
O Executivo queria aumentar o valor do imposto para quem paga menos, 
instituindo alíquota de 5%, tanto para os pequenos quanto para grandes 

prestadores de serviço.
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BRASÍLIA – Os senado-
res aprovaram uma emenda 
abrindo espaço para o tabe-
lamento permanente dos 
juros em operações de crédi-

Casagrande ainda disse 
que um protocolo para o 
retorno das escolas já está 
pronto, mas que é preciso 

Nesta quinta-feira, o esta-
do registrou mais 20 mortes 
e 1,3 mil casos de coronaví-
rus. Com isso, chegou a 
2.666 óbitos e mais de 88 
mil casos conrmados da 
doença.

VITÓRIA – Com a redu-
ção na taxa de transmissão 
da Covid-19 e no número de 
registros de mortes pela do-
ença, o Governo do Espírito 
Santo disse que tem uma 
expectativa de que as aulas 
presenciais possam retornar 
em setembro. Apesar disso, 
o governador, Renato Casa-
grande (PSB), ponderou 
que ainda não é possível 
“bater o martelo” sobre a 
decisão.

"Temos muita vontade de 
voltar com as aulas presen-
ciais, mas ainda estamos em 
dúvida. Temos algumas re-
giões do estado, como o lito-
ral Sul, por exemplo, em 
que temos uma transmissão 
acima de 1. Não é só o índi-
ce de transmissão que esta-
mos atentos. Ainda temos 
uma letalidade alta, ainda 
temos número de pessoas 
que perdem a vida muito 
alto”, disse.

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO
DIZ QUE EXISTE EXPECTATIVA PARA
RETORNO DAS AULAS EM SETEMBRO

Apesar disso, Renato Casagrande disse que ainda não é possível ‘bater o martelo’ 
sobre isso. Aulas presenciais estão suspensas desde março.

ter cautela e analisar os indi-
cadores antes de qualquer 
liberação.

“O protocolo está avali-
ando com os técnicos como 
tratar a Educação Infantil, 
que nível de interação pode 
haver nas instituições. Tem 
um grupo de trabalho con-
cluindo as ações. Nos próxi-
mos dias, no meio do mês, 
com certeza esse protocolo 
será divulgado para deba-

No Espírito Santo, as au-
las estão suspensas desde 
março. No início de abril, 
em virtude da pandemia, os 
alunos da rede estadual de 
ensino começaram a ter ati-
vidades remotas através do 
Programa EscoLAR do Go-
verno do Estado, com trans-
missão de videoaulas, por 
meio de canais de televisão 

termos com a sociedade e 
com as escolas".

e/ou por meio de redes soci-
ais, em dia e horário especí-
cos, para turmas especí-
cas.

Desde 1º de julho, as ati-
vidades remotas desenvol-
vidas na rede estadual pas-
saram a contar como carga 
horária letiva. Os alunos 
têm passado por avaliações 
diagnósticas para que seja 
avaliado o que eles apren-
deram durante este ano.

SENADO APROVA EMENDA E ABRE ESPAÇO PARA
TABELAMENTO PERMANENTE DE JUROS DO CARTÃO

to com cartões. A medida 
prevê que o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) regu-
le o limite de juros no cartão, 
assim como fez com o che-

que especial, para o período 
após a calamidade pública, 
que termina em 31 de de-
zembro deste ano.

A emenda, proposta pela 

bancada do PT, foi aprovada 
dentro do projeto que limita 
as taxas do cartão e do che-
que especial a 30% ao ano 
durante o período de calami-
dade pública pela covid-19, 
atualmente válida entre 20 
de março e 31 de dezembro 
deste ano. A limitação de-
penderá ainda de votação na 
Câmara e, se passar, de san-
ção presidencial.

A limitação dependerá ainda de votação na Câmara e, 
se passar, de sanção presidencial.

Dia dos Pais será
de variação no tempo
em todo o Estado

O m de semana do Dia 
dos Pais terá sol entre nu-
vens e possibilidades de 
chuvas em algumas re-
giões do Estado. A Coor-
denação de Meteorologia 
do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Téc-
nica e Extensão Rural 
(Incaper) divulgou nesta 
sexta-feira (07) a previsão 
do tempo para os próxi-
mos dias: variação entre 
chuva e sol entre sábado e 
domingo. O sábado (08) 
será de chuvas esparsas 
em grande parte do Espíri-
to Santo. Já no domingo 
(09), o sol entre nuvens 
terá predomínio ao longo 
do dia.

O coordenador de me-
teorologia do Incaper, 
Hugo Ramos, contou que 
a instabilidade no tempo 
é um fenômeno que ocor-
re devido à umidade do 
ar. “Neste m de semana 
do dia dos pais, o tempo 
ca instável em boa parte 
do Estado, por causa da 
presença da umidade tra-

A chuva é esperada de 
maneira mais frequente na 
madrugada e manhã de 
sábado. Na Grande Vitó-
ria, a temperatura varia 
entre mínima de 18ºC e 
máxima de 27ºC

“Entre a sexta-feira e o 
sábado, previsão de chu-
vas esparsas em alguns 
momentos por toda a meta-
de norte capixaba, na Gran-
de Vitória e trechos das 
regiões sul e serrana. Não 
deve chover apenas em 
algumas áreas do sudoeste 
do Estado”, reforçou o 
meteorologista do Inca-
per.

zida pelos ventos costei-
ros”, disse.

