
O município chegou a 3.090 casos confirmados de covid-19. Ao todo, foram 
registrados 11.373 casos notificados, destes 4.493 foram descartados, 1.768 
são suspeitos em investigação, 2.022 foram encerrados, 2.945 foram cura-

dos e há 79 óbitos. O percentual de cura é de 95,3%.
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SÃO PAULO – Uma pes-
quisa do Instituto Brasileiro 
de Geograa e Estatística 
(IBGE) e Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tec-
nologia de Pernambuco ava-
liou 16,4 mil pessoas e ob-
servou que 73% das pessoas 
que participaram da pesqui-
sa relataram algum nível de 
estresse devido ao isola-
mento social e pandemia. 
Além dos impactos psicoló-
gicos e para a saúde, o es-
tresse é responsável também 
por um envelhecimento ace-
lerado da população.

O estresse quando se tor-
na crônico, além de aumen-
tar o risco de problemas car-
diovasculares, como hiper-
tensão e infarto, e afetar o 
sistema imunológico, tam-
bém traz efeitos negativos 
na pele. De acordo com um 
estudo publicado na revista 
cientíca Inamm Allergy - 
Drugs Targets, a liberação 
crônica de cortisol, o hor-
mônio do estresse, causa 
atroa cutânea, diminuição 
do número de broblastos, 
colágeno e elastina e tam-
bém está associado ao apa-
recimento de rugas.

A cirurgiã plástica que 
atua na área de rejuvenesci-
mento facial, Ana Carolina 
Chociai, explica que os -
broblastos são as células 
responsáveis pela síntese de 
colágeno, proteína que con-
fere elasticidade aos tecidos. 

ESTRESSE ESTÁ ENVELHECENDO AS
PESSOAS MAIS RÁPIDO, DIZ PESQUISADORA

Quando se torna crônico, o estresse, além de aumen-
tar o risco de problemas cardiovasculares, como hi-
pertensão e infarto, e afetar o sistema imunológico.

"A diminuição de broblas-
tos e do colágeno também 
reduz a resistência, não só da 
pele, mas também dos dema-
is tecidos que se tornam á-
cidos", explica a médica 
Ana Carolina Chociai. Se-
gundo ela, as pálpebras são 
as áreas mais afetadas do 
rosto, devido a sua anato-
mia, já que a pele mais na 
do corpo está na pálpebra.

ESTRESSE 
Picos de estresse podem 

ser o gatilho para o surgi-
mento ou agravamento de 
problemas como a dermatite 
atópica, psoríase, urticária, 
vitiligo, acne e até mesmo 
enfraquecimento e queda de 

cabelo.
No cabelo, por exemplo, 

o cortisol em excesso pro-
move a vasoconstrição das 
raízes, encurtando a fase de 
crescimento capilar devido a 
falta de sangue e nutrientes 
para os os, um processo 
conhecido como eúvio 
telógeno. Em picos de es-
tresse que também ocorrem 
danos permanentes às célu-
las produtoras de melanina 
(pigmento do cabelo) e a 
perda da cor dos cabelos po-
de ser permanente, segundo 
pesquisa conduzida em Har-
vard e publicada na edição 
de janeiro na Nature.

"Neste momento, traba-
lhamos em equipe para a 

manutenção integrada da 
saúde do paciente. No caso 
dos cabelos, o primeiro pas-
so quando se verica a que-
da de cabelo é marcar uma 
consulta com o médico der-
matologista que fará a tri-
coscopia e o diagnóstico, já 
que muitas doenças podem 
resultar na queda dos os", 
comenta Chociai.

PREVENÇÃO 
Com o avanço da tecnolo-

gia e da medicina voltada à 
beleza, hoje é possível bus-
car tratamentos para preve-
nir o envelhecimento e bus-
car o rejuvenescimento com 
aspecto natural. Dentre os 
procedimentos utilizados 
com esse objetivo existem 
as já conhecidas aplicações 
de ácido hialurônico, bioes-
timuladores de colágeno e 
também tecnologias novas 
como os laseres de ultra per-
formance.

