
A estatal informou, por meio de nota, que quer focar mais nos ati-
vos de classe mundial, em águas profundas e ultraprofundas, co-

mo os campos do pré-sal.
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ENIVALDO QUER SE ELEGER PREFEITO E LIDERAR
MOVIMENTO PELO PORTO E FERROVIA NO NORTE

VITÓRIA – Liderar um 
movimento de prefeitos, vere-
adores e lideranças empresari-
as e comunitárias do Norte e 
Noroeste do Espírito para via-
bilizar a construção do Centro 
Portuário de São Mateus e a 
Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo é um dos pila-
res do programa de governo 
do deputado estadual Enival-
do dos Anjos (PSD), que foi 
conrmado como candidato a 
prefeito de uma frente que reú-
ne dez partidos em Barra de 
São Francisco. O vice é Gusta-
vo Lacerda, do Republicanos.

Mais do que produzir, po-
rém, Enivaldo dos Anjos con-
sidera fundamental assegurar 
as condições de escoamento 
do que se produz e lembrou 
que, em 2012, quando dispu-
tou a prefeitura ao lado de 
Alencar Marim como vice, 
seu programa de governo já 
incluía a mobilização por um 
ramal ferroviário que permi-
tisse, principalmente, o trans-
porte de granito produzido na 
região e reduzir o tráfego de 
carretas na rodovia Barra de 
São Francisco-Colatina- Vitó-
ria.

“Agora, já se tem um avan-
ço, com esse projeto do porto 
em São Mateus e da ferrovia 
do porto a Minas, passando 
por Barra de São Francisco. 
Vamos trabalhar para isso, 
porque vamos tirar mais de 
500 carretas em cada sentido 
de tráfego por dia de nossas 
rodovias. Ter isso é fundamen-
tal para desenvolver não ape-

Já falando como candidato, 
um dia depois de ser homolo-
gado pela convenção partidá-
ria, Enivaldo dos Anjos conce-
deu entrevista coletiva para a 
imprensa de sua região e anun-
ciou os principais pontos de 
sua proposta para convencer o 
eleitorado de Barra de São 
Francisco. O novo corredor 
logístico projetado pela Petro-
city Portos S. A. é fundamen-
tal para atrair empresas e gerar 
empregos não apenas em sua 
cidade, mas em toda a região 
ao Norte do rio Doce.

nas o Noroeste do Espírito 
Santo, mas o Leste de Minas. 
Nenhuma empresa vai querer 
se instalar aqui e ter esse custo 
absurdo de frete. Com ferrovia 
isso se reduz drasticamente, 
viabilizando a atividade eco-
nômica”, disse o deputado.

PORTO SECO

“Isso vai permitir um am-
plo desenvolvimento de toda a 
região Noroeste, Leste de Mi-
nas e Vale do Jequitinhonha, 
com a instalação de indústrias 
de diferentes setores. Ecopo-
ranga, por exemplo, vai parar 
de exportar boi em pé para 
industrializar e agregar valor. 
Vamos estudar a produção de 
frutas, de produtos como abó-

Aproveitando a localização 
estratégica de Barra de São 
Francisco, Enivaldo quer apro-
veitar que o projeto da ferrovia 
prevê a instalação de uma Uni-
dade de Transbordo e Armaze-
nagem na cidade e trabalhar 
para instalar um porto seco 
alfandegado para desembara-
ço de mercadorias, tanto para 
interiorizar as importações 
quanto para emissão das ex-
portações. Da mesma forma, 
vê um grande espaço para o 
escoamento de produtos de 
consumo de centros como Rio 
e São Paulo, através da ferro-
via e do mar, por cabotagem 
(transporte marítimo dentro 
do País).

DUPLICAÇÃO DO POLO 
INDUSTRIAL

Para o desenvolvimento 
econômico e social do municí-
pio, Enivaldo disse que seu 
principal foco será a duplica-
ção do polo industrial para 
atrair mais empresas e gerar 
empregos. Dentre os projetos 
que o candidato a prefeito acre-
dita poder viabilizar para essa 
nova fase de Barra de São Fran-
cisco está uma fábrica de cer-
veja. “As conversações esta-
vam adiantadas, mas veio a 
pandemia e parou tudo. Isso 
impacto também o projeto do 
corredor logístico. Mas no 
início do próximo ano acredito 
num grande impulso econômi-
co no Brasil”, nalizou. 

O candidato enfatizou tam-
bém investimentos na agricul-
tura, com foco na diversica-
ção, sempre tomando como 
base o que começou a fazer em 
sua primeira gestão, de 1989 a 
1992: “Há 30 anos zemos um 
trabalho que precisava ter tido 
continuidade. Se não teve, 
vamos retomar agora. Naque-
la época, compramos a área 
onde hoje está o polo industri-
al. É a base da economia mais 
diversicada que hoje temos, 
mas que poderia ter sido muito 
melhor. A primeira coisa que 
vamos fazer é ir atrás do Go-
verno do Estado para com-
prarmos a área para instalar o 
Polo Industrial II e oferecer às 
empresas, porque empresa 
nenhuma vem para sua cidade 

bora, abacate, manga, mela-
cia. Aqui é prolongamento do 
Nordeste e precisamos explo-
rar isso. A ferrovia será funda-
mental e vai desenvolver Vila 
Pavão, São Gabriel da Palha, 
Nova Venécia e São Mateus. É 
um novo corredor de exporta-
ção e importação que vamos 
implantar”, armou.

Para Enivaldo, meio cami-
nho está andado, “pois o go-
verno do Presidente Bolsona-
ro quer destravar a economia e 
isso implica em criar corredo-
res de transporte” e lembrou 
recentes falas do ministro Tar-
císio Freitas, da Infraestrutura. 
“O ministro já falou que o mo-
delo da ferrovia que a Petro-
city elaborou é o que o gover-
no quer adotar. Ou seja, tanto a 
ferrovia como o Centro Por-
tuário de São Mateus são pro-
jetos que estão na prioridade 
do Governo Federal. Isso vai 
consolidar a posição logística 
do Espírito Santo. Se o povo 
de nossa cidade achar que te-
mos condições de liderar esse 
movimento, vamos fazê-lo”, 
disse Enivaldo. 

“Vamos aproveitar os estu-
dos de diversicação que 
existem no Espírito Santo a 
adequar à região. Vamos iden-
ticar o que está acontecendo 
em nossa agricultura e incenti-
var o que está dando certo, 
assim como oferecer alternati-
vas principalmente aos peque-
nos proprietários da agricultu-
ra familiar. Hoje tem gente 
plantando uva, o que a gente 
nunca imaginava que pudesse 
dar aqui. Então, vamos ofere-
cer assistência, equipamentos, 
incentivar a criação de coope-
rativas e associações para faci-
litar a atividade agrícola”, dis-
se Enivaldo.

