
A produção média do Polo Cricaré de janeiro a junho de 2020 foi 
de cerca de 1,7 mil bpd de óleo e 14 mil m³/dia de gás.
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S Ã O  M AT E U S  –  A 
‘ES8152 Conquista’, culti-
var melhorada de café coni-
lon propagada por semente, 
foi apresentada aos cafeicul-
tores da região norte do Espí-
rito Santo. A iniciativa foi do 
Instituto Capixaba de Pes-
quisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper) e 
da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca (Seag).

Em razão da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-
19), a apresentação da culti-
var foi feita por meio de um 
vídeo, gravado em Barra de 
São Francisco, e disponibili-
zado nas redes sociais do 
Incaper e da Seag. Como par-
te da ação, foram distribuí-
das aos cafeicultores do nor-
te capixaba cerca de 300 qui-
los de sementes da cultivar 
Conquista.

“Estamos celebrando a 
apresentação da variedade 
conquista propagada por se-
mente em Barra de São Fran-
cisco e região. O Espírito 
Santo produz 20% do café 
conilon do planeta, nós tri-
plicamos a produtividade, 
saímos de 17 sacas por hecta-
re para mais de 42 sacas. Tu-
do isso só foi possível graças 
ao trabalho de excelência em 
pesquisa e extensão rural 
feita pelo Incaper ao longo 
de todos esses anos. Não te-
nho dúvidas que o café capi-
xaba vai continuar sendo 
referência no mundo”, disse 
o secretário da Agricultura, 
Paulo Foletto.

Para o diretor-presidente 
do Incaper, Antônio Carlos 
Machado, a apresentação da 
cultivar Conquista aos agri-
cultores da região norte capi-
xaba tem uma importância 
signicativa para a cafeicul-
tura do Espírito Santo. Se-
gundo Machado, a intenção é 
dar mais equidade à produ-

CAFEICULTORES DO NORTE RECEBEM
SEMENTES DO CONILON CONQUISTA

O lançamento foi realiza-
do em junho de 2019 na Fa-
zenda Experimental do Inca-
per em Bananal do Norte, 
distrito de Pacotuba, municí-
pio de Cachoeiro de Itapemi-
rim.

“Nós lançamos a cultivar 
Conquista no sul do Estado, 
justamente para fortalecer e 
valorizar a cafeicultura de 
conilon daquela região. Mas, 
a força do café conilon está 
no norte, que é responsável 
pela maior parte da nossa 
produção. Além disso, histo-
ricamente, a região norte do 
Estado é a que mais sofre 
com o décit hídrico. Por 
isso, a importância de apre-
sentar a cultivar Conquista 
aos agricultores da região: 
justamente porque essa culti-
var atende aos anseios e às 
necessidades dos cafeiculto-
res que buscam por plantas 
mais resistentes à seca, mais 
produtivas e de qualidade”, 
armou Machado.

SOBRE A CULTIVAR 
CONQUISTA

Dentre as principais ca-

ção de café em todas as re-
giões do Estado.

“Durante muitos anos, o 
cafeicultor capixaba buscava 
aumentar sua produtividade. 
Por isso, o Incaper direcio-
nou suas pesquisas para a 
seleção de materiais através 
de plantas assexuadas, que 
são as variedades clonais, 
bastante produtivas. As vari-
edades seminais são alterna-
tivas adequadas para atender 
à demanda dos produtores 
por plantas mais resistentes à 
seca e mais produtivas”, ex-
plicou o pesquisador do Inca-
per e coordenador técnico de 
cafeicultura do Instituto, 
Abraão Carlos Verdin Filho.

racterísticas da nova cultivar 
está sua ampla base genética. 
Enquanto uma variedade 
clonal é normalmente forma-
da por 9 a 14 clones, esta cul-
tivar reúne 56 genótipos dife-
rentes (clones e híbridos). A 
produtividade é de 74 sacas 
por hectare em condições 
normais de cultivo, o que a 
torna 47% mais produtiva 
que a Robusta Tropical, pri-
meira cultivar propagada por 
semente, lançada pelo Inca-
per em 2000.

Rústica, a cultivar Con-
quista se adapta aos ambien-
tes quentes do Espírito San-
to. Suporta bem as altas tem-
peraturas e a insolação. A 
planta é vigorosa, mais tole-
rante à seca, e apresenta mo-
derada resistência à ferru-
gem (principal doença do 
café). O tamanho do grão é 
de médio a grande, e a quali-
dade da bebida foi considera-
da superior, conforme classi-
cação mundial, pois apre-
sentou mais de 80 pontos.

Outra ação recente para o 

PRÊMIO CAFÉS 
ESPECIAIS DO 

ESPÍRITO SANTO

fortalecimento da cafeicultu-
ra capixaba foi o lançamento 
do Prêmio Cafés Especiais 
do Espírito Santo. A premia-
ção tem por objetivo reco-
nhecer e premiar a produção 
de cafés especiais produzi-
dos de forma sustentável no 
Espírito Santo. As inscrições 
estão abertas e os detalhes 
para participar estão Regula-
mento da premiação, dispo-
nível nos sites do Incaper e 
da Seag.

SOBRE A 
CAFEICULTURA 

CAPIXABA
Nos últimos anos, a cafei-

cultura capixaba cresceu em 
quantidade (produtividade) e 
qualidade. O Estado é o se-
gundo maior produtor de 
café do País: responde por 
mais de 27% da produção 
nacional. É o maior produtor 
de conilon do Brasil, respon-
sável por cerca de 20% do 
café robusta de todo o mun-
do. A cafeicultura é a princi-
pal atividade agrícola do 
Espírito Santo: representa 
37,48% do Valor Bruto da 
Produção Agropecuária 
(VBPA), envolve cerca de 78 
mil famílias distribuídas em 
aproximadamente 40 mil 
propriedades em 77 municí-
pios capixabas.

De acordo com o último 
levantamento da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), a produção estima-
da total de café para o Estado 
em 2020 será de 14,7 mi-
lhões de sacas. Deste total, a 
projeção é de 1,5 milhão de 
sacas de cafés superiores. A 
produção de cafés especiais 
acima de 80 pontos está esti-
mada em 300 mil sacas bene-
ciadas.
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A iniciativa foi do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Incaper) e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Espírito Santo é o
3º do País em queda
de assassinatos e
Estado Presente é
destaque no “Atlas
da Violência”

VITÓRIA – Dados do 
Atlas da Violência, confecci-
onado e publicado pelo Insti-
tuto de Pesquisa e Economia 
Aplicada (Ipea), fundação 
ligada ao Ministério da Eco-
nomia, apontam que o Espíri-
to Santo foi o terceiro Estado 
que mais reduziu homicídios 
no País. O estudo publicado 
nesta quinta-feira (27) cita 
também o programa Estado 
Presente em Defesa da Vida, 
criado na primeira gestão do 
governador Renato Casa-
grande, entre 2011 e 2014, 
como um exemplo de política 
efetiva de segurança pública 
local.