Segundo a médica Ana 
Carolina Chociai, o ideal é 
durante uma consulta é reali-
zar uma avaliação minuciosa 
de todas as camadas da face, 
desde a estrutura óssea até a 
pele. "Atualmente temos 
várias opções de tratamento 
de rejuvenescimento e mes-
mo estratégias antienvelhe-
cimento, chamadas de beau-
tication ou positive aging. 
A indicação depende de cada 
caso e dependerá da avalia-
ção médica", completa.

BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro ar-
mou hoje (24) que mais 2 
mil vagas para a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) de-

GOVERNO ABRIRÁ MAIS 2 MIL
VAGAS PARA A PRF, DIZ BOLSONARO

vem ser abertas entre o nal 
deste ano e o início do ano 
que vem. O presidente parti-
cipou de uma solenidade de 
inauguração de novas estru-

turas e entrega de equipa-
mentos à superintendência 
da PRF no Rio de Janeiro.

No ano passado, o gover-
no empossou mais de 1,5 mil 
novos servidores na PRF. 
Em seu discurso, o presiden-
te elogiou a corporação que, 
segundo ele, tem desenvol-
vido um trabalho cada vez 
melhor.

"Já está bastante avança-
da a conversa com a [pasta 
da] Economia de modo que 
2 mil novas vagas possam 
ser abertas no nal deste ano 
ou começo do ano que vem. 
Isso é sangue novo na PRF, 
isso é meios para que vocês 
possam melhor trabalhar e 
ajudar no tocante à seguran-
ça pública em nosso país", 
disse Bolsonaro.

"A nossa Polícia Rodo-
viária Federal realmente nos 
orgulha a todos. As suas ope-
rações são cada vez mais 
minuciosamente preparadas 
e os meios, aos poucos, vão 
chegando, de modo que o 
próprio PRF se orgulha de 

RESULTADO

Segundo Aggio, a PRF já 
efetuou, em 2020, um total 
de 35 mil prisões e conse-
guiu recuperar cerca de 6 
mil veículos roubados. Se-
gundo dados ociais, as 
operações da polícia causa-
ram um impacto de R$ 3 bi-
lhões na logística do crime 
organizado.

De acordo com o diretor-
geral da PRF, Eduardo 
Aggio, o resultado de opera-
ções de combate ao tráco 
têm crescido no último pe-
ríodo. "De janeiro até hoje, 
nós apreendemos mais de 22 
mil toneladas de cocaína, 
mais de 538 mil toneladas de 
maconha. Quantidades ex-
pressivas que foram apreen-
didas nas estradas das divi-
sas e fronteiras de nosso pa-
ís. Drogas essas que deixa-
ram de chegar aos centro 
urbanos, bairros e escolas do 
nosso país", armou.

ter uma polícia preparada 
dessa maneira".

ANUNCIE AQUI!
27 99900-2100

Seguro-desemprego
poderá ser
prorrogado em
mais duas cotas;
6 milhões podem
ser beneficiados

Em defesa da medida, as 
centrais justicam que a crise 
no mercado de trabalho já 
dura seis meses desde a decre-
tação de calamidade, enquan-
to o número médio de parce-
las do seguro desemprego 
está em quatro (o máximo é 
cinco, a depender da duração 
do contrato rescindido). Qu-
em foi dispensado no início 

A medida será votada no 
Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (Codefat), responsável 
por operar políticas como 
abono salarial e seguro-
desemprego. O colegiado tem 
18 integrantes indicados por 
trabalhadores, empresas e 
governo. Cada categoria tem 
seis assentos no conselho.

As centrais precisam con-
seguir ao menos três aliados 
dentro do conselho, já que, 
em caso de empate, o voto de 
minerva é do presidente do 
Codefat. A presidência é exer-
cida por Francisco Pegado, 
indicado da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT).