Enivaldo dos Anjos vem 
consolidando sua liderança 
política no Norte e Noroeste 
do Estado. Sua entrada na dis-
puta da Prefeitura de Barra de 
São Francisco assustou os pró-
prios adversários. Na véspera 
da homologação de seu nome, 
o principal candidato que se 
anunciava contra ele, o sar-
gento PM Roberto Firmino, 
que já tinha sido conrmado 
pelo Cidadania no sábado ante-
rior, anunciou sua desistência 
de participar do pleito. 

De acordo com o candidato 
a prefeito do PSD (numa coli-
gação com mais nove parti-
dos), o município hoje já tem 
grande produção de peixe, 
resultado daquilo que foi im-
plantado em sua administra-
ção há três décadas, mas que é 
preciso organizar os produto-
res para agregar valor à produ-
ção: “Eles vendem barato para 
fora do Estado. Queremos que 
eles vendam no município 
para ajudar na alimentação de 
nossa população e, em vez de 
vender o peixe inteiro, que 
tenhamos uma indústria leta-
deira. Vejam quanto está o 
quilo do lé de tilápia, por 
exemplo? E ainda é possível 
se aproveitar o couro do peixe 
para a indústria de bolsas, cal-
çados, cintos”. 

se você não oferecer algo em 
troca”, disse Enivaldo.

CANDIDATURA

Como a tradição primária 
da economia municipal é a 
agricultura, Enivaldo assegu-
rou atenção especial para o 
setor e lembrou que em sua 
época garantia assistência téc-
nica, carreadores de café, ter-
reiros de secagem, patrulha 
mecanizada para atender aos 
agricultores indistintamente e 
a prefeitura introduziu peque-
nos animais e tourinhos uru-
guaios para melhorar o plantel 
bovino, além de abrir mais de 
200 poços para proprietários 
interessados na piscicultura.

O candidato do PSD vai ter 
de 120 a 140 candidatos a vere-
ador em sua campanha, nos 
dez partidos que o apoiam. 
Além do PSD e do Republica-
nos, apoiam Enivaldo também 
o PTB, PSDB, o PRTB, o 
PMB, o Podemos, o PSB, o 
MDB e o DEM. Esse número 
de partidos ainda pode aumen-
tar, até o dia 26 de setembro, 
último prazo para registrar as 
coligações. O Legislativo mu-
nicipal é composto por 13 vere-
adores.  Hoje, eles estão distri-
buídos nove partidos: PSD – 
2; DEM – 2; PT – 2; MDB – 2; 
PRP, PSB, PP, PV e PDT.

“Agora, já se tem um avanço, com esse projeto do porto em São 
Mateus e da ferrovia do porto a Minas, passando por Barra de São 
Francisco. Vamos trabalhar para isso”, disse Enivaldo.

ES conquista 5º
lugar no Ranking
de Competitividade
dos Estados

Único Estado Nota A em 
gestão scal desde 2012 pelo 
Tesouro Nacional e com o 
melhor Ensino Médio do Pa-
ís, segundo dados divulgados 
pelo Ideb, o Espírito Santo 
subiu uma posição e agora 
está em 5º lugar no Ranking 
de Competitividade dos Esta-
dos, elaborado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). O 
ranking, divulgado nesta quin-
ta-feira (17), avalia todas as 
27 unidades da Federação em 
dez pilares, que são subdivi-
didos em 73 indicadores. Até 
2018, o Espírito Santo ocupa-
va a 8ª posição e no ano passa-
do cou em 6º lugar.

VITÓRIA – Casagrande 
apontou que a falta de conti-
nuidade de políticas públicas 
também prejudicou um me-
lhor resultado no pilar “segu-
rança pública”, em que o Espí-
rito Santo cou em 15º.

“Toda boa prática quando 
tem continuidade produz 
bons resultados. A solidez 
scal é uma amostra. Con-
quistamos a Nota A em meu 
primeiro governo e a gestão 
seguinte manteve. Também 
estamos há anos crescendo 
nossa nota no Ideb [Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica] e neste ano atingi-
mos a primeira colocação 
como o melhor Ensino Médio 
do País”, ressaltou o governa-
dor.

“Em 2010 chegamos a 

“No ano passado tivemos a 
segunda posição do pilar ‘so-
lidez scal’ e este ano assumi-
mos a primeira posição. O 
Espírito Santo tem uma cultu-
ra de solidez scal alcançada 
em 2012, em meu primeiro 
governo, que perdura até ho-
je. Temos o controle do custe-
io e de pessoal, além de con-
seguimos manter um volume 
grande de recursos destina-
dos, especialmente, para a 
infraestrutura”, apontou Casa-
grande, citando a necessidade 
de se ter continuidade em bo-
as práticas.

Durante o evento virtual de 
lançamento do Ranking de 
Competitividade dos Estados 
2020, o governador Renato 
Casagrande participou do 
painel de Segurança Pública e 
também comentou sobre com-
ponentes que levaram o Espí-
rito Santo ao quinto lugar no 
levantamento.

Casagrande apontou que a 
falta de continuidade de polí-
ticas públicas também preju-
dicou um melhor resultado no 
pilar “segurança pública”, em 
que o Espírito Santo cou em 
15º.

car como o segundo Estado 
com o maior número de homi-
cídios. Criamos o programa 
Estado Presente em Defesa da 
Vida em 2011 e estamos redu-
zindo homicídios desde en-
tão. O programa segue dois 
pilares, que é o enfrentamento 
da violência com a força poli-
cial e com políticas sociais, o 
que nos ajudou a alcançar o 
menor índice de homicídios 
da história no ano passado. 
Porém, não houve continui-
dade e não cabe a mim ressal-
tar os motivos. Em 2010 a 
Polícia Militar tinha pouco 
mais de 7.600 prossionais e 
deixamos ao m do nosso 
primeiro governo mais de dez 
mil. Assumimos agora nova-
mente com oito mil prossio-
nais e um passivo vindo da 
greve de 2017”, observou.

1 – São Paulo = 89,1

5 – Espírito Santo = 60,4

RANKING DE 
COMPETITIVIDADE:

2 – Santa Catarina = 76,6

4 – Paraná = 69,8
3 – Distrito Federal = 73,6

“Na área de infraestrutura 
avançamos um pouco mais. 
Em nosso primeiro ano de 
governo, em 2019, já investi-
mos em infraestrutura mais 
do que o último ano da gestão 
anterior, que costuma ser um 
ano de maior investimento. 
Colocamos em ação nosso 
planejamento de tornar o Espí-
rito Santo um Estado compe-
titivo. Criamos o Fundo Sobe-
rano, que pode ser utilizado 
para investir e fazer parcerias 
com empresas privadas, ge-
rando oportunidades, e o Fun-
do de Infraestrutura, que está 
sendo muito importante para 
continuarmos investindo nes-
se momento de crise. Sabe-
mos que o Espírito Santo é um 
Estado pequeno, mas quere-
mos torná-lo eciente e com-
petitivo para nos consolidar-
mos nacional e internacional-
mente”, destacou o governa-
dor.