Os pais capixabas po-
dem guardar os casacos no 
domingo, pois o dia pro-
mete sol em boa parte do 
Estado. “No domingo, Dia 
dos Pais, o sol predomina 
por quase todo o Espírito 
Santo, podendo chover à 
tarde apenas no extremo 
norte”, armou Hugo 
Ramos.
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Município já tem 1.591
casos confirmados
de covid-19

SÃO MATEUS – A Secre-
taria Municipal de Saúde con-
tabilizou mais 36 casos con-
rmados de Covid-19 em São 
Mateus na tarde desta sexta-
feira (07).

O Município chegou a 
1.591 casos conrmados, 
7.100 casos noticados, 
2.162 foram descartados, 
2.312 são suspeitos em inves-
tigação, 1.035 foram encerra-
dos, 924 foram curados e há 
43 óbitos.

Dos casos suspeitos, 2.291 
estão em isolamento domici-
liar e 21 em tratamento hospi-

A taxa de letalidade é de 
2,7%. Os casos do sexo femi-
nino continuam na liderança 
com 856 e o masculino 735.

O Balneário de Guriri tem 
342 casos conrmados e 8 
óbitos.

talar.
A Vigilância Epidemioló-

gica fez uma reticação e o 
número correto de óbitos é 43 
e não 44 como havia anuncia-
do anteriormente. O equívoco 
aconteceu, pois, a paciente foi 
internado no hospital da cida-
de e o endereço foi preenchi-
do errado.

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE

Aviação 32 23 0
Assentamento XIII de Setembro 2 2 0

Córrego da Areia 5 1 0

Barra Nova 11 5 0

Santa Tereza (Ponte) 15 7 2

Centro 55 30 2

Ayrton Senna 32 19 0

Arnaldo Bastos 9 8 0
Alvorada 11 1 0

Barra Seca 2 2 0

Chácara do Cricaré (Inocoop) 19 16 0

Carapina 28 20 0

Aroeira 17 6 0

Beira Rio 6 3 0
Bela Vista 2 1 0

Bom Sucesso 51 28 0
Boa Vista 82 41 2

LOCALIDADE CONFIRMADOS CURADOS ÓBITOS

Cacique 20 7 0
Caiçaras 5 2 0

Colina 6 2 0
Comunidade Espírito Santo 1 1 0

Córrego Grande 2 1 0
Santa Maria 10 5 1

Santa Terezinha 2 0 1
Santo Antônio 42 24 0
São Benedito 1 1 0
São Bento 1 1 0
São Bráz 1 1 0

Confira a lista completa em:
www.FANOTICIAS.com.br

“Esta Casa tem um com-
promisso com o povo de São 
Mateus. Aqui, o que é para 
prejudicar os mateenses, nós 
não vamos aceitar.  Somos 
contra aumento de impostos 
que venham gerar perda sala-
rial, perda de emprego e de-
sestímulo aos empreendedo-
res do nosso município. Não 
podemos permitir que neste 
momento de pandemia a popu-
lação venha pagar a conta”, 
disse Jorginho Cabeção.

SÃO MATEUS – Por 6 
votos a 4, a Câmara de São 
Mateus rejeitou o Projeto de 
L e i  C o m p l e m e n t a r  N º 
001/2019 do Poder Executi-
vo, que pretendia alterar a Lei 
Municipal Complementar Nº 
079, de 14 de dezembro de 
1989 (Código Tributário Mu-
nicipal), para instituir alíquo-
ta única do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Nature-
za – ISSQN.

TABELA ÚNICA
Derrubada na sessão a pro-

posição do prefeito Daniel 
Santana, visava a extinguira 
variação das alíquotas (de 2% 
a 5%), conforme a especica-
ção do serviço prestado. O 
Executivo queria aumentar o 
valor do imposto para quem 
paga menos, instituindo alí-
quota de 5%, tanto para os 
pequenos quanto para gran-
des prestadores de serviço.

Apesar dos esforços da 
base aliada do prefeito para 
aprovar o PL do ISSQN, vere-
adores do bloco de oposição 
mantiveram unidade, deci-
dindo pela derrubada do pro-
jeto, por considerá-lo prejudi-
cial principalmente aos micro 
e pequenos empreendedores.