BRASÍLIA – Represen-
tantes do governo, dos traba-
lhadores e das empresas deci-
dem hoje se prorrogam os 
pagamentos  de  seguro-
desemprego a quem for demi-
tido durante a calamidade 
provocada pela pandemia da 
covid-19. Se aprovada, a me-
dida pode beneciar 6 mi-
lhões de trabalhadores.

O custo de cada parcela 
adicional é estimado em R$ 
8,35 bilhões, segundo cálcu-
los da equipe econômica obti-
dos pelo Estadão/Broadcast. 
A proposta das centrais sindi-
cais é pagar duas parcelas 
adicionais, o que levaria a 
uma despesa extra de R$ 16,7 
bilhões.

A bancada dos empregado-
res deve ser o el da balança 
na votação, já que tanto go-
verno quanto trabalhadores 
devem votar em bloco e em 
direções opostas. Na última 
reunião do Codefat, represen-
tantes dos setores de agricul-
tura e turismo sinalizaram 
apoio à prorrogação do segu-
ro-desemprego, enquanto a 
indústria foi contra, segundo 
apurou o Estadão/Broadcast. 
Com o placar indenido, 
tanto o governo quanto as 
centrais deagraram uma 
ofensiva para tentar angariar 
votos das confederações em-
presariais.

da crise pode já estar sem o 
benefício e, ao mesmo tempo, 
sem poder solicitar o auxílio 
emergencial criado para so-
correr os mais vulneráveis, 
uma vez que o cadastro foi 
nalizado no início de julho.

O representante da Confe-
deração Nacional do Turismo 
(CNTur), Virgílio Carvalho, 
disse que o tema será analisa-
do "com muito cuidado" para 
não comprometer a sustenta-
bilidade do fundo nem deixar 
os trabalhadores desampara-
dos.

A lei do seguro-desem-
prego autoriza o Codefat a 
pagar duas parcelas adiciona-
is do benefício para grupos 
especícos de segurados, 
desde que o gasto adicional da 
medida não ultrapasse, em 
cada semestre, 10% da reser-
va mínima de liquidez que o 
fundo mantém para honrar 
suas obrigações. Essa reserva 
é calculada ao redor de R$ 13 
bilhões - ou seja, a despesa 
extra não poderia passar de 
R$ 1,3 bilhão.

"Há um desespero, uma 
preocupação e uma comoção 
grande por parte dos desem-
pregados", diz Sérgio Leite, 
representante da Força Sindi-
cal no Codefat. Entre março e 
agosto de 2020, 3,9 milhões 
de trabalhadores que tinham 
carteira assinada solicitaram 
o seguro-desemprego, 12,4% 
a mais do que em igual perío-
do do ano passado.

Na prática, a prorrogação 
do seguro-desemprego de-
pende apenas da aprovação 
do Codefat e da edição de 
uma Medida Provisória (MP) 
para abrir o crédito.

AUTORIZAÇÃO

Um parecer da própria 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), no 
entanto, avalia que o orça-
mento de guerra, aprovado 
pelo Congresso Nacional 
para abrir caminho às despe-
sas de combate à pandemia, 
afasta a restrição dos 10%. 
Além disso, o órgão jurídico 
do Ministério da Economia 
também vê elementos suci-
entes para justicar a abertura 
de um crédito extraordinário 
e permitir que a despesa que 
fora do teto de gastos, meca-
nismo que limita o avanço das 
despesas à inação, já que as 
parcelas extras cariam res-
tritas a 2020.
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SÃO MATEUS – O mu-
nicípio está próximo de al-
cançar a marca de 80 óbitos 
pelo novo coronavírus. Os 
dados são da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e forma 
divulgados namanhã desta 
sexta-feira (25).

Com a atualização de ca-
sos, o município chegou a 
3.090 casos conrmados de 
covid-19. Ao todo, foram 
registrados 11.373 casos 
noticados, destes 4.493 
foram descartados, 1.768 
são suspeitos em investiga-
ção, 2.022 foram encerra-
dos, 2.945 foram curados e 
há 79 óbitos. O percentual 
de cura é de 95,3%.