Segurança Pública: 15º

Inovação: 13º

POSIÇÃO DO ESPÍRITO 
SANTO EM CADA UM 

DOS DEZ PILARES 
AVALIADOS:

Educação: 7º
Sustentabilidade Social: 8º

Capital Humano: 14º

Sustentabilidade Ambiental: 
4º

Eciência da Máquina Públi-
ca: 3º

SOLIDEZ FISCAL: 1º

Infraestrutura: 5º

Potencial de mercado: 23º
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"A partir da próxima se-
mana iremos apontar nos 
municípios onde os traba-
lhadores irão coletar as 
amostras de sangue para que 
100% deles sejam testados", 
disse.

Sobre o retorno das aulas 
presenciais para os ensinos 
fundamental e médio, o se-
cretário de Saúde explicou 
que ainda não há data deni-
da.

"Não há denição de data 
de volta às aulas. Reunimos 

Nésio disse que os dados 
disponíveis apontam para a 
possibilidade de retorno das 
aulas em outubro, e que a 
ideia do governo é voltar 
com aulas de forma faculta-
tiva, onde os pais podem 
optar ou não por levar os alu-
nos para as aulas presencia-
is.

De acordo com Nésio, os 
locais onde os prossionais 
terão as amostras de sangue 
coletadas serão divulgados a 
partir da próxima semana.

VITÓRIA – A informa-
ção foi divulgada pelos se-
cretários estaduais de Saú-
de, Nésio Fernandes, e Edu-
cação, Vitor de Angelo, em 
coletiva de imprensa reali-
zada na manhã desta sexta-
feira (18)

Também haverá um in-
quérito sorológico com par-
te dos alunos e prossionais 
das redes municipal, estadu-
al e particular.

No inquérito, mais de 5 
mil alunos serão testados em 
13 cidades.

ESTUDANTES E PROFESSORES DE 13
CIDADES NO ESTADO VÃO FAZER TESTE
DE COVID ANTES DA VOLTA ÀS AULAS

Também haverá um inquérito sorológico com alunos e profissionais das redes muni-
cipal, estadual e particular.

condições para que em outu-
bro não exista vedação por 
razões sanitárias para reto-
mada gradual, progressiva e 
facultada dentro do modelo 
proposto e debatido com a 
sociedade para a retomada. 
No entanto, são necessárias 
ainda avaliações e repactua-
ções e não há uma deni-
ção", contou.

PLANO DE VOLTA ÀS 
AULAS

As instituições de ensino 
superior estão autorizadas a 
ter aulas presenciais desde 
segunda (14).

O governador Renato 

O plano prevê o retorno 
às aulas presenciais das es-
colas públicas estaduais, 
em regime de revezamento 
semanal, gradual e em eta-

Casagrande (PSB) anunci-
ou no dia 4 de setembro que 
tem “interesse” em retomar 
as aulas presenciais das ins-
tituições da educação bási-
ca em outubro. Um plano 
de retomada foi divulgado 
pelo governo e disponibili-
zado para consulta pública.

Tal protocolo prevê as 
medidas a serem adotadas 
nas instituições de ensino 
para que a retomada seja 
segura para alunos e funci-
onários.

Quando for denida a 
retomada, as unidades esco-
lares deverão observar pro-
cedimentos técnicos e sani-
tários.

pas.

Com isso, mesmo com o 
retorno às aulas presencia-
is, as atividades e os recur-
sos disponibilizados à dis-
tância complementarão as 
atividades dos encontros 
presenciais, constituindo 
um modelo híbrido da ofer-
ta educativa.

O uso das atividades re-
motas por meio do Progra-
ma EscoLAR passou a ser 
considerado carga horária 
letiva a partir de 1º de julho.

SÃO MATEUS – A Pe-
trobras anunciou que preten-
der vender mais ativos rela-
cionados à exploração e pro-
dução, ou seja, a retirada de 
petróleo e gás do subsolo. A 
decisão foi tomada devido à 
crise provocada pela pande-
mia de covid-19 e inclui blo-

PETROBRAS COLOCA ATIVOS À VENDA E
PRETENDE SAIR DE OPERAÇÕES DO NORTE

cos exploratórios localizados 
na Bacia do Espírito Santo, 
no Norte do Espírito Santo.

A estatal informou, por 
meio de nota, que quer focar 
mais nos ativos de classe 
mundial, em águas profun-
das e ultraprofundas, como 
os campos do pré-sal, com 

Além disso, foram consi-
deradas as seguintes diretri-
zes: (a) foco na desalavanca-
gem, atingindo a meta de 
dívida bruta de US$ 60 bi-
lhões em 2022; (b) foco na 
resiliência, priorizando pro-
jetos com breakeven de pre-
ço de Brent de no máximo 
US$ 35/barril e aderentes à 
estratégia da companhia e; 
(c) revisão de toda a carteira 
de investimentos e desinves-
timentos”, informa nota da 
empresa.

A venda desses novos ati-
vos deve reduzir os gastos 
com bens de capital (Capex) 
em US$ 14 bilhões a 24 bi-
lhões, em relação aos US$ 64 
bilhões informados no Plano 
Estratégico de 2020-2024.

A Petrobras já iniciou a 
venda de campos terrestres e 
daqueles em águas rasas. “A 
revisão do portfólio está de 
acordo com as premissas de 
preço divulgadas nos resul-
tados do primeiro trimestre.

O anúncio deve ser feito 
após a aprovação do Plano 
Estratégico 2021-2025, no 
m de novembro.

destaque para Búzios, mas 
não detalhou que ativos (cam-
pos e plataformas) devem ser 
incluídos em seu plano de 
desinvestimento.

A estatal informou, por meio de nota, que quer focar mais nos ativos de classe 
mundial, em águas profundas e ultraprofundas, como os campos do pré-sal.

Qualificar ES abre
mais 36 mil vagas
em cursos on-line
gratuitos no Estado

Cuidador de Idosos 

Educação Especial

da Informação 120h 1000
Auxiliar Administrativo 120h 1000

(Maior de 18 anos) 120h 1000

Inclusiva 120h 1000
Fotografia 120h 1000
Inglês Básico 120h 1000
Maquiagem 120h 1000
Panificação 120h 1000
Segurança do Trabalho 120h 1000
Tecnologias Educacionais 120h 1000
TOTAL  10.000

CURSOS CARGA HORÁRIA VAGAS
VEJA AS OPÇÕES DE CURSOS:

Assistente de
Tecnologia

VITÓRIA – A Secreta-
ria da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Pro-
ssional (Secti) vai abrir, 
por meio do Programa Qua-
licar ES, mais 36 mil 
vagas em cursos on-line 
gratuitos para os morado-
res de todo o Espírito San-
to. As vagas fazem parte da 
4ª oferta de 2020, que tam-
bém será a última do ano. 