O comparativo mostra 
que, em 2008, o Espírito San-
to gurava como o segundo 
mais violento do Brasil, com 
uma taxa de 56,4 homicídios 
por 100 mil habitantes, can-
do atrás apenas de Alagoas, 
naquela ocasião com taxa de 
60,3. Ao chegar em 2018, 
ano base para a confecção do 
Atlas, os números caíram 
para 29,3 homicídios por 100 
mil habitantes, tirando o Espí-
rito Santo da vice-liderança e 
o colocando na 16ª posição. 
Ainda de acordo com o estu-
do, o Espírito Santo se desta-
ca ainda na redução de mor-
tes de homens jovens, com 
queda de 26,8%.

“Gostaríamos que não 
tivéssemos nenhuma vida 
sendo perdida pela violência 
em nosso Estado. No ano 
passado tivemos o menor 
número de homicídios desde 
1992 e queremos, a cada 
ano, seguir diminuindo. No 
Espírito Santo, homicida 
não ca impune. Mostramos 
a esses criminosos que, ao 
tirar uma vida, não cará 
impune. O Programa Estado 
Presente é nosso principal 
programa de segurança pú-
blica, aliando operações 
policiais com inclusão soci-
al em comunidades mais 
vulneráveis. A segurança 
pública é um tema sensível e 
que gosto de acompanhar de 
perto, por isso lidero todos 
os meses reuniões de acom-
panhamento do programa”, 
armou o governador Rena-
to Casagrande.

O secretário de Estado de 
Economia e Planejamento e 
coordenador executivo do 
Programa, Álvaro Duboc, 
diz que os dados do Atlas da 
Violência “reetem o reco-
nhecimento público das es-
tratégias de enfrentamento à 
violência letal no Espírito 
Santo, a partir de 2011, com a 
implantação do Estado Pre-
sente”. Para Duboc, mais 
uma vez, o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública e o 
Ipea entregam à sociedade 
brasileira “uma importante 
análise sobre violência e cri-
minalidade, um trabalho de 
excelência e uma importante 
contribuição para a popula-
ção”.

O secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa 

Social, coronel Alexandre 
Ramalho, que coordena o 
eixo policial do Estado Pre-
sente, destaca que o trabalho 
tem que ser contínuo dentro 
das diretrizes do Programa:

Enquanto coordenadora 
do eixo de Proteção Social do 
Programa Estado Presente, a 
secretária de Estado de Direi-
tos Humanos, Nara Borgo, 
destacou a importância das 
ações e projetos na contribui-
ção para a redução da violên-
cia no Estado.

“O eixo social do Estado 
Presente tem desenvolvido 
muitas ações e projetos em 
diversas áreas: cultura, es-
porte, saúde, direitos huma-
nos, educação, entre outros. 
Com foco nas pessoas, visa 
criar um ambiente de paz e 
segurança para que todos 
possam exercer plenamente 
sua cidadania. Ao realizar 
ações que visam reduzir a 
vulnerabilidade juvenil à 
violência, viabilizar a inclu-
são social e gerar oportunida-
des de emprego e obtenção 
de renda, o programa Estado 
Presente tem alcançado re-
sultados muito positivos”, 
armou a secretária.

MAIOR REDUÇÃO DE 
HOMICÍDIOS DE 

MULHERES DO PAÍS

“Só posso agradecer ao 
grande trabalho que vem sen-
do desenvolvido pelas nossas 
forças de segurança. Somen-
te em 2020 já colocamos 
1.007 homicidas na cadeia e 
apreendemos 2.277 armas de 
fogo. Falando ainda do Pro-
grama Estado Presente, des-
taco que o Governo tem cum-
prido com as promessas de 
valorização da categoria poli-
cial, com estruturação física 
e investimentos, mesmo em 
tempos difíceis no sentido 
econômico. Vale ressaltar, 
ainda, que o ano de 2019 fe-
chou com o menor número de 
assassinatos desde 1992, -
cando abaixo das mil mortes, 
com 978 homicídios registra-
dos”, lembrou Ramalho.

A coordenadora da Gerên-
cia de Proteção à Mulher da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica e Defesa Social (Sesp), 
delegada Michelle Meira, 
destacou que, além da queda 
nas mortes de mulheres em 
geral, o Espírito Santo ainda 
se destaca pelo combate efe-
tivo e diário aos casos de fe-
minicídios, que vêm apresen-
tando uma redução sistemáti-
ca ano a ano.

De primeiro lugar no ran-
king para 11º em dez anos. 
Essa foi a evolução do Espíri-
to Santo no quesito homicídi-
os de mulheres entre 2008 e 
2018, de acordo com o Atlas 
da Violência. O estudo colo-
ca o Estado no topo quando o 
assunto é redução dos assas-
sinatos de pessoas do sexo 
feminino, com menos 52,2% 
de casos registrados, à frente 
de São Paulo (-36,3%) e Para-
ná (-35,1%).
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De acordo com informa-
ções da Polícia Civil, na últi-
ma terça-feira (25), em cin-
co dias úteis, o resultado do 
exame foi concluído e enca-
minhado ao Ministério Pú-
blico Estadual. A agilidade 
no resultado deve-se a uma 
parceria da polícia capixaba 
com a polícia de Pernambu-
co. No Nordeste foi coletado 
amostras do material genéti-
co da menina e do feto, en-
quanto no Espírito Santo foi 
coletado material genético 
do tio, que está preso. Com o 
cruzamento das informa-

SÃO MATEUS – A Supe-
rintendência de Polícia Téc-
nico-Cientíca do Espírito 
Santo concluiu a análise do 
material genético do feto 
que foi abortado legalmente 
da criança vítima de estupro 
do tio, que está preso acusa-
do pelo crime. O resultado, 
obtido revelou que o DNA 
de ambos é compatível, ou 
seja, o tio é, de fato, autor do 
estupro. A análise cou 
pronta na última terça.

DNA COMPROVA QUE TIO É AUTOR DE
ESTUPRO EM CRIANÇA DE 10 ANOS

A agilidade no resultado deve-se a uma parceria da 
polícia capixaba com a polícia de Pernambuco.

ções foi possível comprovar 
que o tio estuprava a menina 
de 10 anos.

"A agilidade desse caso 
foi possível devido ao mate-
rial a ser examinado e os ti-
pos de amostras que foram 
coletadas, com excelente 
qualidade, que permitiram 
que o exame pudesse ser 
muito mais célere. É impor-
tante esclarecer que isso in-
uenciou no trabalho, para 

A polícia não divulgou o 
resultado do exame e enca-
minhou os dados já foram 
enviados para o Ministério 
Público do Espírito Santo.