LEGISLAÇÃO
Pela legislação em vigor, 

casas de repouso e de recupe-
ração, creches, asilos, esteti-
cistas, barbeiros cabeleirei-
ros, manicures, pedicures, 
prestadores de serviço de in-
formática, entre outros que 
hoje são taxados em 2% (alí-
quota mínima), seriam enqua-
drados na alíquota máxima 

VEREADORES REJEITAM PROPOSTA
DE AUMENTO DO ISS EM SÃO MATEUS

Aquiles Moreira Ajalírio Caldeira

Paulo Chagas Jerri Pereira

  Temperinho

Doda Mendonça Carlos Alberto
Francisco Amaro Jaciara Teixeira

  Jozail do Bombeiro

A FAVOR DO AUMENTO CONTRÁRIO AO AUMENTO 

VOTOS 

A Proposta enviada pelo prefeito Daniel da Açaí, foi 
rejeitado por 6 votos a 4 na última sessão.

A vereador Jaciara Teixei-
ra atribuiu aos efeitos da pan-
demia na economia do muni-
cípio, o voto contrário à pro-
posição do Executivo, mesmo 
concordando com o nivela-
mento da alíquota pelo teto.

de5%, mesma taxa que hoje é 
descontada dos serviços téc-
nicos em edicações, eletrô-
nica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêne-
res.

“Hoje cada setor é um per-
centual diferente, não trata os 
serviços com igualdade. Esse 
projeto está igualando a 5% 
todo mundo, exceto três seto-
res, para que todos sejam da 
mesma forma. Não dá para 
um pagar menos que o outro, 
sendo que todos são de servi-
ços. De fato alguns serviços 
terão aumentadas as suas alí-
quotas e a gente está num mo-
mento muito complicado”,

“Na semana passada esta-

va aqui nessa Casa o aumento 
do IPTU, nesta semana o 
ISSQN, todo o serviço dos 
nossos empresários, comerci-
antes, saindo de 2% para 5%. 
Na situação que se encontra o 
nosso município, nós não te-
mos que falar de aumento. O 
momento não é para isso. Tem 
comerciante demitindo funci-
onário e trabalhando sozinho.  

Da mesma forma que ze-
mos com a proposta de au-
mento do IPTU, falamos 
‘não’ de novo ao aumento de 
impostos” ressaltou o verea-
dor Temperinho, relator do 
PL do ISSQN, para o qual deu 
parecer contrário.

 “Esse projeto é de adequa-
ção de tarifas, de valores do 
ISSQN, está na Casa desde o 
ano passado. É claro que hoje 
nós vivemos um outro mo-
mento e cada vereador vota 
como acha deve votar. Eu 
cumpro sempre o meu papel 

aqui, na liderança do gover-
no, defendendo os projetos 
que são necessários”, reagiu o 
vereador Francisco Amaro.

“Se esse projeto estivesse 
sido aprovado no ano passa-
do, este ano já estaríamos pa-
gando os tributos com a corre-
ção linear e a população aí 
sofrendo. Nesse momento 
aumento de imposto, não é 
viável  para o nosso municí-
pio, carga tributária nós não 
aguentamos”, desabafou o 
vereador Jozail do Bombeiro.

O vereador Carlos Alberto 
lembrou que não foi a primei-
ra tentativa do Executivo em 
obter sinal verde para elevar, 
ao teto máximo permitido,as 
alíquotas do imposto. “A gen-
te sente a diculdade que os 
nossos pequenos e médios 
empresários estão atravessan-
do e é mais um imposto que o 
prefeito manda para a Câma-
ra. Já foi derrubado no passa-
do, quando eu era presidente e 
agora pela segunda vez. Esta 
Casa tem responsabilidade 
com a coisa pública e com o 
cidadão mateense, não permi-
tirá que o povo de São Mateus 
pague a conta”.

O fato gerador do ISSQN é 
a prestação de serviço cons-
tante da Lista de Serviços rea-
lizada por empresa ou pros-
sional autônomo, com ou sem 
estabelecimento xo. A base 
de cálculo é o preço do servi-
ço efetivamente realizado.

O contribuinte do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza é o prestador de ser-
viços estabelecido por Lei.

O ISSQN pode ser recolhi-
do mensalmente a partir de 
uma alíquota que varia de acor-
do com o serviço prestado, 
pelo valor estimado pela Fis-
calização ou ainda de forma 
anual, a partir de um valor xo 
atribuído a cada atividade.

O PRESIDENTE DA 
CÂMARA DE 

VEREADORES, JORGE 
RECLA, SÓ VOTA EM 

CASO DE EMPATE

SEGUNDA TENTATIVA

VITÓRIA –  A Petrobras 
vai voltar a investir na constru-
ção de plataformas de petróleo, 
com potencial de atrair investi-
mentos bilionários para o Espí-
rito Santo e criar milhares de 
empregos.

A estatal cou 8 anos sem 
encomendar construção de 
plataformas de petróleo, perío-
do em que foram feitos contra-
tos de “aluguel”, com a expec-
tativa de reduzir custos. Mas, 
no nal do mês passado, a 
empresa aprovou o início da 
construção de duas platafor-
mas.

Ambas são do tipo FPSO 
(que produz, armazena e trans-
fere óleo e gás) para o campo de 
Búzios, no pré-sal da Bacia de 
Santos.