As 36 mil vagas serão 
divididas em dois editais de 
seleção, ou seja, em duas 
etapas de inscrição. Na pró-
xima terça-feira (22), serão 
abertas 10 mil vagas exclu-
sivas para os moradores 
dos bairros contemplados 
pelo Programa Estado Pre-
sente em Defesa da Vida. 
Uma novidade do Quali-
car ES na modalidade on-
line, pois, anteriormente à 
pandemia da Covid-19, a 
parceria entre os programas 
acontecia somente por me-
io dos cursos presenciais.

“O Estado Presente tem 
esse nome porque é um pro-
grama que procura estar 
aonde o Estado precisa es-
tar prioritariamente. Exis-
tem bairros selecionados, 
onde foi identicado que 
existe maior necessidade 
da presença do Estado devi-
do ao alto índice de vulne-
rabilidade social. A partir 
disso foram desenvolvidas 
várias ações conjuntas que 
envolvem diversos órgãos 
do Governo estadual. Não 
são só ações da Secti na 
área da educação prossio-
nal, mas também ações liga-
das às áreas de segurança 
pública, assistência social, 
empreendedorismo, entre 
outras. A nossa parte é de 
oferecer cursos gratuitos de 
qualicação que sejam 
adequados para a realidade 
dos residentes desses bair-
ros”, armou a secretária 
de Estado de Ciência e Tec-
nologia, Cristina Engel.

O segundo edital será 
aberto no dia 27 de outu-
bro, com mais 26 mil vagas 
destinadas aos moradores 
de todo o Espírito Santo. 
Ao todo, 13 opções de cur-
sos serão oferecidas nas 26 
mil vagas.

Os moradores dos mais 
de 100 bairros atendidos 
pelo Estado Presente em 
Defesa da Vida, desenvol-
vido pelo Governo do Esta-
do, já podem escolher quais 
cursos querem fazer no Qu-
alicar ES. O edital de 
seleção com todas as infor-
mações está publicado no 
site www.qualicar.es.-
gov.br e também pode ser 
acessado clicando aqui.

VAGAS PARA O 
PROGRAMA ESTADO 

PRESENTE EM 
DEFESA DA VIDA

Ao todo, 10 opções de 
cursos a distância (on-line) 
estão disponíveis e o inte-
ressado pode se inscrever 
em duas opções. As inscri-
ções devem ser realizadas 
no site do Qualicar ES 
( w w w. q u a l i  c a r . e s .-
gov.br), a partir da próxima 
terça-feira (22) até o dia 06 
de outubro. Basta o candi-
dato acessar o site, realizar 
um cadastro (caso ele ainda 
não seja cadastrado no site) 
e preencher o formulário de 
inscrição.

O resultado será divul-
gado, no mesmo site, no dia 
13 de outubro e as aulas 
iniciam no dia 20 do mes-
mo mês. A seleção será rea-
lizada pela ordem de inscri-
ção. Os requisitos são ser 
morador dos bairros con-
templados pelo Programa 
Estado Presente em Defesa 
da Vida, ter mais de 16 anos 
e acesso à internet.

Os cursos acontecem no 
Ambien t e  Vi r tua l  de 
Aprendizagem (AVA), no 
site do Qualicar ES, e as 
aulas podem ser feitas de 
qualquer lugar do Estado e 
em qualquer horário, por 
meio de smartphones, ta-
blets e computadores. Os 
alunos aprovados no curso 
recebem certicação.

No edital, o candidato 
tem acesso à lista com to-
dos os bairros contempla-
dos. Os municípios são Ara-
cruz, Cachoeiro de Itape-
mirim, Cariacica, Colatina, 
Serra, Vila Velha, Linhares, 
Vitória, São Mateus e Gua-
rapari.
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SÃO MATEUS – Dr. 
Thomazini, tem 48 anos, 
médico há 20 anos, casado 
com Vanete Miguel Timo-
teo, pai de dois lhos, João 
Eduardo, 12 anos e a peque-
na Valentina, de 1 mês de 
vida.

No sábado (12) a conven-
ção municipal do Solidarie-
dade conrmou o Ferreira 
Júnior, como candidato a 
prefeito do município no 
pleito deste ano.

“Para essa composição 
ouvi familiares e amigos. 
Reeti muito sobre o meu 
desejo de trabalhar pela po-
pulação, muita gente me 
conhece, pois sempre estive 
muito próximo da popula-
ção e conheço de perto as 
necessidades de nossa cida-

DR. RONALDO THOMAZINI
SERÁ O VICE DE FERREIRA JÚNIOR

O médico Dr. Ronaldo Thomazini, do PSB, será o candidato 
a vice na chapa do radialista Ferreira Júnior, a confirmação 
aconteceu na noite desta quinta-feira (17).

de. Estou conante que 
junto ao Dr. Ronaldo Tho-
mazini vamos trabalhar para 
renovar e transformar nosso 
município”, contou Ferreira 
Júnior.

Além do Solidariedade, 
PSB, Patriota e PROS a coli-
gação caminha para a com-
posição com mais outros 
cinco partidos.

“Eu e Dr. Ronaldo Thoma-
zini estamos dispostos a levar 
São Mateus para frente. Médi-
co experiente, Dr. Ronaldo 
Thomazini sempre trabalhou 
pela saúde pública em nosso 
município e a população de 
São Mateus sabe do seu tra-
balho e dedicação. Ele vai 
nos ajudar a fazer um grande 
projeto de melhoria da saú-
de”, ressaltou Ferreira Júnior.

Na oportunidade, Eliezer 
levou ao vice-presidente da 
República algumas impor-
tantes demandas do municí-
pio como, por exemplo, a 
construção de três escolas 
cívico-militar sendo uma 
em Nestor Gomes, outra no 
centro da cidade e também 
no balneário de Guriri. Além 

BRASÍLIA – O candida-
to a prefeito de São Mateus, 
Eliezer Nardoto (PRTB) 
esteve em Brasília onde gra-
vou um vídeo com o vice-
presidente da República, 
Hamilton Mourão (PRTB), 
em que ele apoia a sua can-
didatura e o qualica como 
um nome capaz de dignicar 
o mandato e bem representar 
a nova mentalidade política 
que a população tanto tem 
pedido.

HAMILTON MOURÃO GRAVA VÍDEO PARA
CANDIDATURA DE PREFEITO DE ELIEZER NARDOTO

O Vice-Presidente declarou apoio à candidatura de 
Eliezer a prefeito de São Mateus

da questão de segurança, 
Eliezer falou também sobre 
a importância e a necessida-
de do apoio ao agronegócio 
“que uma das mais impor-
tantes atividades econômi-
cas do município” e ainda 
abordou a questão de infra-
estrutura de Guriri e “que 
para isso vai depender de 
recursos, principalmente 
por ser um balneário e o tu-
rismo é um dos focos do go-
verno Bolsonaro e temos 43 
quilômetros de praia, uma 
das mais bonitas do Espírito 
Santo e é preciso que faça-
mos o seu desenvolvimen-
to”, disse Eliezer.