"Todos os protocolos exe-
cutados aqui no Espírito San-
to são os mesmos protocolos 
realizados em laboratórios 
do mundo inteiro. São vali-
dados pela comunidade cien-
tíca. Além disso, a gente 
adota registro de todos os 
passos realizados no labora-
tório: como a amostra che-
ga, como ela é processada. 
Todos os peritos que traba-
lham no laboratório têm ex-

não haver uma falsa impres-
são de que passamos esse 
caso à frente dos demais. 
Todos os outros estão em 
andamento no trâmite nor-
mal e com grande complexi-
dade", explicou o superin-
tendente de Polícia Técnico-
Cientíca, Renato Kosky Jr. 

periência na área. Os exa-
mes seguem esses ritos, que 
garantem a conabilidade 
dos exames", armou o 
perito ocial criminal Victor 
Stange, em entrevista à  TV 
Gazeta.

O crime veio a público no 
início de agosto, depois de a 
menina procurar um hospi-
tal estadual de São Mateus, 
com dores abdominais. Exa-
mes constataram que ela 
estava grávida, o que a levou 
a revelar que era abusada 
sexualmente pelo tio desde 
2016. Ou seja, desde quando 
ela tinha apenas 6 anos de 
idade. 

Depois de car foragido 
por seis dias, o tio acabou 
preso na madrugada da ter-
ça-feira (18), na casa de pa-
rentes, em Betim (MG). Ho-
ras depois, ele foi levado ao 
Departamento Médico Le-
gal (DML) em Vitória; e à 
noite deu entrada em uma 
penitenciária do Complexo 
de Xuri, em Vila Velha. 

Por direito previsto em 
lei, a menina interrompeu a 
gravidez, mas em um hospi-
tal da cidade de Recife (PE), 
após recusa do Hospital Uni-
versitário Cassiano Antônio 
Moraes (Hucam), em Vitó-
ria, que alegou não ter capa-
cidade técnica de realizar o 
procedimento. A menina 
recebeu alta no último dia 19 
e já foi acolhida por progra-
mas de proteção no Espírito 
Santo.

O valor da venda é de 
US$ 155 milhões, sendo (a) 
US$ 11 milhões pagos na 
presente data; (b) US$ 26 
milhões no fechamento da 
transação e (c) US$ 118 mi-
lhões em pagamentos con-
tingentes previstos em con-
trato. Os valores não consi-
deram os ajustes devidos e o 
fechamento da transação 

SÃO MATEUS – A Pe-
trobras, em continuidade ao 
comunicado divulgado em 
06/09/2019, informa que 
assinou hoje com a Karavan 
SPE Cricaré S.A., uma Soci-
edade de Propósito Especí-
co (SPE), contrato para a 
venda da totalidade de sua 
participação em 27 conces-
sões terrestres de exploração 
e produção, localizadas no 
Espírito Santo, denomina-
dos conjuntamente de Polo 
Cricaré. A Karavan O&G 
Participações e Consultoria 
Ltda. deterá 51% da SPE, 
enquanto a empresa Sea-
crest Capital Group Limi-
ted, que gura como equity 
provider, deterá os demais 
49%.

PETROBRAS ASSINA CONTRATO PARA
VENDA DE CAMPOS TERRESTRES NO ES

está sujeito ao cumprimento 
de condições precedentes, 
tais como a aprovação pela 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis.

SOBRE O POLO 
CRICARÉ

O Polo Cricaré compre-

A presente divulgação 
está de acordo com as nor-
mas internas da Petrobras e 
com as disposições do pro-
cedimento especial de ces-
são de direitos de explora-
ção, desenvolvimento e pro-
dução de petróleo, gás natu-
ral e outros hidrocarbonetos 
uidos, previsto no Decreto 
9.355/2018.

Essa operação está ali-
nhada à estratégia de otimi-
zação do portfólio e à me-
lhoria de alocação do capital 
da companhia, passando a 
concentrar cada vez mais os 
seus recursos em águas pro-
fundas e ultra profundas, 
onde a Petrobras tem de-
monstrado grande diferenci-
al competitivo ao longo dos 
anos.

ende 27 concessões terres-
tres: campos de Biguá, Ca-
cimbas, Campo Grande, 
Córrego Cedro Norte, Cór-
rego Cedro Norte Sul, Cór-
rego Dourado, Córrego das 
Pedras, Fazenda Cedro, 
Fazenda Cedro Norte, Fa-
zenda Queimadas, Fazen-
da S ão J o rge ,  G ur i r i , 
Inhambu, Jacutinga, Lagoa 
Bonita, Lagoa Suruaca, 
Mariricu, Mariricu Norte, 
Rio Itaúnas, Rio Preto, Rio 
Preto Oeste, Rio Preto Sul, 

Rio São Mateus, São Mate-
us, São Mateus Leste, Seri-
ema e Tabuiaiá, que estão 
localizados no estado do 
Espírito Santo, nos municí-
pios de São Mateus, Jagua-
ré, Linhares e Conceição 
da Barra. A Petrobras é ope-
radora com 100% de parti-
cipação nessas concessões. 
A produção média do Polo 
Cricaré de janeiro a junho 
de 2020 foi de cerca de 1,7 
mil bpd de óleo e 14 mil 
m3/dia de gás.

A produção média do Polo Cricaré de janeiro a junho 
de 2020 foi de cerca de 1,7 mil bpd de óleo e 14 mil 
m3/dia de gás.

Passeios para
observação de baleias
são retomados no ES

No Espírito Santo, a ob-
servação das Jubartes ocorre 
há 25 quilômetros da costa, 
cerca de 40 minutos mar aden-
tro, o que atrai turistas de to-
das as partes do mundo. No 
entanto estes passeios devem 
ser feitos por empresas capa-
citadas e autorizadas.

“Este é um grande ativo 
turístico do nosso Estado. 
Em decorrência da pandemia 
foi preciso a criação de um 
protocolo especíco para que 
os passeios de observação 
fossem retomados”, destaca 
o secretário de Estado de Tu-
rismo, Dorval Uliana. O se-
cretário explica ainda que 
este protocolo foi composto 
pelos membros do Projeto 
Baleia Jubarte e apresentado 
ao Governo do Estado e às 
prefeituras de Vitória e Vila 
Velha para validação junto às 
autoridades sanitárias.

VITÓRIA – A partir deste 
nal de semana os passeios 
para observação de baleias 
serão retomados no Espírito 
Santo. A observação dos cetá-
ceos ocorre normalmente 
entre os meses de maio e no-
vembro de cada ano, mas em 
decorrência da pandemia a 
atividade esteve suspensa. 
Agora, com os ajustes sanitá-
rios necessários para a segu-
rança de tripulação, técnicos, 
pesquisadores e turistas, a 
atividade retorna garantindo 
a segurança de todos.

Os interessados em ver as 
baleias no Espírito Santo na 
temporada 2020 devem en-
trar no site do Projeto Ami-
gos da Jubarte www.quero-
verbaleia.com onde há todas 
as informações das empre-
sas, calendário e valores.

“Antes mesmo da pande-
mia já era nossa orientação. 
Há todo um cuidado necessá-
rio para proteção da tripula-
ção e dos cetáceos e isto pre-
cisa ser observado”, esclare-
ce.