PETROBRAS ENCOMENDA PLATAFORMAS
E PODE ABRIR ATÉ 6 MIL EMPREGOS NO ES

O Estaleiro Jurong Aracruz 
é um dos candidatos a receber 
novas plataformas. Em dezem-
bro, ele entregou a P-68, cujo 
valor representou R$ 1,5 bilhão 
do PIB do Estado em 2019. Em 
março, a Jurong iniciou a nali-
zação da P-71, com capacidade 
de 150 mil barris de petróleo 
por dia e de compressão de gás 
de 6 milhões de m/dia.

O analista de negócios do 
Fórum Capixaba de Petróleo e 
Gás da Federação das Indústri-
as do Espírito Santo (Findes), 

Caso a construção de uma 
delas seja nalizada no Estado, 
serão abertas 6 mil vagas de 
emprego para várias áreas téc-
nicas na cadeia do petróleo e 
gás, que engloba em torno de 
600 empresas no Estado.

Elimar Lorenzon, explicou que 
hoje a Petrobras tem seis plata-
formas sendo construídas: cin-
co na China e uma na Malásia.

Mas há uma regulação da 

Ele frisou que, no processo 
licitatório, o que dene a esco-
lha da empresa pela Petrobras 
são três fatores: preço, qualida-
de e segurança.

Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) que dene 25% da 
produção no Brasil — o que 
favorece a Jurong.

Segundo ele, cada projeto 
requer até 6 mil prossionais, 
com mão de obra em áreas téc-
nicas, como mecânica, elétrica 
e engenharia.

Depois de pronta, uma 
FPSO demanda até 400 pesso-
as para operação, além da aqui-
sição de bens e serviços no va-
lor de até R$ 100 milhões por 
ano — o que também favorece 
empresas fornecedoras da cade-
ia do óleo e gás no Estado.

ES chega a 2.698
mortes e 89.923
casos confirmados
de Covid-19

As novas conrmações 
não signicam, necessaria-
mente, que as mortes e casos 
aconteceram de um dia para o 
outro, mas que foram contabi-
lizadas no sistema neste pe-
ríodo.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo registrou, até esta sex-
ta-feira (7), 2.698 mortes por 
Covid-19. O número de casos 
c o n  r m a d o s  c h e g o u  a 
89.923. O índice de letalidade 
da doença no Estado é de 3%. 
Os dados foram divulgados 
na plataforma Painel Covid-
19, do Governo do Estado.

Até o momento, 76.059 
pessoas estão curadas e 
188.964 testes foram feitos. 
Além disso, há 89.321 casos 
suspeitos e outros 91.024 fo-
ram descartados.

Na comparação com os 
dados divulgados nesta quin-
ta-feira (6), o aumento é de 32 
mortes e 1.380 novos casos da 
doença.

Vale ressaltar que a conr-
mação de casos é lançada no 
sistema utilizado pelo Gover-
no do ES no dia referente à 
coleta da amostra do paciente, 
enquanto a divulgação para o 
público externo ocorre ape-
nas no dia que sai o resultado 

O sistema usado pelo Espí-
rito Santo para atualizar os 
números também contabiliza 
pacientes residentes em ou-
tros estados que zeram a 
testagem em cidades capixa-
bas.

MORTES
Os municípios que regis-

traram o maior número de 
mortes até agora foram Serra 
(443), Vila Velha (422), Vitó-
ria (371), Cariacica (353) e 
Cachoeiro de Itapemirim 
(113).

positivo para a doença.

Bairros e municípios com 
mais casos

O município com o maior 
número de casos é Vila Velha 
(13.143), depois Vitória 
(11.747), Serra (11.504), Cari-
acica (9.327) e Linhares 
(4.800).

No ranking dos bairros, 
Jardim Camburi, em Vitória, 
lidera com 1.563 casos. Em 
seguida, está a Praia da Costa, 
em Vila Velha, com 1.439.

Depois, vem Itapuã (984), 
também em Vila Velha. Jar-
dim da Penha (825), em Vitó-
ria, e Praia de Itaparica (803), 
em Vila Velha, vêm em segui-
da.
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De acordo com a empre-
sa, as obras já tiveram iní-
cio e deverão ser concluí-
das em maio de 2021. A no-
va área contará com 17 mil 
metros quadrados destina-
dos à produção. A expecta-
tiva é de que 470 novas va-
gas de emprego sejam gera-
das. Atualmente, a produ-
ção da Oxford Porcelanas 
no Espírito Santo represen-
ta 35% do faturamento da 
empresa e, com a expansão, 
esse número deve saltar 
para 40%.

Para o governador Renato 
Casagrande, o investimento 
vai gerar oportunidades para 
os trabalhadores da região 
norte: “A ampliação da em-
presa vai gerar mais 470 em-
pregos para os capixabas, 
gerando renda para muitas 

Além disso, os itens pro-
duzidos no Estado contarão 
com uma tecnologia inova-
dora no País, que prevê a 
utilização de laser para a 
denição e aplicação de 
estampas das porcelanas. 
Durante o e encontro, os re-
presentantes da Oxford tam-
bém conrmaram a intenção 
em realizar operações de 
exportação dos produtos por 
meio do sistema portuário 
capixaba.