Ainda segundo Eliezer, a 
recepção foi muito boa e o 
vice-presidente Mourão lem-
brou que esteve em São Ma-
teus alguns anos atrás, quan-

do houve exercícios milita-
res na região e, naquela oca-
sião teve a oportunidade de 
o conhecer, pois era secretá-
rio de Planejamento da Pre-
feitura de São Mateus.

O candidato a prefeito 
também foi recebido pelo 
presidente nacional do 
PRTB, Levi Fidélis, que foi 
seu contemporâneo de semi-
nário.

SÃO MATEUS – Um 
casal suspeito de envolvi-
mento em um roubo ocorri-
do no dia 02 de julho, em 
uma propriedade rural no 
Córrego Rodrigues, em Soo-
retama, foi preso em uma 
operação conjunta das dele-
gacias regionais de Linhares 

PRESO EM SÃO MATEUS CASAL SUSPEITO
DE ROUBAR SÍTIO EM SOORETAMA

A operação cumpriu com 
os mandados de busca e apre-
ensão e de prisão temporária 
da mulher de 24 anos e do 
homem de 22 anos. O casal 
foi encontrado na residência 
onde estavam escondidos no 

e São Mateus, no norte do 
Espírito Santo. 

bairro Novo Horizonte, em 
São Mateus.

Segundo o delegado titu-
lar da 16ª Delegacia Regio-
nal de Linhares, Fabrício 
Lucindo, na ocasião do cri-
me, os suspeitos armados 
teriam invadido as casas da 
propriedade rural, amarra-
ram e prenderam as vítimas. 
"Conseguimos identicar 
alguns envolvidos nesse rou-
bo e representamos pela pri-
são temporária de todos 
eles”, relatou.

O delegado contou ainda 
que a casa onde estavam os 
suspeitos foi cercada e não 
houve tempo para que eles 
reagissem. “Além da prisão 
deles, recuperamos alguns 
objetos que haviam sido rou-

bados das vítimas. Eles fo-
ram conduzidos à Delegacia 
de Linhares e confessaram a 
participação nos crimes”, 
disse o delegado.

Um homem de 34 anos, 
que também é suspeito de 
envolvimento no roubo, foi 
preso no último dia 03. “Ele 
foi detido enquanto tentava 
conseguir um passaporte na 
Polícia Federal (PF) e foi 
encaminhado ao Centro de 
Triagem de Viana”, armou 
o delegado. 

O homem de 22 anos foi 
encaminhado ao Presídio 
Regional de Linhares (PRL) 
e a mulher foi conduzida ao 
Centro Prisional Feminino 
de Colatina (CPFCOL).

PT oficializa
candidatura de
Enéias Zanelato
para prefeito

SÃO MATEUS – Nesta 
quarta-feira, 16 de setem-
bro, a Executiva Municipal 
do Partido dos Trabalhado-
res de São Mateus decidiu 
por uma chapa própria e 
homologou a candidatura 
do  s indica l i s ta  e  ex-
vereador mais votado do 
município Enéias Zanelato 
para prefeito, da ativista 
afrocultural Nega do Jongo 
para vice-prefeita e mais 
13 candidatos e candidatas 
para pleitearem vagas na 
Câmara Municipal.

Seguindo os ensina-
mentos do Lula, Enéias 
apresenta um projeto alter-

Enéias pretende utilizar 
exemplos de gestões petis-
tas de sucesso como o da 
Prefeitura de Maricá, e 
apresentará aos eleitores 
um projeto de Economia 
Solidária para impulsionar 
a economia local, gerando 
emprego e renda com foco 
no povo.

nativo para São Mateus, 
criado a partir do debate 
com diversos setores da 
sociedade, e pretende im-
plementar um modelo dife-
rente de gestão no municí-
pio, introduzindo um pro-
jeto de Orçamento Partici-
pativo.

Seguindo os ensinamentos do Lula, Enéias apresen-
ta um projeto alternativo para São Mateus, criado a 
partir do debate.

BR 101: impasse
sobre reserva em
Sooretama deve
acabar até o fim do ano

VITÓRIA  – Impasse 
sobre o que fazer com rela-
ção aos 23 quilômetros da 
BR 101 que cortam a Re-
serva Biológica de Soore-
tama, no Norte do Estado, é 
discutido entre a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres e técnicos do 
Ibama e do Ministério da 
Infraestrutura

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) espera resolver 
até o m do ano o impasse 
que envolve a Reserva Bio-
lógica de Sooretama (Re-
bio) e a duplicação do tre-
cho Norte da BR 101 – en-
tre os municípios de Serra e 
Pedro Canário.

Em coletiva de impren-
sa durante a cerimônia de 
entrega da duplicação do 

trecho entre Viana e Guara-
pari nesta terça-feira (15), 
o diretor da ANTT, Ale-
xandre Porto, explicou que 
o impasse sobre a obra no 
trecho Norte é discutido 
entre a agência e os técni-
cos do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais (Ibama) 
e do Ministério da Infraes-
trutura (Minfra). 

Em julho deste ano, o 
Ibama informou que os 
cerca de 23 quilômetros da 
BR 101 que cortam a Re-
serva Biológica não vão ser 
duplicados. À epoca, o dire-
tor de licenciamento do 
órgão, Jônatas Souza Trin-
dade, disse, no entanto, que 
a ampliação do restante do 
Trecho Norte seria analisa-
da.
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As outras regiões do Esta-
do também apresentam nú-
meros altos de acidentes en-
volvendo os animais peço-
nhentos. Segundo a Sesa, na 
Região Central, no primeiro 
semestre deste ano, foram 
registrados 633 casos. Na 
região metropolitana foram 
173 casos e na região Sul 49 
pessoas foram infectadas 
por escorpiões.

De acordo com o biólogo 
André Capezzuto, do Centro 
de Vigilância em Saúde 
Ambiental (CVSA), apesar 
da maior prevalência em 
ambientes rurais, o perigo 
também pode estar dentro de 
casa, nas áreas urbanas.

"Este tipo de animal gosta 
de car escondido em made-
iras, tijolos, telhas, onde há 
algum material orgânico, 
mas eles podem também 
acabar entrando dentro das 
casas, em armários e até em 
sapatos. Principalmente ago-
ra, durante este período de 
pandemia, quando deixamos 
os calçados do lado de fora 
das residências, os escor-
piões podem aproveitar para 
se esconder dentro de botas e 
tênis, por exemplo", disse o 
biólogo.