O Projeto Amigos da Ju-
barte mantém o monitora-
mento dos cetáceos e a ex-
pectativa é de que este ano 
cerca de 25 mil baleias da 
espécie Jubarte passem pelo 
litoral para reproduzirem e 
amamentarem seus lhotes. 
O diretor do Instituto Canal e 
membro do Projeto Amigos 
da Jubarte, Sandro Firmino, 
orienta que os interessados 
em participar dos passeios 
devem procurar a empresa 
certicada. 

Sobre as ações especícas 
de cuidados relacionados ao 
Covid-19, as principais mu-
danças é a higienização crite-
riosa da lancha, a redução no 
número de pessoas em cada 
passeio, além da vericação 
da temperatura de todos, e 
cada tripulante recebe um kit 
contendo máscara, luvas, 
álcool gel e alimentação indi-
vidual.

São Mateus é a oitava
cidade mais populosa
do ES, segundo IBGE

SÃO MATEUS – O 
IBGE divulgou nesta quin-
ta-feira  (27) as estimativas 
da população residente em 
todos os municípios brasile-
iros, com data de referência 
em 1° de julho de 2020. Em 
todo o Espírito Santo já são 
4.064.052 pessoas.

A pesquisa apontou que 
houve aumento de popula-
ção em 61 municípios do 
Estado. As dez maiores ta-
xas de crescimento ocorre-
ram nos municípios de Fun-
dão, Sooretama, Serra, Ara-
cruz, Venda Nova do Imi-
grante, Jaguaré, Linhares, 
Anchieta, Viana e Piúma.

Já os dez municípios me-
nos populosos continuam 
sendo Águia Branca, Vila 
Pavão, Ibitirama, São Do-
mingos do Norte, Ponto 
Belo, Alto Rio Novo, Apia-
cá, Dores do Rio Preto, Mu-
curici e Divino de São Lou-

De acordo com o levanta-
mento, São Mateus é o oita-
vo município mais populoso 
do Espírito santo com popu-
lação estimada em 132.642 
habitantes. O levantamento 
também aponta que os dez 
municípios mais populosos 
do Estado continuam sendo, 
além de São Mateus: Serra, 
Vila Velha, Cariacica, Vitó-
ria, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Linhares, Guarapari, 
Colatina e Aracruz.

renço.

O município mateense 
tem a densidade demográ-
ca de 46,62 hab/km². 

São Mateus tem 62.2% 
de domicílios com esgota-
mento sanitário adequado, 
70% de domicílios urbanos 
em vias públicas com arbo-
rização e 17.2% de domicí-
lios urbanos em vias públi-
cas com urbanização ade-
quada (presença de bueiro, 
calçada, pavimentação e 
meio-o). Quando compa-
rado com os outros municí-
pios do estado, ca na posi-
ção número 32 dos 78 exis-
tentes. 

Considerando domicíli-
os com rendimentos mensa-
is de até meio salário míni-
mo por pessoa, tinha 37% 
da população nessas condi-
ções, o que o colocava na 
posição 35 de 78 dentre as 
cidades do Estado.

Em 2018, o salário mé-
dio mensal era de 2.3 salári-
os mínimos. A proporção de 
pessoas ocupadas em rela-
ção à população total era de 
16.8%.

Serra e Vila Velha estão 
entre os 26 municípios do 
país (exceto capitais) com 
mais de 500 mil habitantes.

A taxa de mortalidade 
infantil média na cidade é 
de 13,96 para 1.000 habi-
tantes.
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SÃO MATEUS – Os des-
dobramentos do caso da me-
nina de dez anos, vítima de 
abusos e engravidada pelo 
tio e a informação na mídia 
de que em São Mateus é rea-
lizado um parto por mês de 
garotas menores de 14 anos, 
levaram o vereador Carlos 
Alberto Gomes a solicitar à 
presidência da Câmara, atra-
v é s  d o  R e q u e r i m e n t o 
032/2020, a convocação 
urgente da secretária de 
Assistência Social, Marinal-
va Broedel Machado de 
Almeida; do secretário de 
Saúde Henrique Luis Folla-
dor e membros atuais do 
Conselho Tutelar.  

O pedido do vereador foi 
aprovado por unanimidade 
denindo que a reunião será 
realizada na próxima segun-
da-feira (31), às 14 horas no 
plenário da Câmara.

Carlos Alberto também 
sugeriu ao presidente Jorge 
Recla que convide o Minis-

CARLOS ALBERTO SOLICITA E CÂMARA VAI
CONVOCAR SECRETÁRIOS E CONSELHO TUTELAR
PARA DISCUTIR INFÂNCIA E JUVENTUDE 

“O caso da menina abu-
sada pelo tio teve uma re-
percussão mundial, mas 
casos similares a esse tem 
muitos em São Mateus e 
isso é muito preocupante. 

tério Público para estar pre-
sente.

Apresentei este requeri-
mento convocando os se-
cretários e todos os mem-
bros do Conselho Tutelar e 
recomendei à presidência 
desta Casa convidar à Pro-
motoria da Infância e Ju-
ventude. Também é impor-

tante a  presença de todos 
os parlamentares”.

Segundo o vereador é pre-
ciso fortalecer a rede de pro-
teção à infância e juventude, 
investindo na ampliação do 
Conselho Tutelar para dimi-
nuir a sobrecarga de traba-
lho dos conselheiros e cobrir  
melhor a cidade. “Não se 
pode culpar o Conselho Tute-
lar por ineciência de atua-
ção no município. Eu já de-
fendi nesse mandato e conti-
nuo defendendo que São 
Mateus tem a necessidade 
de ter no mínimo três conse-
lhos tutelares. Os Quilôme-
tros precisam de um, Guriri 
e região do Nativo de Barra 
Nova também precisam, 
porque do jeito que está é 
desumano cinco conselhei-
ros darem conta de todo o 
município. E o pior, sem es-
trutura”, lamentou Carlos 
Alberto.

SOBRECARGA

Carlos Alberto também sugeriu ao presidente Jorge 
Recla que convide o Ministério Público para estar pre-
sente.

SÃO MATEUS – O ple-
nário da Câmara de São Mate-
us aprovou na sessão o Re-
querimento nº 031/2020 ao 
prefeito Daniel Santana, de 
autoria da vereadora Jaciara 
Teixeira, solicitando que a 
Secretaria Municipal de Saú-
de encaminhe qual o protoco-
lo de atendimento e encami-
nhamentos aos órgãos de pro-
teção à infância, realizados 
nos casos de identicação de 
gravidez de crianças e adoles-
centes atendidas no serviço 
público de saúde do Municí-
pio.

Na justicativa de sua 
proposição, a vereadora ale-
gou que nas últimas semanas 

JACIARA SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE
GRAVIDEZ DE MENORES EM SÃO MATEUS

Portanto, solicitamos da 
Secretaria de Saúde que apre-
sente qual protocolo é segui-

muitas informações foram 
veiculadas na mídia referente 
a gravidez da criança de 10 
anos, moradora de São Mate-
us, além de reportagens sobre 
o número de crianças e ado-
lescentes grávidas registrado 
no município, divulgando 
que  a cidade registra, em mé-
dia, um parto de menina de 
até 14 anos a cada mês.

