-
lhos.

Eis aí um quadro digno 
de reexão, porquanto 
resistente ao tempo. So-
mos uma humanidade 
perplexa, a padecer de 
males os mais absurdos 
em um planeta riquíssi-
mo. Muito pouco da roti-
na dos povos faz algum 
sentido, se a olharmos 
com olhos de ver. Vive-
mos a desmoralização do 
escândalo, indo de uma 
crise a outra como se vai à 
padaria comprar pão.

No pag!, os devs trabalham 
em parceria constante com as 
outras áreas e têm total liber-
dade para testar novas ideias 
na concepção de produtos e 
serviços que tenham relevân-
cia e sejam adequados às dife-
rentes realidades dos clientes 
da ntech.

VITÓRIA – Com mais de 
um milhão de clientes em to-
das as regiões do Brasil, a n-
tech capixaba pag! está recru-
tando prossionais de tecno-
logia, especialmente desen-
volvedores -- ou ‘devs’ no 
jargão na área. O processo 
seletivo já está aberto e, por 
conta da pandemia, todas as 
etapas da seleção serão con-
duzidas virtualmente. As va-
gas são para trabalho remoto 
ou para atuar presencialmente 
nos escritórios do Espírito 
Santo ou na cidade de São Pau-
lo. As inscrições podem ser 
feitas pelo www.meupag.-
com.br/carreiras/?utm_sourc
e=linkedin.

Algumas das habilidades 
esperadas dos candidatos são: 
conhecimentos das boas práti-
cas de programação para sis-
temas iOS e/ou Android; ter 
domínio de padrões de arqui-
tetura e projetos; ter familiari-

CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO
PODEM SER NEGOCIADAS PELA INTERNET

VITÓRIA – Diante das 
diculdades impostas pela 
pandemia do novo coronaví-
rus, muitas pessoas tiveram a 
renda comprometida, o que 
resultou em atrasos em paga-
mentos de contas essenciais, 
como a de energia elétrica, 
por exemplo. Neste cenário, 
empresas facilitam negocia-
ções e lançam serviços para 
evitar aglomerações.

Uma das oportunidades é 
concedida pela EDP, distri-
buidora de energia elétrica 
do Espírito Santo. A empre-
sa está com condições espe-
ciais de negociação das con-
tas de energia, com parcela-
mento em até 24 vezes, redu-
ção juros de parcelamento e 
entrada reduzida. Além dis-
so, toda a negociação pode 
ser realizada de forma sim-
ples e segura, no site EDP 
Online, ou no aplicativo, 
disponível para Android ou 
iOS. A empresa também dis-
ponibiliza o call center 0800 
721 0707. 

A representante comerci-
al Cristiania Ribeiro teve a 
renda comprometida após o 
início da pandemia, o que 
gerou, como consequência, 
o atraso no pagamento de 
algumas contas. Agora, ela 
vê a oportunidade como 
uma forma de regularizar a 
vida nanceira. "Trabalho 
com comércio e a pandemia 
diminuiu minha comissão. 
Além disso, ainda tive redu-
ção da carga horária de tra-
balho. Tenho certeza que 
essas condições vão facilitar 

Há condições especiais que permitem parcelamento 
de dívidas em até 24 vezes, isenção de juros e entrada 
reduzida.

De acordo com a empre-
sa, não há valor mínimo e 
nem máximo para que seja 
realizada a negociação. Se a 
energia elétrica do cliente 
está ligada e regularizada, 
ele pode imprimir um boleto 
com o valor da entrada que 
foi acordado durante a nego-
ciação. Já os valores das ou-
tras parcelas são incorpora-
dos às contas de energia, 
somando-se ao valor do con-
sumo mensal.

"Se o cliente estiver com 
a energia da sua unidade con-

Segundo a gestora execu-
tiva da EDP, Vanessa Lugon, 
a empresa se dedica a buscar 
soluções mais acessíveis aos 
consumidores. "A amplia-
ção das facilidades no paga-
mento de débitos tem como 
objetivo contribuir para se-
gurança nanceira das famí-
lias, principalmente neste 
cenário tão delicado de pan-
demia,” ressalta. 

a minha vida", armou.

Com a proposta de evitar 
aglomerações e facilitar as 
formas de pagamento, outra 
medida que se tornou ainda 
mais relevante durante o 
período de isolamento soci-
al é a possibilidade de pagar 
as contas por meio da inter-
net, sem a necessidade de 
sair de casa, utilizando por-
tais virtuais dos bancos ou 
realizando o cadastro da con-
ta de energia no débito auto-
mático. Nesse caso, o cliente 
pode solicitar por meio do 

sumidora desligada, ele po-
de fazer a negociação e im-
primir os boletos de todas as 
parcelas, nesse caso o valor 
não é incorporado automati-
camente na fatura mensal de 
energia e devem ser pagas 
pelos boletos impressos na 
hora do acordo. Após o paga-
mento da entrada, o cliente 
deve solicitar a ligação da 
energia pelos canais de aten-
dimento da EDP", explicou 
a gestora executiva.