VITÓRIA – A região Nor-
te do Espírito Santo concen-
tra o maior número de casos 
de infecções por picadas de 
escorpião do Estado. De 
acordo com Secretaria de 
Estado de Saúde (Sesa), de 
janeiro a junho de 2020 fo-
ram 905 casos registrados na 
região. No último domingo, 
um dos casos, resultou na 
morte de uma criança de ape-
nas um ano de idade, que foi 
picada em Pedro Canário.

"É válido sempre bater os 
sapatos antes de calçar, por-
que os bichos buscam ambi-
entes escuros para se escon-

ESCORPIÕES ASSUSTAM MORADORES
DA REGIÃO NORTE DO ESTADO

NÚMEROS
ACIDENTES COM ESCORPIÃO NO ES

Casos graves em menores de 14 anos no Estado: 6

Região Central: 633 casos
Região Metropolitana: 173 casos

JANEIRO A JUNHO DE 2020

Idades dos infectados:

Região Sul: 49 casos

Região Norte: 905 casos

Casos graves em adultos no Estado: 3

No último domingo, um menino de um ano de idade 
morreu, em Pedro Canário, no Norte do Estado, após 
ser picado por um escorpião

"A pessoa deve imediata-
mente buscar um hospital de 
referência para que seja mi-
nistrado o soro antiescorpiô-
nico. Mas é preciso cuidado, 
pois o próprio soro pode cau-
sar efeitos, que devem ser 
observados por médicos es-
pecializados. O indicado 
nestes casos é lavar o feri-
mento e não passar nenhum 
produto em cima, am de 
evitar novas infecções. ", 
disse o biólogo.

Ainda de acordo com o 
biólogo, em caso de acidente 
a primeira coisa a se fazer é 
buscar atendimento médico.

der. Você batendo os calça-
dos, pode evitar um susto no 
futuro", orienta o especialista.

"O veneno do escorpião 
causa um desequilíbrio em 

COMO SE PROTEGER?
A secretaria de Saúde do 

Estado orienta que se a pes-
soa for se embrenhar em ma-
tas ou plantações, seja a tra-
balho ou lazer, é válido levar 
um galho ou uma vareta para 
fazer movimentos no mato 
antes de seguir em frente. 
Dependendo da atividade, 
use luvas de couro. Se não 
estiver com a proteção ade-
quada, evite pegar galhos no 
chão, colocar a mão em bura-
cos e mexer em pilhas de 
madeira e troncos apodreci-

todo o sistema siológico do 
paciente e pode afetar o sis-
tema cardíaco, respiratório e 
neurológico, por isso é con-
siderado um acidente gra-
ve", alertou André.

CRIANÇA MORREU 
VÍTIMA DE PICADA DE 

ESCORPIÃO NO 
NORTE DO ES

dos, pois esses bichos po-
dem estar escondidos nesses 
locais.

No último domingo (13), 
um menino de um ano de 
idade morreu após ser pica-
do por um escorpião, em 
Pedro Canário, no Norte do 
Estado. O menino chegou a 
passar por três hospitais, 
mas não resistiu.

Segundo parentes da cri-
ança, Davi Matos Rebonato 
foi picado quando estava em 
um sítio da família. Logo 
após o acidente, o pai da cri-
ança levou o menino para 
um hospital da cidade, mas 
os médicos armaram que 
não havia soro para comba-
ter o veneno de escorpião.

A família então seguiu 
para o Hospital Roberto Sil-
vares, em São Mateus. Lá 
ele foi medicado com soro, 
mas o quadro dele era grave 
e o menino acabou sendo 
transferindo para outro hos-
pital em São Mateus, onde 
foi entubado. Davi foi diag-
nosticado com edema pul-
monar e problemas cardía-
cos em razão do veneno e 
poucas horas depois acabou 
morrendo.

A orientação também é 
manter o quintal limpo, evi-
tar entulhos, lacrar caixas de 
gordura e bueiros. Dentro de 
casa também é importante 
car alerta. Bata a roupa de 
cama antes de deitar, afaste 
camas e berços da parede, 
bata os calçados antes de 
usá-los e não coloque as 
mãos em locais escuros ou 
com pouca visibilidade, co-
mo dentro de guarda-roupas 
e embaixo de móveis.

Dentre eles, está Krystian 
Kymerson, natural de Barra 
do Jucu, Vila Velha, que dis-
puta a Qualyfyng Series, es-
pécie de divisão de acesso da 
WSL, a elite mundial do sur-
fe. Krystian utilizou as redes 
sociais para divulgar vídeos 
de manobras realizadas nas 
ondas de Regência. 

O atleta já está nos livros 
da história do surfe capixaba. 
Krystian é o primeiro capixa-
ba a faturar uma etapa da elite 
da Liga Mundial de Surfe. 
Em 2019, ele foi convidado 
para participar da etapa de 
Saquarema, no Rio de Janei-

LINHARES – Um dos 
paraísos dos surstas capixa-
bas é a Vila de Regência, no 
litoral de Linhares. E, por 
conta da paralisação das com-
petições em função da pan-
demia do novo coronavírus, 
muitos atletas aproveitaram 
o ‘período de folga’ para pe-
gar ondas do local, se man-
tendo em forma mesmo sem 
os torneios.

FERAS DO SURFE CAPIXABA CURTEM ONDAS DE REGÊNCIA

Krystian Kymerson e Lucas Medeiros, expoentes do 
surfe capixaba, divulgaram, nas redes sociais, as ma-
nobras realizadas nas ondas da vila de Regência.

ro, após a lesão de Mateus 
Herdy e, com uma nota de 
11,43, eliminou os adversári-
os, o australiano Adrian Bu-
chan e o sul-africano Jordy 
Smith.

Outro expoente do surfe 
capixaba que está aprovei-
tando o período sem compe-
tições nas praias de Regência 
é Lucas Medeiros. Ele é espe-
cialista em ondas gigantes 
utilizando o stand up paddle, 
que utiliza uma prancha mais 
larga e longa, além de um 
remo. Lucas reside no Havaí, 
mas foi outro a compartilhar 
nas redes sociais as mano-
bras na vila do litoral Norte 
capixaba.

Krystian contou que o pe-
ríodo de treinos na vila está 
sendo importantíssimo para 
manter a forma, além de apri-
morar técnicas importantes 
para o surfe. O atleta valori-
zou as ondas do litoral norte 
do Espírito Santo e a presença 
de atletas de todo o Brasil trei-
nando em terras capixabas. 

Cai número de
transplantes de
órgãos no ES em
2020; um dos
motivos é a pandemia

"Tivemos uma queda 
signicativa no número de 
córneas — mais de 60% —, 
rim vivo também. Com a 
vinda da covid, houve um 
impacto muito grande, tan-
to no número de notica-
ções de doadores elegíveis, 
quanto de transplantes", 
destacou a coordenadora da 
Central Estadual de Trans-
plantes do Espírito Santo, 
Maria Machado.