SÃO MATEUS – A em-
presa Oxford Porcelanas 
conrmou investimentos da 
ordem de R$ 60 milhões na 
ampliação da fábrica locali-
zada no município de São 
Mateus. O anúncio foi reali-
zado durante videoconfe-
rência com o governador do 
Espírito Santo, Renato Casa-
grande.

OXFORD CONFIRMA INVESTIMENTOS
DE R$ 60 MILHÕES EM SÃO MATEUS

De acordo com a empresa, as obras já tiveram início e deverão ser concluídas em ma-
io de 2021. A nova área contará com 17 mil metros quadrados destinados à produ-
ção. A expectativa é de que 470 novas vagas de emprego sejam geradas.

O secretário de Estado de 
Desenvolvimento, Marcos 
Kneip, que também acom-
panhou a reunião, armou 
que os investimentos vão 
ajudar a impulsionar a eco-
nomia capixaba. “Estamos 
extremamente satisfeitos 
com este anúncio, pois mos-
tra a conança dos investi-
dores em nosso Estado. A 
Oxford opera aqui desde 
2016 e, mesmo diante de 
uma pandemia global, apos-

famílias. Em tempo de crise 
como estamos vivendo, é 
importante o surgimento de 
novas oportunidades. Além 
de movimentar a economia 
do Estado, gerando diversos 
outros empregos indireta-
mente”, apontou.

ta na capacidade do Espírito 
Santo. São números muito 
importantes para o fortaleci-
mento da nossa economia, 
melhoria do desenvolvi-
mento regional e garantia de 
renda para os capixabas”, 
destacou.

A EMPRESA
O Grupo Oxford iniciou 

suas operações no Espírito 
Santo, em 2016, no municí-
pio de São Mateus. A empre-
sa está entre as maiores fa-
bricantes de porcelanas da 
América do Sul. O empreen-
dimento foi a primeira fábri-
ca da empresa fora do estado 
de Santa Catarina (SC), e 
concentra a fabricação dos 
produtos da marca Biona – 

linha mais popular produzi-
da em cerâmica – para abas-
tecer todo o mercado brasi-
leiro.

Desde 2010, é fabricante 
do puro cristal feito à mão da 
marca Oxford Crystal e, em 
2015, entrou no mercado de 
panelas com a marca Oxford 
Cookware.

Com mais de 65 anos de 
história, a empresa produz 
aparelhos de jantar, xícaras 
de chá e café, taças, copos, 
panelas e complementos por 
meio das marcas Oxford 
Porcelanas, Oxford Daily, 
Oxford Crystal, Oxford Co-
okware, Oxford Promocio-
nal e Biona. Suas peças são 
vendidas no Brasil e em ma-
is de 60 países.

SÃO MATEUS – Depo-
is de três tentativas de estu-
pro que foi vítima, tendo 
como autor o próprio pai, 
uma adolescente de 14 
anos entrou em estado de 
choque ao reencontrá-lo 
no início da noite desta 
quinta-feira (5), no balneá-
rio de Guriri.

De acordo com o regis-
tro da Companhia da PM 

ADOLESCENTE ENTRA EM CHOQUE AO
REVER O PAI QUE TENTOU ESTUPRA-LA

de Guriri, a adolescente 
vinha sofrendo nas mãos 
do pai que já esteve preso 
cumprindo pena de 10 
anos por estupro, estava 
caminhando em direção à 
casa na estrada de Barra 
Nova, próximo ao Tem-
plos Bar, quando avistou o 
pai que começou a assediá-
la desde quando tinha 13 
anos.

Ela entrou em estado de 
choque e precisou de ajuda 
por uma moradora que en-
trou em contato com a polí-
cia.

A menor contou que nas 
vezes que o pai tentou estu-
prá-la contou para a mãe 
que foi em defesa do mari-
do, dizendo não acreditar 
que a lha contava a verda-
de. Devido a isso, a adoles-

Como não houve estu-
pro desta vez, o caso foi 
encaminhado ao Conselho 
Tutelar de São Mateus e 
comunicado à Delegacia 
da Polícia Civil para provi-
dências cabíveis.

cente foi morar com uma 
tia em Aracruz e, na volta 
para casa, em Guriri, ao 
car de frente com o pai, 
entrou em choque.

Jovem é morto
com seis tiros
na cabeça no
interior da Barra

CONCEIÇÃO DA 
BARRA – Um elemento 
conhecido pelo apelido de 
Cabelim, suspeito de cri-
mes como assassinato e 
tráco de drogas em Con-
ceição da Barra, foi assas-
sinado a tiros no Bairro 
São Jorge, em Braço do 
Rio. A vítima, de 21, tem 
as iniciais J.M.G.

Quando os policiais da 
Companhia da PM de Bra-
ço do Rio chegaram ao 
local encontraram o corpo 
dentro da casa caído ao 
chão, ensanguentado e 
sem sinais de vida.