“Diante dessas informa-
ções, até então desconhecidas 
da sociedade, ca evidente 
que há falhas no processo de 
proteção às crianças e adoles-
centes de São Mateus.

do pelas equipes de saúde, 
nos setores de atendimento, 
para encaminhar os casos de 

gravidez de crianças e adoles-
cente aos órgãos de proteção 
à infância”, disse Jaciara.

“Diante dessas informações, até então desconhecidas da soci-
edade, fica evidente que há falhas no processo de proteção às 
crianças e adolescentes de São Mateus”, disse Jaciara.

Nesta terça-feira Paulo 
Chagas participou da reunião 
anual da entidade, desta vez 

SÃO MATEUS – Mem-
bro representante da Câmara 
de São Mateus no Comitê de 
Educação do Campo, o vere-
ador Paulo Chagas apontou 
as diculdades desta modali-
dade escolar, trabalhando no 
sistema remoto de ensino, em 
função da pandemia.

Um dos maiores desaos, 
segundo o parlamentar é a 
indisponibilidade do acesso à 
internet em grande parte da 
zona rural, onde as escolas 
estão localizadas.

PAULO CHAGAS APONTA DIFICULDADES DA
EDUCAÇÃO DO CAMPO DURANTE A PANDEMIA

realizada online, para discu-
tir as ações em tempo de coro-
navírus.

“O Comitê pensa, trabalha 
e organiza as estruturas para 
o enfrentamento dessa pan-
demia, devido as diculda-
des que nós estamos tendo 
com as escolas do campo, 
sobretudo onde não chega a 
internet, onde tem diculda-
de para as famílias, professo-
res e alunos. O grande objeti-
vo é de trazer  para o centro 
das atenções a defesa da vida 
e o preparo dos nossos lhos 
para um futuro melhor”, dis-
se Paulo Chagas.

Vereador da base governis-
ta, o parlamentar considerou 
importante a decisão do muni-
cípio de preservar a Educação 
do Campo. “Foi um compro-
misso da administração de 
não fechar nenhuma escola, 
que teriam que construir boas 
escolas, reformar, fortalecer, 
para que os alunos se sentis-
sem acolhidos. Isso está acon-
tecendo”, armou, citando 
reformas em andamento, re-
construção de anexos, como a 
escola do Pio X, escola do 
Córrego da Areia, escola do 
Córrego Palmeira onde foi 
construído anexo e escola do 
Km 35, em fase de conclusão.

O grande objetivo é de 
trazer  para o centro das 
atenções a defesa da vi-
da e o preparo dos nos-
sos filhos para um futuro 
melhor”, disse Paulo 
Chagas.

Aulas remotas:
matrículas para
semestre especial
começam no
dia 31 de agosto

SÃO MATEUS – O mo-
delo de Ensino-Aprendi-
zagem Remoto Temporário 
Emergencial (Earte) foi apro-
vado na UFES. O semestre 
especial 2020/01 terá inicio 
no dia 09 de setembro e se-
guirá até o dia 15 de dezem-
bro.

Esse período letivo será 
realizado de maneira remo-
ta com regras especicas 
que exibilizam as normas 
acadêmicas durante a pan-
demia. As matriculas serão 
realizadas de 31 de agosto a 
02 de setembro também de 
forma on-line pelo Portal do 
Aluno (endereço eletrônico 
aluno.ufes.br).

O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe) 
da Ufes aprovou, no dia 17 
de agosto, a resolução que 
cria e regulamenta o Ensi-
no-Aprendizagem Remoto 
Temporário e Emergencial 

(Earte) na graduação.

Para realizar o ensino 
remoto, a UFES preparou 
um programa emergencial 
de inclusão social destinado 
a estudantes sem condições 
de acesso a computadores e 
internet para que todos pos-
sam participar do período 
letivo especial.

Essa decisão foi precedi-
da de amplo processo de 
debate envolvendo inte-
grantes de todas as unidades 
acadêmicas e administrati-
vas da Universidade. A medi-
da é necessária para que pos-
samos cumprir a determina-
ção sanitária de isolamento 
social a m de prevenir a 
propagação do novo corona-
vírus e da COVID-19.

Para esclarecer as dúvi-
das a UFES criou um hotsi-
te com as informações do 
Earte no seguinte endereço 
eletrônico: earte.ufes.br

Ministério Público
questiona tratamento
de criança
vítima de estupro

VITÓRIA – O Ministé-
rio Público do Estado do 
Espírito Santo (MPES), por 
meio da Promotoria de Jus-
tiça da Infância e Juventude 
de São Mateus (PJIJSM), 
determinou a instauração de 
nove Procedimentos Prepa-
ratórios que tratam do caso 
do aborto legal praticado 
por uma menina de 10 anos 
vítima de estupro naquele 
município do norte capixa-
ba. Esses procedimentos 
independem de outras apu-
rações em curso, como os 
inquéritos policiais em anda-
mento.

O OBJETIVO É 
VERIFICAR:

2 – O não cumprimento ex-
ofcio pelo sistema de 
saúde da Portaria nº 1.508, 
de 1º de setembro de 2005, 
do Ministério da Saúde, que 
dispõe sobre o Procedimen-
to de Justicação e Autori-
zação da Interrupção da 
Gravidez nos casos previs-
tos em lei, no âmbito do Sis-
tema Único  de  Saúde 
(SUS);
3 – Assédio moral à vítima 
dentro da rede municipal de 
proteção para que mudasse 
a vontade de interromper a 
gravidez;
4 – Omissão do serviço de 
obstetrícia de São Mateus 
em atender à vítima;
5 – Vazamento de dados 

1 – Vazamento de informa-
ções após o primeiro atendi-
mento da vítima;

detalhados da família para 
indivíduos que tentaram 
constranger a responsável 
pela vítima para que manti-
vesse a gravidez, bem como 
a conduta de todos os envol-
vidos;

7 – Negativa da interrupção 
da gestação legal pelo siste-
ma de saúde do Espírito 
Santo;

“Cabe ressaltar que um 
procedimento preparatório, 
no âmbito da instituição 
ministerial, é instaurado 
quando, após recebida a 
notícia de fato, verica-se 
que os atos praticados cons-
tituem lesão aos interesses 
ou direitos coletivos. O pro-
cedimento deverá ser con-
cluído no prazo de 90 dias, 
prorrogável por igual perío-
do uma única vez, desde 
que haja motivo justicável 
para tanto. Vencido ou ain-
da dentro desse prazo, o 
Ministério Público pode 
promover o arquivamento, 
ajuizar a Ação Civil Pública 
ou ainda converter o proce-
dimento preparatório em 
inquérito civil”, informou o 
MPES.

9 – Descumprimento de 
decisão judicial pelo Muni-
cípio de São Mateus.