Em junho, a EDP lançou o 
canal de atendimento via 
WhatsApp. Ao adicionar o 
contado da empresa, pelo 
número (27) 99772-2549, o 
cliente pode consultar débi-
to e solicitar a segunda via 
da conta com o código de 
barras para pagamento. 

OUTROS MEIOS E 
DESCONTOS

Para garantir descontos, o 
cliente ainda pode optar pela 
Tarifa Social, que é um pro-
grama do Governo Federal 
que concede descontos aos 
primeiros 220 kWh consu-
midos mensalmente por cli-
entes residenciais, classi-
cados como de baixa renda e 
varia de acordo com a faixa 
d e  c o n s u m o  m e n s a l 
(kWh/mês). Para se cadas-
trar o cliente que se enqua-
drar nos critérios de renda e 
possuir o Número de Identi-
cação Social (NIS) atuali-
zado, pode solicitar a inscri-
ção no portal EDP Online.

As ações pela internet 
também fazem parte da vida 
da Cristiania. Diante do 'no-
vo normal', ela já se acostu-
mou com o trabalho online e 
aproveita os serviços dispo-
níveis por meios virtuais. 
"Nada vai ser como era an-
tes. Tudo mudou e a internet 
virou nossa aliada nesse mo-
mento. Eu, por exemplo, 
faço reuniões com a empre-
sa e com os clientes por mei-
os digitais", relatou.

EDP Online ou diretamente 
na rede bancária.

EMPRESA CAPIXABA QUER CONTRATAR
PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA EM TODO O PAÍS

Entre os prossionais do 

Contratar bons prossio-
nais na área de tecnologia 
tem sido um desao para 
recrutadores de diferentes 
empresas. A origem do pro-
blema é educacional. Segun-
do dados da Organização 
para Cooperação e Desen-
vo lv imen to Econômico 
(OCDE), no Brasil, apenas 
dois milhões de trabalhado-
res são graduados nas áreas 
de ciência, tecnologia, enge-
nharia e matemática.

Em meio às muitas opções 
de carreira é importante que 
os desenvolvedores observem 
diversos pontos, entre eles, a 
cultura organizacional da em-
presa, que inclui o clima no 
ambiente de trabalho, benefí-
cios e as oportunidades de 
crescimento oferecidas. No 
pag!, além das vantagens co-
muns ao mercado há a preocu-
pação constante em criar uma 
cultura de aprendizado, men-
toria e crescimento para os 
desenvolvedores.

dade com APIs para conectar 
aplicação iOS aos serviços 
backend; e entender os conce-
itos de persistência local de 
dados; entre outras competên-
cias.

"Estamos continuamente 
contratando prossionais de 
áreas mais técnicas, como 
tecnologia e dados, mas isso 
tem se acelerado, estamos em 
uma fase de crescimento e 
com novos projetos, por isso, 
queremos abrir ainda mais 
espaço para os prossionais 
desta área e atrair os grandes 
talentos do mercado", arma 
o CEO do pag!, Felipe Félix. 
"Durante o período de pande-

segmento, os desenvolvedo-
res de softwares são os mais 
requisitados. De acordo com 
um levantamento realizado 
pelo GetNinjas, aplicativo 
especializado em contratação 
de serviços, mesmo na pande-
mia, a busca por esses pros-
sionais deu um salto de 92% 
na demanda.

A migração de vários servi-
ços para o digital e a necessi-
dade de garantir uma expe-
riência positiva para o consu-
midor fez com que a busca por 
eles disparasse. A tendência é 
que isso ocorra no próximo 
biênio por causa da migração 
para o home ofce e a guinada 
das transformações digitais, 
que vão impactar o varejo, 
restaurantes, educação, setor 
bancário e saúde.

mia nosso quadro de colabo-
radores cresceu 30%", com-
plementa.

As mudanças que chega-
ram com a pandemia vão esti-
mular contratações remotas. 
Prossionais de tecnologia 
terão mais exibilidade e as 
empresas se sentirão mais 
confortáveis em contratar no-
vos funcionários tanto fora 
dos grandes centros quanto 
aqueles que moram em outros 
países.