A PM apurou que a víti-
ma estava morando na ci-

Eles já entraram per-
guntando por Cabelim, 
que ao perceber a chegada 
dos criminosos tentou se 
refugiar em um dos quar-
tos, porém foi alcançado e 
atingido pelos disparos. A 
perícia constatou seis tiros 
na cabeça e um na coxa 
esquerda.

dade de São Mateus, po-
rém por algum motivo te-
ria ido ao bairro São Jorge. 
O jovem foi encontrado 
sentado estava sentado no 
fundo da residência, quan-
do três indivíduos arma-
dos, não identicados, que 
chegaram a pé, invadiram 
a residência.

PRF recupera
veículo com registro
de roubo/furto

O condutor de 34 anos, 
apresentou um Certica-
do de Registro e Licenci-
a m e n t o  d e  Ve í c u l o 
(CRLV), expedido pelo 
Departamento de Trânsi-
to (DETRAN) de Minas 
Gerais, com indícios de 
adulteração.

Durante vistoria, os 

SÃO MATEUS – CA 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recuperou um 
veículo Chevrolet/Sonic 
no km 57 da BR 101, em 
São Mateus.

O automóvel e o con-
dutor foram encaminha-
dos para a Delegacia de 
Polícia Federal de São 
Mateus/ES.

policiais observaram que 
alguns elementos de iden-
ticação do veículo tam-
bém estavam adultera-
dos. Em consulta aos sis-
temas policiais os PRFs 
detectaram que o carro 
possuía restrição de fur-
to,  ocorrido em 14/ 
07/2020, na cidade da 
Serra/ES.
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A tarifa para os consumi-
dores residenciais subirá 
5,85%, em média. Já a tarifa 
d a s  i n d ú s t r i a s  s u b i r á 
10,32%, também na média.

O reajuste começou a va-
ler nesta sexta-feira (7). A 
empresa atende 1,6 milhão 
de unidades consumidoras 
em 70 municípios do Espíri-
to Santo.

Segundo a Aneel, o rea-
juste seria maior sem o em-
préstimo bancário feito para 
socorrer o setor elétrico. A 
agência informou que a ope-
ração evitou um aumento 
extra de 6,64% nas contas de 
energia do Espírito Santo.

SÃO PAULO – A Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) aprovou nesta 
quinta-feira (6) um reajuste 
médio de 8,02% para as tari-
fas de energia da Espírito 
Santo Distribuição de Ener-
gia (EDP-ES). Governo fe-
deral vai ajudar distribuido-
ras de energia elétrica por 
causa da crise da Covid

TARIFAS DE ENERGIA DO ES
TIVERAM ALTA MÉDIA DE 8,02%

Reajuste foi autorizado pela Aneel. 
Tarifa dos consumidores residenci-
ais vai subir, em média, 5,85%.

No total, serão transferi-
dos R$ 14,8 bilhões às distri-
buidoras de energia por me-
io do empréstimo. O valor 
será pago com recursos que 
virão de um encargo a ser 

Na prática, o empréstimo 
antecipou às distribuidoras 
valores extras que seriam 
pagos pelos consumidores 

cobrado nas contas de luz a 
partir do próximo ano.

nas contas de luz de 2020, 
entre eles o custo do adia-
mento dos reajustes tarifári-
os do primeiro semestre de 
2020, por causa da pande-
mia da Covid-19. 

SÃO MATEUS – O Insti-
tuto Federal do Espírito Santo 
(Ifes) está com inscrições 
abertas, até domingo (9), para 
o curso Técnico Subsequente 
em Multimeios Didáticos. O 
curso, na modalidade a dis-
tância, é gratuito e ofertado 

IFES OFERTA 40 VAGAS
PARA CURSO TÉCNICO A DISTÂNCIA

As inscrições para o Técnico em Multimeios didáticos vão até domingo (9).

O Técnico em Multimeios 
Didáticos pode atuar em ati-
vidades relacionadas ao pla-
nejamento, execução, contro-
le e avaliação de funções de 

pelo Centro de Referência em 
Formação e em Educação a 
Distância (Cefor).

apoio tecnológico e educacio-
nal, junto à comunidade esco-
lar, quanto à utilização de mul-
timeios didáticos e tecnologi-
as. 

São 40 vagas, sendo que 
metade das vagas ofertadas 
são destinadas a ações arma-

Mais informações sobre o 
curso e inscrições no site 
http://ifes.edu.br

O processo seletivo é por 
meio de sorteio eletrônico, a 
m de determinar a ordem de 
classicação dos candidatos. 
O software usado pelo Cefor 
já é utilizado por outros Insti-
tutos Federais. Este programa 
e sorteia aleatoriamente a or-
dem dos números através de 
algoritmos e cálculos mate-
máticos. 

O sorteio eletrônico será 
realizado no dia 13 de agosto 
e o resultado nal do processo 
seletivo será divulgado no dia 
26 de agosto. O início das au-
las está previsto para 31 de 
agosto. 

tivas, reservadas para candi-
datos que tenham cursado 
todo o ensino fundamental 
em escola pública. Para parti-
cipar do processo de seleção 
para o curso é preciso ter con-
cluído o Ensino Médio. 