6 – Condução da vítima de 
São Mateus para Vitória 
sem conhecimento da famí-
lia;

8 – Vazamento de dados da 
vítima e do destino, que fo-
ram expostos em redes soci-
ais;
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SÃO MATEUS – O estu-
dante Jhon Heberth Tavares 
da Silva, do 9º ano do Ensi-
no Fundamental da Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio (EEEFM) 
Américo Silvares, de São 
Mateus, teve textos literári-
os, na categoria poesia, sele-
cionado para fazer parte da 
“Antologia do 9º Concurso 
Sementes Literárias – João 
Bananeira III”, organizado 
pelo Presidente da Acade-
mia Cariaciquense de Le-
tras, Marcos Bubach. O alu-
no foi orientado pela profes-
sora Quitilane Pinheiro, da 
área de Códigos e Lingua-
gens.

O concurso tem o apoio 
da Lei Municipal de Incenti-
vo à cultura “João Bananei-
ra” de Cariacica, e tem o ob-
jetivo de estimular e divul-
gar de forma abrangente a 

ESTUDANTE DE SÃO MATEUS TEM TEXTO
SELECIONADO EM CONCURSO LITERÁRIO

produção literária no Espiri-
to Santo, bem como desco-
brir, premiar e desenvolver 
novos talentos, ressaltando a A professora Quitilane 

soberania da comissão exa-
minadora na seleção dos 
textos.

Segundo a docente, “fo-
mentar projetos pautados na 
literatura, cultura e arte con-
tribui para a formação de 
leitores críticos e mais sensí-
veis. Além disso, estas ações 
aproximam os alunos das 
interseções entre as lingua-
gens artísticas e suas vivên-
cias cotidianas”, disse.

Pinheiro é autora de outros 
projetos de promoção à 
igualdade racial, de gênero e 
socioambiental no municí-
pio de São Mateus. Com se-
us projetos e em reconheci-
mento ao seu trabalho, a pro-
fessora já recebeu prêmios 
por meio de empresas públi-
cas e privadas. Vale ressaltar 
também, que outros alunos 
da Escola Américo Silvares 
orientados pela mesma pro-
fessora obtiveram destaques 
e prêmios relacionados à 
cultura, literatura e arte.

Jhon Heberth Tavares da Silva foi orientado pela pro-
fessora Quitilane Pinheiro, da área de Códigos e Lin-
guagens.

LINHARES – O Cam-
pus Linhares, do Instituto 
Federal do Espírito Santo 
(Ifes), realiza processo sele-
tivo para contratação de 
professores substitutos nas 
áreas de Administração e 
Letras - Língua Portugue-
sa/Inglesa. As inscrições 
começam na segunda-feira 
(31) e vão até 14 de setem-
bro e devem ser feitas pelo 
e-mail: cggp.lin@ifes. 
edu.br

A remuneração varia de 
R$ 2.236,32 a R$ R$ 
5.831,21 a depender da titu-
lação do candidato. Além 
da remuneração, também 
serão concedidos auxílio-
alimentação (R$ 458 para 

São duas vagas, com car-
ga horária de 40 horas, e a 
seleção será realizada por 
meio de avaliação de títu-
los e experiências prossi-
onais e de prova de desem-
penho didático. Os candi-
datos deverão car atentos 
aos prazos e normas conti-
das no edital, publicado no 
site do Ifes na internet.

IFES LINHARES SELECIONA PROFESSORES
SUBSTITUTOS COM SALÁRIO DE QUASE R$ 6 MIL

regime de 40 horas sema-
nais e R$ 229 para regime 
de 20 horas), auxílio trans-

porte e auxílio pré-escolar 
(para lhos menores de seis 
anos de idade). O processo 

seletivo acontecerá por me-
io de prova de títulos e de 
desempenho didático.

Os candidatos deverão ficar atentos aos prazos e normas contidas no edital, publi-
cado no site do Ifes na internet.

As apreensões dos 50 
quilos na BR-101 no perí-
metro urbano de São Mate-
us quando uma mulher che-

SÃO MATEUS – Pou-
co mais de uma semana em 
que a Polícia Militar apre-
endeu 50 quilos de maco-
nha que tinha como ende-
reço a cidade de São Mate-
us, uma quantidade menor, 
mas signicante, foi apre-
endida depois de informa-
ção obtida pelo 190 da 
emergência do 13º Bata-
lhão de São Mateus. Trata-
va-se de 11 quilos da droga.

Junto com os 11 quilos 
da maconha havia oito pa-
pelotes de cocaína e sete 
pedras de crack e o que não 
foi surpresa para os polici-
ais que foram ao local na 
manhã desta quarta-feira é 
que não havia ninguém 
tomando conta. Isso signi-
ca que os tracantes 
foram avisados da chegada 
da guarnição policial.

PM apreende mais
11 quilos de maconha

Prova disso é que todos 
os dias, praticamente, a 
Polícia Militar realiza apre-
ensão de drogas em São 
Mateus, manda para a cade-
ia os suspeitos detidos, mas 
o tráco continua. Resta 
saber a origem de tanta dro-
ga ilícita que chega e quem 
a recebe para movimentar 
o comércio.

gava à cidade de ônibus 
trazendo a droga e a locali-
zação da boca com os 11 
quilos na Rua Angelim, no 
Bairro Cacique, descida do 
Lar dos Velhinhos compro-
va que a cidade está toma-
da pelo tráco de drogas.

Profissionais da educação
vão receber pagamento
de até 1,5 salário de
bônus desempenho

“Um incentivo e reconhe-
cimento do trabalho dos pro-
fessores, todos os servidores 
que colaboram no desempe-
nho da educação, e nós fo-
mos bem no Paebes (Progra-
ma de Avaliação da Educa-
ção Básica do Espírito San-
to) em 2019”, disse, expli-

VITÓRIA – O governo 
do Espírito Santo irá pagar 
até 1,5 salário de bônus de-
sempenho à prossionais da 
educação junto à folha de 
pagamento referente ao mês 
de outubro. O anúncio foi 
feito pelo governador Rena-
to Casagrande (PSB), no 
começo da tarde desta quin-
ta-feira (27), em uma live 
nas redes sociais, ao lado do 
secretário de Estado da Edu-
cação, Vítor de Angelo. 

De acordo com Casa-
grande, o pagamento deste 
ano envolverá um montante 
estimado em R$ 35 milhões, 
que irá atender 16 mil pros-
sionais da educação, em sua 
maioria professores, que 
contribuíram em 2019 para 
o desempenho de qualidade 
da educação capixaba. 

Ainda nesta semana será 
publicado o índice de mere-
cimento de cada escola, por 
meio de uma portaria. A par-
tir daí, será aberto um perío-
do para as escolas e prossi-
onais entrarem com um re-
curso, já que, mesmo diante 
da média de 1,5 salário, o 
valor é calculado em razão 
do que cada um tem direito. 

cando que geralmente o bô-
nus é pago no mês de julho, 
mas, por conta da pandemia 
do novo coronavírus (Co-
vid-19) e baixa na receita do 
estado, o governo e a Secre-
taria de Estado da Educação 
(Sedu) precisaram se reor-
ganizar. 