"O sucesso no meio digital 
depende da tríade construção 
de um bom produto, compre-
ensão das necessidades do 
cliente e ações bem direciona-
das. Para que isso aconteça, é 
preciso investir em bons pro-
ssionais, independentemen-
te de onde eles morem. Nos 
últimos dias, inclusive, come-
moramos nossa primeira con-
tratação de um prossional do 
nordeste que trabalhará remo-
tamente. Vale ressaltar aqui 
que o pag! está pronto para 
essa revolução no mundo cor-
porativo. E isso só tem a agre-
gar ao nosso escopo organiza-
cional como uma das empre-
sas referência no segmento 
nanceiro", naliza Felipe 
Félix .
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA
POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

COMUNICADO
Adelair Nico, torna público que requereu da SEMMA, através do Processo Municipal n° 
012244/2020 a Licença Ambiental de Regularização para atividade de Ocina mecânica e lavador 
de veículos, na localidade Rua Hernandes Runo, SN, Pedra D’Água, município de SÃO MATEUS- ES.

COMUNICADO
Mipel Missagia Peças LTDA, torna público que obteve da SEMMA, por meio do processo n° 
008898/2020, Licença Ambiental de Regularização – LAR/SEMMA/SM/Nº021/2020/CLASSE II, pa-
ra atividade Reparação, retíca ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e 
mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com pintura por aspersão, incluindo ocinas mecânicas, 
localizada na Rod. Governador Mário Covas, nº 1226, Boa Vista, São Mateus/ES, CEP 29931-200.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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VITÓRIA – A nova pau-
sa no nanciamento de 
imóveis de 180 dias (seis 
meses) concedida pela Cai-
xa Econômica Federal, 
que começou a valer na 
segunda-feira (27), dará 
um alívio aos mutuários 
nos próximos meses e não 
causará impacto signica-
tivo no valor das parcelas, 
nem no montante da dívi-
da.

Para Miguel Ribeiro de 
Oliveira, diretor-executivo 
da Anefac (Associação Na-
cional dos Executivos de 
Finanças, Administração e 
Contabilidade), por se tra-
tar de um nanciamento de 
longo prazo e com taxas de 
juros razoavelmente bai-
xas, o efeito não é expres-
sivo e "é uma vantagem 
para o mutuário neste mo-
mento de crise".

Oliveira fez uma simu-
lação para explicar como 
funciona.

Imóvel de R$ 350 mil 
nanciado em 30 anos 
(360 meses) com taxa de 
9,5% ao ano (que é a média 
praticada pelo mercado)

Oliveira optou pela Tabe-
la Price (nanciamento 
com parcelas iguais) para 
facilitar o entendimento.

Supomos que ele aderiu 
à pausa de seis meses. Nes-
se período, ele protelou o 
p a g a m e n t o  d e  R $ 
17.078,70 que será diluído 
ao longo da dívida.

Ao retomar o pagamen-

Neste caso, o mutuário 
estaria pagando parcelas 
xas de R$ 2.846,45, tota-
lizando R$ 1.024.122,00 
ao m do nanciamento.

Pausa na
prestação
dá alívio na
pandemia e
quase não
afeta parcela

to do contrato, as parcelas 
futuras serão de  R$ 
2.848,67 e a dívida total de 
R$ 1.025,541,00 ou seja, 
R$ 800, a mais do que o 
saldo da dívida inicial.

"É um reforço signica-
tivo para o orçamento nes-
te momento e não vai pesar 
nas futuras prestações."

2,4 milhões pediram pau-
sa inicial de 120 dias

A Caixa anunciou, inici-
almente, a pausa de 120 
dias no pagamento do -
nanciamento imobiliáriol. 
A ampliação para 180 dias 
(seis meses) é mais uma 
tentativa para dar um re-
fresco para a população em 
meio à pandemia do coro-
navírus.

A instituição informou 
que foram registradas mais 
de 2,1 milhões de solicita-
ções pelo aplicativo Habi-
tação Caixa, além de cerca 
de 170 mil atendimentos 
pelo telesserviço.

A ampliação não é auto-
mática. Quem deseja ade-
rir deve solicitar o aumen-
to do período sem pagar a 
prestação à Caixa. 

"Estender a pausa é mais 
uma medida importante do 
banco no suporte ao plane-
jamento das famílias brasi-
leiras nesse período de pan-
demia e à retomada da eco-
nomia", disse o presidente 
da Caixa, Pedro Guima-
rães, durante o anúncio.

A medida vai beneciar 
os contratos realizados por 
meio do programa 'Minha 
Casa Minha Vida' (Faixas 
1,5, 2 e 3) e do SBPE (Sis-
tema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimos).

A instituição informou que foram registradas mais de 
2,1 milhões de solicitações pelo aplicativo Habitação 
Caixa, além de cerca de 170 mil atendimentos pelo 
telesserviço.