Belas Artes
promove
arrecadação
de alimentos

Contamos com o seu 
apoio na contribuição de 
qualquer quantia ou ali-
mento. Vale salientar que 
todo valor é  bem-vindo! 
Há diversas opções para a 
contribuição, inclusive via 

SÃO MATEUS – Dada 
as consequências socioe-
conômicas provocadas 
pelo COVID-19, o acesso 
a recursos mínimos para 
sobrevivência de diversas 
famílias cou limitado. 
Por esse motivo, o Belas 
Artes Projetos Culturais e 
seus diversos apoiadores, 
estão promovendo uma 
campanha de arrecadação 
de alimentos voltado ao 
auxílio de alunos em situa-
ção de risco e vulnerabili-
dade.

Belas Artes: 27-99764-
8010 (WhatsApp)

Com toda certeza, esse 
momento difícil deixará 
uma marca na história de 
todos nós, mas há quem 
carregará cicatrizes amar-
gas. O que levaremos dis-
so tudo é a certeza de que 
tivemos a oportunidade de 
sermos seres humanos 
melhores para com o pró-
ximo.

Yuri Nariyoshi: 27-
99896-8775 (WhatsApp)
@belasartesm (Direct)

PicPay.

Contamos com sua par-
ticipação, apoio e contri-
buição.

CONTATOS PARA 
DOAÇÃO:

Taxa de desemprego
sobe a 13,3% no
trimestre até junho,
diz IBGE

A taxa de desocupação 
no Brasil cou em 13,3% 
no trimestre encerrado em 
junho, de acordo com os 
dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Con-
tínua) divulgados nesta 
quinta-feira, 6, pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
a e Estatística (IBGE).

SÃO PAULO – O resul-
tado cou dentro das ex-
pectativas dos analistas 
ouvidos pelo Projeções 
Broadcast, que estimavam 
uma taxa de desemprego 
entre 13,0% e 14,0%, e mui-
to perto da mediana, de 
13,2%

O resultado cou dentro 
das expectativas dos ana-
listas ouvidos pelo Proje-
ções Broadcast, que esti-
mavam uma taxa de de-

O resultado representa 
alta 6,9% em relação ao 
mesmo período do ano an-
terior.

Em igual período de 
2019, a taxa de desempre-
go medida pela Pnad Con-
tínua estava em 12,0%. No 
trimestre até maio de 2020, 
a taxa de desocupação esta-
va em 12,9%.

A massa de renda real 
habitual paga aos ocupa-
dos somou R$ 203,519 bi-
lhões no trimestre até ju-
nho, queda de 4,4% ante 
igual período do ano ante-
rior.

semprego entre 13,0% e 
14,0%, e muito perto da 
mediana, de 13,2%.

A renda média real do 
trabalhador foi de R$ 2.500 
no trimestre encerrado em 
junho.
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MADE IN USA
Nos idos de 1998 esta-

va eu nos Estados Unidos 
quando fui convidado a 
visitar um juizado. Era já 
um nal de tarde quando 
nele cheguei - para rece-
ber uma acolhida distinta 
e digna. Lá pelas tantas 
alguém entrou no recinto 
e comunicou à magistrada 
responsável acerca de 
uma prisão em agrante 
ocorrida a uns 20 km dali. 
Ela convidou-me, então, 
para assistir ao procedi-
mento judicial respectivo.

Através do sistema de 
vídeo as autoridades poli-
ciais exibiram a droga 
apreendida com o acusa-
do - que confessou ser a 
mesma de sua proprieda-
de. Em poucos minutos a 
magistrada xou-lhe uma 
ança e, o que mais me 
chamou a atenção, mar-
cou para a semana seguin-
te a sessão de julgamento.

Daquela audiência, rea-
lizada por um sistema de 
vídeo, já saiu o acusado 
intimado para a sessão na 
qual seria denitivamente 
julgado, bem como ad-
vertido de que deveria 
providenciar a presença 
do seu advogado - cujo 
nome ele informou - e de 
suas testemunhas. Na mes-
ma oportunidade foram 

Fui para uma outra sa-
la, na qual havia dois tele-
visores e uma lmadora. 
Ela explicou-me que idên-
tica aparelhagem estava 
no centro de detenção pro-
visória para o qual fora 
encaminhado o indivíduo 
detido pela polícia.

Há poucos dias medita-
va sobre este episódio ao 
contemplar as dezenas de 
processos julgados em 
cada sessão da Câmara 
Criminal que integro en-
volvendo delitos de igual 
porte - porém que se ar-
rastam por anos a o, 
angustiando acusados, 
testemunhas, advogados 
e autoridades.

Externo minha tristeza: 
o que vi nos EUA há mais 
de duas décadas aqui ain-
da não é sequer conside-
rado - e isto em um Brasil 
que tanto copia da cultura 
daquele país! Que tal re-
produzirmos aqui esta 
magníca - e tão lógica - 
simplicação de procedi-
mentos?

convocados a comparecer 
os policiais que realiza-
ram a prisão, todos pre-
sentes à sala de videocon-
ferência.