O resultado no Paebes no 
ano passado foi o motivo 
para o aumento do montante 
estimado para este ano. “Por 
conta disso nós aumentamos 
o montante. No ano passado 
foram R$ 33 milhões e esta-
mos estimando R$ 35 mi-
lhões, e esse aumento mos-
tra que os resultados peda-
gógicos melhoraram”, con-
tou o secretário de Estado da 
Educação. 
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UMA VERGONHA

Nos EUA um pai viu-se 

Quem são esses crimi-
nosos? No mais das vezes 
- e baseio-me no que te-
nho visto há décadas na 
Câmara Criminal que inte-
gro - são pessoas de certa 
idade e algo instruídas. 
Não estamos, assim, a fa-
lar da miséria material - 
antes, da moral.

Como julgá-los? Este é 
daqueles crimes usual-
mente cometidos longe 
dos olhos de testemunhas. 
Muitas vezes resta apenas 
a palavra de uma criança 
contra a de um adulto. Um 
quadro tormentoso para 
qualquer juiz, considera-
das a gravidade do crime e 
suas consequências.

Eis os contornos reais 
do problema, conforme 
levantamento feito pela 
respeitada BBC: o Brasil 
registra 6 abortos por dia 
em meninas entre 10 e 14 
anos. Há, claro, os partos - 
26 mil deles a cada ano, ou 
mais de 71 por dia. Apu-
rou-se, ainda, que a cada 
hora quatro crianças de 
até 13 anos são estupradas 
neste país.

Brasil, agosto de 2020. 
O chocante caso da crian-
ça de apenas dez anos de 
idade que engravidou 
após ser estuprada agita o 
país, ensejando debates os 
mais veementes - que, por 
conta das barreiras que a 
ideologia cria, acabaram 
incompletos. Discutiram-
se mais as peculiaridades 
de um único caso que o 
quadro geral em si, anal.

Este quadro, com leves 
variações, agela todo o 
planeta. Das mais ricas às 
mais pobres sociedades, 
dos povos mais cultos aos 
mais primitivos. O que 
nos põe a meditar sobre o 
quão atrasada ainda está a 
raça humana. E a excla-
mar, com innita tristeza 
no coração: que vergo-
nha!

denunciado, com riqueza 
de detalhes, por sua lha - 
que, posteriormente, apa-
nhada em uma mentira, 
confessou que assim agira 
por não gostar do rigor a 
que era submetida em sua 
educação. Já vi também o 
caso de uma criança que 
denunciou o próprio pai 
por “inveja” das atenções 
destinadas a uma colegui-
nha de colégio vítima des-
te delito. Em ambos os 
episódios os pais sofre-
ram horrores indescritíve-
is - na prisão e fora dela.

Em contrapartida mul-
tiplicam-se os casos de 
senhores aparentemente 
distintos, muitas vezes 
abastados, valendo-se de 
todas as brechas e artifíci-
os possíveis e imagináve-
is que lhes garanta uma 
abjeta impunidade.

Como valorar-se a pro-
va? Como prevenir-se cri-
me tão odioso? Como in-
vestigar-se cada caso de 
forma a preservar eventu-
ais inocentes? A verdade é 
que ainda não sabemos! 
Daí a necessidade de dis-
cutirmos, sem paixões, o 
problema.

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

VITÓRIA – Os servido-
res do Poder Legislativo lan-
çaram esta semana uma cam-
panha visando a sensibilizar 
o deputado estadual Enival-
do dos Anjos (PSD) a não se 
candidatar a prefeito e per-
manecer em seu mandato na 
Assembleia Legislativa. Em 
resposta, o parlamentar fez 
uma declaração pública de 
que não vai decidir sozinho 
a situação e que, onde estará 
a partir de janeiro, é uma 
decisão que caberá à popula-
ção de Barra de São Francis-
co.

“Primeiro, fui procurado 
pelos representantes dos 
servidores no sindicato da 
categoria e, para completar, 
recebi centenas de mensa-
gem com pedidos para car 
na Assembleia. Agora, eles 
começaram a fazer essa cam-
panha através de outdoor e 
as redes sociais. Ao mesmo 
tempo, tenho recebido quase 
que como clamor o pedido 
da população de Barra de 
São Francisco para ser pre-
feito da cidade. Então, nin-
guém melhor do que o povo 
de minha cidade para decidir 
o que é melhor”, disse Eni-
valdo.

SERVIDORES FAZEM CAMPANHA
PELO “FICA” E ENIVALDO COLOCA
FUTURO NAS MÃOS DA POPULAÇÃO

O deputado estadual acen-
tuou que esse é um dilema 
que qualquer homem públi-
co adoraria viver. “O pior é 
quando a sociedade não 
aguenta mais ver a sua cara e 
você sai porque querem que 
você saia, e o sujeito, nessa 
situação, sai para morrer no 
ostracismo. O que está acon-
tecendo comigo, nessa altu-
ra da vida, aos 70 anos de 
idade, quase 50 anos deles 
dedicados à vida pública, é a 
maior recompensa que um 
homem público pode rece-
ber”, reagiu Enivaldo dos 

O presidente do Sindile-
gis, Gildo Gomes, justicou 
a campanha dos servidores: 
“Existem pessoas que, quan-
do assumem o poder, mu-
dam de caráter. O deputado, 
Enivaldo, não. Foi e está 
sendo um grande aliado dos 
servidores. Assumiu nossas 
bandeiras. Não temos mais 
pendências em nossa pauta 
com a Mesa Diretora. Ele 
criou o Fórum dos Servido-
res, nos deu espaço e voz. O 
Brasil hoje copia o Fórum 
que ele criou. Sei que ele 

Anjos.

Enivaldo sempre mostra-
se sensibilizado com o movi-
mento, mas considera im-
portante ouvir suas bases: 
“Como a legislação me per-
mite ser candidato e, se não 
ganhar, continuar meu man-
dato até 2022, então vou sub-
meter essa decisão ao povo 
de Barra de São Francisco. 
Não vou decidir o que é me-
lhor para mim, minha vida é 
pública. Além disso, para 
não car na Assembleia, 
primeiro eu tenho que ser 
eleito e isso vai passar pelos 
eleitores e preciso respeitar 
o direito que outros também 
têm de concorrer”.

O deputado salientou que 
o que fez e faz pelos servido-
res da Assembleia é coerente 
com sua história de vida. 
“Quando fui prefeito, tínha-
mos também nosso fórum. 
Eu me reunia com os servi-
dores a cada dois meses no 
ginásio de esportes. Na 
Assembleia eu simplesmen-
te continuei fazendo o que 
acredito que é o certo”.

está sendo pressionado para 
ser prefeito, mas nós implo-
ramos: Barra de São Fran-
cisco, entenda-nos. Fica, 
deputado”.

O parlamentar fez uma declaração pública de que não vai 
decidir sozinho a situação e que, onde estará a partir de jane-
iro, é uma decisão que caberá à população de Barra de São 
Francisco.

"Houve uma redução de 
26% dos casos, comparado 
com os últimos 14 dias, e uma 
redução de 18% de óbitos se 
comparado com os últimos 14 
dias. Com essa redução, os 
números de hoje se equipa-
ram aos valores médios do 
nal de maio".