Dos casos suspeitos, 
1.755 estão em isolamento 

MUNICÍPIO PRÓXIMO DE ALCANÇAR
80 MORTES POR COVID-19

Com a atualização de casos, o município chegou a 
3.090 casos confirmados de covid-19.

Os casos do sexo mascu-
lino somam 1.634 enquanto 
o feminino 1.456. 

domiciliar e 13 em trata-
mento hospitalar.

O último óbito, foi de um 
morador do Balneário de 
Guriri, 61 anos, conrmado 
para covid-19 no dia 21 por 
teste rápido, sendo interna-
do no dia 22 e veio a óbito no 
dia 23.

A faixa etária de maior 
incidência da doença é a de 
30 a 39 anos com 758, segui-
do da 40 a 49 anos com 639. 
A taxa de letalidade é de 
2,6%.

Guriri ultrapassou a comu-
nidade Rancho de Telha e 
lidera com 526 conrma-
ções, além de 19 mortes.

VITÓRIA – O ES está 
em busca da vacina para Co-
vid-19. Já há negociações 
com a indústria, armou o 
secretário de saúde do esta-
do, Nésio Fernandes. A fala 
dele aconteceu durante um 
debate online sobre educa-
ção e pandemia, promovido 
pelo Laboratório de Gestão 
em Educação Básica da Uni-
versidade Federal do Espíri-
to Santo (Lagebes/Ufes).

“Eu estou negociando 
vacina com a industria. Já 
assinei termo de condenci-
abilidade porque tenho a 
segredos de pesquisas de 
vacinas no mundo”.

O secretário complemen-
tou armando que está “na 
linha de frente desse proces-
so”. E, favorável ao retorno 
dos alunos as escolas, o que 
tem gerado diversos debates 
com professores e outros 
prossionais de educação 
(contrários), disse que “não 
haverá vacina para crianças 
porque elas não fazem parte 
da Fase 3 de testes da vacina 

ESPÍRITO SANTO NEGOCIA VACINA
CONTRA A COVID-19 COM A INDÚSTRIA

“E nós temos uma letali-
dade e mortalidade muito 
baixa nas crianças. Temos, 
de fato, a possibilidade de, 
com a vacinação extensiva e 
ampla da população adulta, 
em especial a que tem mais 

Nésio Fernandes armou 
que algo precisa car claro: 
que assim como outras doen-
ças respiratórias se tornaram 
endêmicas (nunca desapare-
cerem), a Covid-19 se torna-
rá endêmica no mundo.

ENDÊMICA

Segundo ele, “agora é que 
algumas vacinas estão inclu-
indo adolescentes de 16 a 18 
anos”. E alegou que a tese de 
vacina para voltar “é esdrú-
xula, não tem sentido”.

“Não haverá vacina dis-
ponível para as crianças vol-
tarem as escolas. As crian-
ças poderão fazer parte, tal-
vez, de um protocolo de vaci-
nação num 3º ou 4º momen-
to de vacinação”.

em praticamente todas que 
estão sendo desenvolvidas”.

“Eu estou negociando vacina com a industria. Já assi-
nei termo de confidenciabilidade porque tenho a se-
gredos de pesquisas de vacinas no mundo”, disse Né-
sio Fernandes.

de 45 anos e comorbidades, 
se imunizadas, vai reduzir 
tanto a capacidade de contá-
gio e a força de transmissão 
da doença que repercute na 
probabilidade de jovens e 
crianças serem infectados”.

O secretário seguiu ar-
mando que “não existe capa-
cidade produtiva no planeta 
terra pra produzir 7 bilhões 
de vacinas em alguns meses 
ou um ano”. E que se nós 

“A tese de vacina pra vol-
tar tem que ser lançada por 
terra porque não é honesta 
do ponto de vista intelectual. 
É desonesta. Eu sugiro que 
os companheiros que levan-
tam essa tese a abandonem, 
porque não tem a menor lógi-
ca”.

tivermos que esperar ter vaci-
na para as crianças voltarem 
as escolas, aguardaremos de 
dois ou três anos.