Absolutamente pasmo 
z uma pergunta perfeita-
mente tola: se na semana 
seguinte tudo estaria mes-
mo resolvido. E ouvi co-
mo resposta um “eviden-
temente”. Solicitei ser 
avisado sobre o resultado 
daquele julgamento.

Pois bem: uma semana 
depois, segundo fui infor-
mado, o acusado compa-
receu ao julgamento. 
Assumiu sua culpa. Foi 
sentenciado a uma pena 
de prestação de serviços à 
comunidade. E pronto! 
Em menos de uma sema-
na sua situação cou 
plenamente resolvida aos 
olhos do mundo das leis.

VITÓRIA – Segundo a 
Secretaria da Justiça (Sejus) 
1.144 internos do regime semi-
aberto terão direito à saída 
temporária termina dia 12.

Mais de mil presos do Espí-
rito Santo serão liberados para 
o Dia dos Pais. Segundo a Se-
cretaria da Justiça (Sejus) 
1.144 internos do regime semi-
aberto terão direito à saída 
temporária até dia 12.

O benefício está previsto na 
Lei de Execução Penal e é 
concedido pelo Poder Judiciá-
rio. No ano passado, de acor-
do com dados da Sejus, 1.065 
presos foram beneciados. 
Desse total, 26 internos não 
retornaram às unidades prisio-
nais no dia determinado pelo 
Judiciário, sendo considera-
dos evadidos.

BANESTES REALIZA MUTIRÃO ON-LINE
PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 

O Banco se disponibili-
za a avaliar a concessão de 
até 100% de desconto nos 
juros de mora e a denir um 
novo parcelamento da dívi-
da, sendo que os descontos 
são sempre maiores para 
quem decidir pagar à vista.  

Podem ser renegociados 
contratos de Imposto de 

A ação vai ocorrer no 
site Banestes, entre 10 de 
agosto e 10 de setembro. 
Basta clicar na aba “Crédi-
tos” e escolher a opção “Re-
negociação de Dívidas”, 
ou clicar direto no link a 
s e g u i r :  b a n e s t e s .-
com.br/netib/FaleRenegoc
iacao. O cliente preenche o 
formulário e receberá re-
torno pelo endereço de e-
mail informado, com agen-
damento de atendimento 
na agência.

VITÓRIA – O cliente 
do Banestes que deseja re-
gularizar a vida nanceira 
tem uma boa oportunidade 
para quitar as suas pendên-
cias nanceiras. O banco 
vai realizar o 1º Mutirão 
On-line de Renegociação 
de Dívidas, que começa na 
próxima segunda-feira 
(10).  Serão oferecidas con-
dições diferenciadas de 
negociação, como descon-
tos e opções de parcela-
mento.

Consumidores que têm dívidas terão a oportunidade de renegociar o pagamento 
com descontos e opções de parcelamento via site do Banco.

Renda, crédito pessoal, 
microcrédito, antecipação 
do 13º salário, cheque espe-
cial e cartão de crédito, des-
de que sejam no valor de 
até R$ 100 mil e com atraso 
superior a 60 dias.

“O Banco poderá conce-
der até 100% de desconto 
nos juros de mora das dívi-
das. Cada caso será anali-
sado individualmente”, 
ressalta a superintendente 
de Reestruturação de Ati-
vos do Banestes, Karla Ra-

Não serão negociadas 
dívidas de créditos ajuiza-
dos, tarifas de conta e che-
que sem fundo.

SERVIÇO:

malhete.

Públicos-alvo: Pessoas 
físicas com dívidas de che-
que especial, cartão de cré-

Data: 10 de agosto a 10 
de setembro.

1º Mutirão On-line de 
Negociação de Dívidas do 
Banestes

Link para renegociação: 
w w w s . b a n e s t e s .-
com.br/netib/FaleRenegoc
iacao.

d i t o ,  a n t e c i p a ç ã o  d e 
Imposto de Renda, crédito 
pessoal, microcrédito e an-
tecipação de 13º salário, 
com valor de até R$ 100 
mil e com atraso superior a 
60 dias.

Benefício:  condições 
diferenciadas de negocia-
ção, como descontos e op-
ções de parcelamento.

MAIS DE MIL PRESOS SERÃO
LIBERADOS PARA O DIA DOS PAIS

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

2015/16 BRANCA

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

COMUNICADO
A Premonali Indústria e Comercio de Artefatos do Cimento LTDA, torna público que obteve da SEMMA - 
Jaguaré, através do Processo Municipal n° 02997/2019 a Licença Ambiental de Regularização n° 
01/2020 para atividade de fabricação de peças, ornatos, estruturas e pré moldados de cimentos, ges-
so e lama do beneciamento de rochas ornamentais, na localidade Rodovia BR 101, S/N, KM 96, Barra 
Seca, JAGUARÉ - ES.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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