Outro fator que levou a 
essa queda foi a alta taxa de 
recusa dos parentes. De 
acordo com a central de cap-
tação de órgãos, 38 das 67 
famílias abordadas, desde o 
início de 2020, não permiti-
ram a coleta de órgãos dos 

VITÓRIA – A pandemia 
do novo coronavírus contri-
buiu para a queda do núme-
ro de transplantes de órgãos 
no Espírito Santo em 2020. 
Somente neste ano, foram 
realizados 150 procedimen-
tos desse tipo no estado, 
pouco mais da metade do 
número registrado no mes-
mo período de 2019. 

Vale lembrar que setem-
bro é o mês da conscientiza-
ção sobre a importância da 
doação de órgãos. Atual-
mente, mais de 1,3 mil pes-
soas estão à espera de ór-
gãos no Espírito Santo. De 
acordo com a Central Esta-
dual de Transplantes, 985 
delas precisam de rins; 322 
de córneas; 26 precisam de 
fígado; e outras quatro pes-
soas, de coração.

"A maioria das famílias 
disse que não sabia do dese-
jo do potencial doador em 
vida. Então por isso que é 
muito importante falar so-
bre a morte, falar sobre o 
nosso desejo de ser doador 
em casa", ressaltou Maria 
Machado.

ESPERA

entes queridos que já parti-
ram.

No ano passado, a quan-
tidade de famílias aborda-
das foi maior. No período, 
foram realizadas 82 entre-
vistas. No entanto, a taxa de 
recusa foi a mesma: 56%. 

Morre mestre Gaudêncio
Conceição do Ticumbi

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA –  Morreu nesta 
quarta-feira (16) o conheci-
do integrante do Grupo Ti-
cumbi de Conceição da Bar-
ra, Gaudêncio da Concei-
çaõ .  Ele era um dos mais 
antigos integrantes desse 
grupo de cultura tradicional. 
A notícia foi dada nas redes 
sociais por Cristiano Cartó-
rio.

Consternado com a morte 
do amigo, diz Cristiano: 
“era integrante do Grupo 
Folclore Ticumbi, nossas 
raízes culturais, um homem 
trabalhador, íntegro e ho-
nesto, inclusive lembro que 
vendia cocos verdes na praia 
da nossa cidade, um verda-
deiro guerreiro, deixou um 
lindo legado para todos os 
familiares e amigos. Regis-
tro minha admiração pela 
força, fé e resiliência do Sr. 
Gaudêncio, que inclusive 
empurrava aquele pesado 
carrinho, com alegria e um 
sorriso no rosto pelas praias 
de nossa cidade, inclusive 
comprei coco com ele por 
diversas vezes”.

A escritora Bernadette 

Lyra escreveu em suas re-
des: “É com tristeza que rece-
bo a notícia (via Cristiano 
Cartorio) da morte de Gau-
dêncio da Conceição, um 
dos mais antigos integrantes 
do Ticumbi de Conceição 
Da Barra. Vai-se mais um 
pedaço da cultura dos des-
cendentes bantos do norte 
do Espírito Santo”.  

O Corpo foi velado no 
Ginásio Municipal e o se-
pultamento foi no Cemité-
rio Local.

O Corpo foi velado no 
Ginásio Municipal e o 
sepultamento foi no 
Cemitério Local.
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UM MUNDO LOUCO

No México o problema 
foi uma greve no setor de 
educação. Aos professo-
res e servidores que insis-
tiram em continuar a tra-
balhar reservou-se uma 
sessão pública de humi-
lhações que incluiu cortar-

Na China foi-se além: 
os trabalhadores com bai-
xo desempenho foram 
expostos em um palco e 
surrados diante dos cole-
gas - que igualmente tudo 
registraram em vídeo. 
Que não se pense ter isto 
ocorrido na sede de um 
negócio clandestino qual-
quer - estamos a falar de 
um poderoso banco.

Em Moçambique uma 
outra poderosa empresa 
transnacional foi chamada 
às falas pelo sistema legal 
por repreender trabalha-
dores com açoites de vara. 
Observo que esta prática 
foi devidamente lmada 
por um dos funcionários 
da empresa - plenamente 
comprovada, pois.

Fica assegurado aos 
trabalhadores de uma gran-
de empresa transnacional 
o direito de… ir ao banhe-
iro! E acredite: o de beber 
água também. Foi o que 
decidiu, há não muito tem-
po, o Poder Judiciário da 
Austrália. Parece incrível, 
mas foi necessário um pro-
cesso judicial para dizer 
que o “intervalo concedi-
do” - e que não estaria sen-
do observado, aliás - de 
dez minutos a cada quatro 
horas não era compatível 
com a siologia do ser 
humano.

lhes os cabelos - sim, dei-
xá-los carecas! Também 
este episódio foi provado 
com lmagens.

No Reino Unido socor-
ristas a poucas centenas de 
metros de um ser humano 
vítima de ataque cardíaco 
se recusaram a atendê-lo 
por estarem “no gozo de 
intervalo”, malgrado sabe-
rem que a ambulância ma-
is próxima estava a uns 25 
km de distância. A vítima 
do infarto morreu.

Finalizo em Israel, país 
notadamente religioso, 
onde uma empresa aérea 
estabeleceu que as comis-
sárias deveriam usar sal-
tos altos até o momento da 
decolagem da aeronave! 

É estranho. Os milênios 
vão se passando e a huma-
nidade ainda insiste em 
transformar locais de tra-
balho em campos de guer-
ra!

Na Rússia uma grande 
empresa ofereceu um bô-
nus às funcionárias que 
fossem trabalhar com sai-
as bastante curtas. No Ja-
pão 11,1% das empresas 
exigem das mulheres que 
nelas trabalhem salto alto. 
Diversas proíbem que 
usem óculos. 

O episódio seguinte 
vem da tão civilizada Suí-
ça: um dos maiores e mais 
respeitáveis conglomera-
dos nanceiros daquele 
país deniu que suas fun-
cionárias deveriam utili-
zar roupas íntimas de cor 
vermelha, que contrastem 
com as blusas brancas do 
uniforme.
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PEDRO CANÁRIO – 
Um jovem de 22 anos identi-
cado como Vinícius Mat-
heus Galdino do Nascimen-
to, foi perseguido e morto a 
tiros no interior de um bar 
próximo à sede da prefeitura 
de Pedro Canário, no Bairro 
Boa Vista, no centro da cida-
de. O crime foi por volta das 
13h20 desta quinta-feira 
(17).

De acordo com informa-
ções passadas pelo proprie-
tário do Bar Rios, cujo nome 
não está sendo divulgação, 

Para o secretário de Esta-
do de Desenvolvimento, 
Marcos Kneip, a diminuição 
do tempo médio para a aber-
tura de novas empresas no 
Estado reete as iniciativas 
do Governo do Estado para a 

VITÓRIA – De acordo 
com os dados da Rede Naci-
onal para a Simplicação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Re-
deSim), o Espírito Santo é o 
estado com menor tempo de 
espera para abertura de no-
vas empresas do Sudeste. 
No último mês de agosto o 
tempo médio para abertura 
de novos negócios foi cerca 
de 1 dia e 23 horas, já no mês 
de janeiro o tempo médio foi 
cerca de 3 dias e 10 horas.