VITÓRIA – Os números 
de novos casos e de óbitos 
diários de Covid-19 no Espí-
rito Santo se assemelham aos 
registrados no nal do mês de 
maio, quando o Estado estava 
próximo do pico da pande-
mia, atingido em meados de 
junho. 

A declaração foi feita pelo 
subsecretário de Estado de 
Vigilância em Saúde, Luiz 
Carlos Reblin, durante coleti-
va de imprensa do secretário 
de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes.

Atualmente, destacou Re-
blin, 65% dos óbitos e 73% 
dos casos estão no interior do 
Estado. "Essa é a relação da 
pandemia entre os municípios 
da Grande Vitória e interior", 
declarou, no dia em que o Pai-
nel Covid-19 conrmou 
107.191 casos e 3.068 óbitos 
pela doença. 

O cenário atual, enfatizou 
o subsecretário, não são com-
patíveis com as aglomerações 

INTERIOR TEM 65% DOS ÓBITOS
E 73% DOS CASOS DE COVID-19

Para o secretário Nésio 
Fernandes, "nós consegui-
mos resistir ao pior momento 
assistencial entre nal de 
maio e junho", o que levou a 
uma exibilização de ativi-
dades sociais e econômicas. 
Essa "requalicação das 
medidas [de isolamento e 
distanciamento social]", no 
entanto, "aumenta a respon-
sabilidade dos cidadãos no 
cumprimento da etiqueta res-
piratória, uso de máscara e 
distanciamento para que reto-
mada das atividades não com-
prometa a queda mais acele-
rada de casos e óbitos que 

que estão ocorrendo nas cida-
des. "As aglomerações que 
estamos vendo ferem severa-
mente o regramento estabele-
cido" e "colocam em risco 
tudo o que conquistamos até 
hoje", armou.

"Se um estabelecimento 
pode funcionar até determi-
nado horário, com afastamen-
to mínimo de mesas e lotação, 
fugir a essas regras é trazer 
para si, para o dono do estabe-
lecimento e para quem fre-
quenta, uma responsabilidade 
legal e principalmente de 
consciência. Se alguém adoe-
cer e for a óbito, é possível 
estabelecer um vínculo", ad-
vertiu.

"Nós entendemos que o 
momento ainda é crítico e 
muito perigoso. Apesar de 
termos passado do pior mo-
mento do total de casos e in-
ternados, temos um momento 
que pode distribuir por mais 
tempo que esperávamos ca-
sos graves e novos, e óbitos, 
por conta do não respeito aos 
protocolos de distanciamento 
social necessários que se en-
contram cada vez mais sob 
responsabilidade da socieda-
de civil, das instituições. Te-
mos exortado os municípios 
que aumentem a scalização 
sobre indisciplina social que 
exponha a riscos", argumen-
tou.

esperamos nesse momento", 
asseverou.

"A letra por si só é morta. 
As pessoas precisam dar vida 
a essa letra e o risco real de 
contaminação e perder muitas 
vidas ainda existe. A pande-
mia não acabou. Temos ainda 
uma boa jornada até a chega-
da da vacina e do tratamento 
especico", alertou. "A apos-
ta feita em tratamentos labo-
ratoriais não consegue redu-
zir os óbitos e casos e há cada 
vez menos adesão a opção 
medicamentosas que não mo-
dicam a evolução da pande-
mia", salientou.

LETALIDADE E 
MORTALIDADE

Já a mortalidade, que é a 
relação entre o número de 
óbitos e a população total do 
Estado, está um pouco acima 
dos demais estados. "Temos 
um ótimo sistema de investi-
gação e praticamente todos os 
nossos óbitos já estão classi-
cados se foram por Covid ou 
outra doença", disse Reblin.

Além da testagem abran-
gente, o subsecretário alega 
que outros estados não chega-
ram ao mesmo estágio da pan-
demia que o Estado, tendo 
acumulado um número me-
nor de óbitos em relação à 
população. "É importante ao 
nal da pandemia poder ana-
lisar outros fatores, como a 
população idosa capixaba, 
por exemplo, que foi mais 
suscetível ao óbito que a popu-
lação em geral".

Luiz Carlos Reblin expla-
nou sobre as taxas de letalida-
de e mortalidade do Espírito 
Santo para a Covid-19. A pri-
meira, atualmente em 2,9%, 
está abaixo da média nacional 
e refere-se à proporção de 
pessoas conrmadas com a 
doença que evoluíram a óbito. 
"Signica que aqueles que 
adoeceram foram muito bem 
cuidados", comentou.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

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

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

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

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

COMUNICADO
A empresa Agua de Coco Triunfo LTDA ME torna público que obteve do SEMMA, através do processo no 
011606/2015 a Licença Ambiental de Operação no 021/2019 para atividade de preparação e enva-
se de água de coco e fabricação de sucos, na localidade Rod Othovarino Duarte Santos, s/n, Pedra 
D´Água, Zona Rural, no município de São Mateus-ES.

COMUNICADO
PETROCITY PORTOS S.A, torna público que obteve da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São 
Mateus (SEMMA) a Licença Prévia LMP/SEMMA/SM/Nº011/2020/CLASSE II, através do processo 
n°005431/2020 para Instalação do Sistema de Tratamento de Euente (ETE) e Sistema de Tratamento 
de Água (ETA), projetos e estudos realizados pela AUDITECH Engenharia e Consultoria Ambiental, para 
o Complexo Administrativo de Urussuquara e da Cidade de Energia, pertencentes a PETROCITY, na 
Estrada Balneário Urussuquara, S/N, Município de São Mateus - ES.

O Presidente do Partido Republicano Brasileiro 
(REPUBLICANOS) do Município de São Mate-
us/ES, na forma da legislação eleitoral vigente e 
do Estatuto desta Agremiação Partidária, convo-
ca os Convencionais devidamente habilitados ao 
exercício do voto, para comparecerem à Con-
venção Municipal do Republicanos de São Mate-
us/ES, a ser realizada no dia 05 (cinco) de se-
tembro de 2020, com início às 15:00 horas, e 
término às 18:00 horas, na Avenida Jones dos 
Santos Neves, nº 209, Centro – Auditório do Ho-
tel Norte Palace, desta cidade, para delibera-
ção da seguinte Ordem do Dia: 

1. Escolha dos candidatos do Partido Republica-
no Brasileiro  de São Mateus/ES  ao cargo de 

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

Vereador nas eleições proporcionais no dia 15 
de novembro 2020;
2. Deliberação sobre propostas de coligações 
com outras agremiações partidárias;
3. Sorteio dos respectivos números para os can-
didatos a Vereador;
4. Delegação de poderes ao respectivo órgão 
municipal do Partido Republicano Brasileiro. 

São Mateus/ES

São Mateus, 25 de agosto de 2020.

5. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

CLAUDIO SERGIO DE SOUZA SILVA
Presidente Municipal Republicano Brasileiro

CONVENÇÃO MUNICIPAL
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