SÃO MATEUS – O nú-
mero de mortes causadas 
por acidentes de trânsito em 
que há suspeita de embria-
guez chegou a 551 no estado 
de São Paulo, no período de 
janeiro de 2019 a julho de 
2020. O número de óbitos 
ocorreu em 10% dos 5.150 
acidentes registrados em 
que há, pelo menos, um mo-
torista suspeito de dirigir 
bêbado.

A taxa geral de mortalida-
de em acidentes de trânsito 

DIRIGIR ALCOOLIZADO AUMENTA MAIS
DE TRÊS VEZES A CHANCE DE MORTE

no estado é de 3%, ou seja, 
dirigir sob efeito de álcool 
aumenta em mais de três 
vezes a chance de morte. Os 
dados, divulgados hoje (24), 
são do programa Respeito à 
Vida, da Secretaria de Go-
verno do Estado de São Pau-
lo.

O levantamento abrange 
os acidentes de trânsito re-
gistrados pela Polícia Mili-
tar com infrações aos artigos 
306 e 307 do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), que 

referem-se a dirigir sob a 
inuência de álcool e recu-
sar-se a fazer o teste do bafô-
metro.

"A embriaguez no volante 
é um problema sério, que 
triplica os riscos e coloca 
muitas vidas em jogo . 
Ampliaremos nossos esfor-
ços no sentido de levar ainda 
mais informação e conscien-
tização para a população. Só 
a mudança efetiva de com-
portamento pode mudar es-
se cenário", arma o diretor-

O levantamento mostra 
ainda que, de janeiro de 
2019 a julho de 2020, houve 
mais registros de mortes cau-
sadas por acidentes de trân-
sito nas vias municipais 
(275) do que nas rodovias 
(267). A maioria das vítimas 
fatais são os jovens de 18 a 
24 anos (55%), seguidos 
pelo público entre 50 e 59 
anos (19%).

presidente do Detran de São 
Paulo, Ernesto Mascellani 
Neto. 

Estudantes com Fies
podem suspender
pagamentos até o
fim da pandemia

BRASÍLIA – Estudantes 
que têm contratos do Financi-
amento Estudantil (Fies) por 
meio do Banco do Brasil 
(BB) ou da Caixa Econômica 
Federal poderão requerer a 
suspensão do pagamento en-
quanto durar a vigência do 
estado de calamidade pública 
decretado por causa da pan-
demia da Covid-19. A medida 
vale para clientes em situação 
de inadimplência com seus 
contratos, antes do dia 20 de 
março, data em que foi apro-
vado o estado de calamidade 
pública no país, pelo Con-
gresso Nacional. Os estudan-
tes que estão em situação de 
inadimplência também pode-
rão suspender as parcelas, 
desde que as amortizações 
devidas até 20 de março se-
jam de no máximo 180 dias. 
As parcelas em atraso antes 
da pandemia não serão sus-
pensas. 

As novas condições foram 
atualizadas pela Resolução nº 
39, de 27 de julho, expedida 
pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), órgão do Ministério 
da Educação (MEC) que con-
cede nanciamento a estu-
dantes para a educação em 
cursos superiores de institui-
ções de ensino particulares. A 
resolução anterior já permitia 
a suspensão do nanciamen-
to, mas limitado a quatro par-
celas e autorizado para os 
alunos que estivessem em dia 
com os pagamentos. Segundo 
o FNDE, pouco mais de 151 
mil estudantes do Fies aderi-
ram ao programa de suspen-
são do pagamento das parce-
las. Com as novas regras, cer-
ca de 1,5 milhão de alunos do 
Fies, do total de 2,8 milhões 
que estão no programa, são 
elegíveis para a suspensão 
temporária do pagamento. 