O Espírito Santo está en-
tre os seis estados e o Distri-
to Federal que registraram, 
até agosto, o menor tempo 
para a abertura de novos em-
preendimentos. O levanta-
mento mostra ainda que 
5.470 empresas foram aber-
tas no Estado entre os meses 
de janeiro e agosto, sendo 
que o mês de agosto regis-
trou o maior número de soli-
citações, com 1.356 novos 
empreendimentos.

ABERTURA DE EMPRESAS NO
ESTADO É A MAIS RÁPIDA DO BRASIL

Espírito Santo é o estado com menor tempo de espera 
para abertura de novas empresas do Sudeste.

desburocratização de pro-
cessos e melhoria do ambi-
ente de negócios capixaba.

"O Programa Estadual de 
Desburocratização do Ambi-
ente de Negócios (Simpli-
ca-ES) facilita e agiliza o 
atendimento aos empreen-
dedores, reduzindo o tempo 
de abertura de novos negóci-
os em território capixaba. 
Desta forma, o Estado traba-
lha para a desburocratização 
de processos e o aprimora-
mento do ambiente de negó-
cios, visando o desenvolvi-

O subsecretário de Estado 
de Integração e Desenvolvi-
mento Regional da Sedes, 
Paulo Menegueli, ressalta 
que a adesão dos municípios 
à plataforma do Simplica-
ES contribui para a melhoria 
dos resultados. "É funda-
mental que os municípios 
capixabas acessem a plata-
forma do Simplica-ES. 
Desta forma, a abertura de 

mento da economia capixa-
ba, tornando-a cada vez mais 
competitiva, dinâmica e di-
versicada", explica Kneip.

novas empresas se tornará 
mais ágil no Estado. No por-
tal eletrônico, o empreende-
dor encontra todas as infor-
mações necessárias para a 
abertura do seu negócio, 
bem como tem acesso a vali-
dade de documentação co-
mo licenças e alvarás", co-
menta.

Já o presidente da Junta 
Comercial do Espírito Santo 
(JUCEES), Carlos Roberto 
Rafael, arma que a autar-
quia vem buscando aprimo-
rar os serviços. "Ela é pione-
ira na questão da tecnologia 
e vem avançando plenamen-
te no trabalho com inteligên-
cia articial. Isso tem nos 
trazido bons resultados no 
comparativo com as demais 
Juntas do Brasil. Em junho, 
por exemplo, nosso tempo 
médio para abertura de em-
presas era de 2 dias e 5 ho-
ras. Em julho caiu para 2 
dias e em agosto 1 dia e 23 
horas. Isso nos coloca em 1º 
lugar no ranking da região 
Sudeste e em 6º na classi-
cação nacional. Certamente, 
isso é motivo de comemora-
ção e também um grande 
incentivo para melhorarmos 
ainda mais", destaca.

CONHEÇA OS CONSELHOS DOS ESPECIALISTAS PARA
PRATICAR SEXO SEGURO DURANTE A PANDEMIA

SÃO PAULO – A nova 
normalidade também toca 
ao sexo. Sim, porque vários 
especialistas, de acordo com 
um artigo publicado no por-
tal espanhol Nueva Mujer, 
emitiram uma série de reco-
mendações para que as pes-
soas possam desfrutar das 
relações sexuais sem se colo-
carem em risco de contrair o 
novo coronavírus SARS-
CoV-2, causador da doença 
da Covid-19. 

Segundo a Agencia de 
Salud Pública de Barcelona 
(ASPB), na Espanha, prati-
car sexo em espaços abertos, 
espaçosos e bem ventilados 
é uma das medidas essencia-
is que os casais devem to-
mar. 

Segundo a Agencia de Salud Pública de Barcelona 
(ASPB), na Espanha, praticar sexo em espaços aber-
tos, espaçosos e bem ventilados é uma das medidas 
essenciais que os casais devem tomar. 

Deve ainda evitar "beijar 
ou trocar saliva com pessoas 
que não vivem consigo". 

E não obstante, os que se 
decidem aventurar devem 
tomar medidas extremas 

Sexo em espaços abertos, 
a nova recomendação para 
combater coronavírus

Mais ainda: a agência de 
saúde sugere que é mais se-
guro adotar outras rotinas de 
satisfação pessoal, nomea-
damente a masturbação, ver 
pornograa ou fazer 'sex-
ting' (troca de mensagens 
escritas eróticas). 

De igual maneira, a ASPB 
arma que o melhor é "fazer 
sexo o menos possível, so-
bretudo com pessoas com 
quem não habita". 

para diminuir o risco de con-
tágio e adoecer com Covid-
19, como "tomar uma ducha 

ou lavar as mãos com água e 
sabão pelo menos 20 segun-
dos antes e depois do sexo".  

JOVEM É MORTO A TIROS EM PEDRO CANÁRIO

Quando policiais da Com-
panhia da Polícia Militar 
que foram acionados pelo 
dono do estabelecimento 
chegaram ao local, já cons-
tataram que o jovem Viníci-
us estava morto.

Apesar de ter visto a víti-
ma sendo perseguida, o do-

ele foi surpreendido quando 
dois homens entraram cor-
rendo em seu estabeleci-
mento. O homem que estava 
armado de revólver perse-
guia a vítima que foi alveja-
da a tiros nos fundos do bar.

no do bar não soube infor-
mar as características do 
criminoso. Em um dos bol-

sos da calça da vítima foi 
encontrado um pino de coca-
ína.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

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

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

FOX CL 2017/18 PRATA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

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

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

CONTEK ENGENHARIA S/A, torna público que requereu do SEMMA, através do processo nº 
013394/2020 a Licença Ambiental de Regularização para atividade de Canteiro de Obras, na locali-
dade Rodovia BR 101 Norte, S/N, Km 60, São Mateus – ES; CEP: 29.931-200.

COMUNICADO

COMUNICADO
‘‘Maria de Jesus de Almeida, torna público que obteve da SEMMA, através do processo nº 
018041/2018, licença de regularização ambiental, para atividade de Serralheria, situado à Rodovia 
Othovarino Duarte Santos, 1524, Guriri, São Mateus /ES’’ de Obras, na localidade Rodovia BR 101 
Norte, S/N, Km 60, São Mateus – ES; CEP: 29.931-200.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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CIDADE QUE SUPERA DESAFIOS, COM OLHAR PARA O FUTURO.
QUE SE ORGULHA DO SEU CRESCIMENTO E DA SUA HISTÓRIA .

www. FANO T I C I A S . c om . b r

NOTCIASCidade acolhedora que
dá orgulho de se viver.

PARABÉNS, SÃO MATEUS!