As prestações que forem 
pausadas serão incorporadas 
ao saldo devedor do nancia-
mento, nos termos e condi-
ções contratados, incidindo 
juros contratuais sobre as 
parcelas suspensas e não ju-
ros de mora, ou multa por 
atraso. Os pagamentos das 
parcelas de amortização e das 
demais obrigações nancei-

Para o estudante que pos-
sui contrato do Fies com a 
Caixa Econômica Federal, a 
nova regra de suspensão dos 
pagamentos ainda não está 
disponível, mas o banco es-
clarece que ela será feita de 
forma retroativa, sem prejuí-
zo ao beneciário. O banco 
divulgará quando o serviço 
estiver disponível, o que deve 
ocorrer em algumas semanas. 

A adesão ao programa de 
suspensão do pagamento do 
Fies já está disponível no Ban-
co do Brasil, e pode ser feito 
diretamente nas agências 
bancárias e via aplicativo do 
banco na internet, mas neste 
segundo caso, apenas a partir 
da primeira quinzena de outu-
bro. Segundo o BB, a mani-
festação é feita de forma sim-
ples, sendo necessária apenas 
a concordância do estudante 
acerca das alterações contra-
tuais, no momento da solici-
tação da suspensão. Após a 
formalização da proposta, a 
suspensão não poderá ser 
cancelada.

ras com o Fies devem ser reto-
mados a partir do mês seguin-
te ao término da suspensão. 
De acordo com o FNDE, a 
suspensão vale para os paga-
mentos de contratos em fase 
de utilização, carência ou 
amortização.

BANCO DO BRASIL

Para quem optar por pro-
curar o atendimento presen-
cial, o BB informa também 
que, durante a pandemia, as 
agências atendem em contin-
genciamento e triagem para o 
acesso às salas de autoatendi-
mento, com a autorização de 
acesso limitada à capacidade 
do espaço disponível em cada 
unidade.

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

Quinto lote de
restituição de IR será
pago no próximo dia 30

BRASÍLIA – A Receita 
Federal abriu consulta ao 
quinto e último lote de restitu-
ição do Imposto de renda pes-
soa física. A previsão da Rece-
ita Federal é que o dinheiro 
seja depositado no dia 30 de 
setembro.

Nesse quinto lote, serão 
creditados R$ 4,3 bilhões 
para 3.199.567 contribuintes. 
Para maiores informações e 
se sua declaração está libera-
da, o contribuinte deverá aces-
sar o link abaixo na página 
ocial da RFB: servicos.rece-
i ta.fazenda.gov.br/Serv-
icos/ConsRest/Atual.app/pag

Os contribuintes que não 
tiverem sua restituição em 
c o n t a  a t é  a  d a t a  d e 
30/09/2020, devem buscar 
acesso à RFB para identicar 
possível registro do seu CPF 
em malha scal. Busque 
sempre a ajuda de um pros-
sional contábil.

inas/index.asp
A Receita Federal também 

disponibiliza um aplicativo 
para tablets e smartphones. 
Segundo o órgão, a restituição 
cará disponível no banco 
durante um ano e se o contri-
buinte não zer o resgate 
nesse prazo, deverá requerê-
la por meio da Internet.



Acesse:
www.fanoticias.com.br
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27 99900-2100
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

A receita em 2019 foi inu-
enciada pelo recebimento re-
troativo da compensação nan-
ceira dos royalties da unica-
ção do parque das Baleias. Ain-
da assim, desconsiderando os 
recebimentos retroativos em 
2019, o resultado aponta para 
uma variação negativa de 21%.

Alguns sinais do segmento 
de petróleo já acendem a luz 
amarela na nança pública 
capixaba, alertando para a ne-
cessidade de tomada de deci-
sões estratégicas no enfrenta-
mento de uma possível queda 
na receita de royalties. Os prin-
cipais sinais são:

– Campos capixabas em 
estágio maduro com menor 
produtividade, afetando direta-
mente as participações especia-
is que responderam em média 
com 63% do volume arrecada-
do com royalties nos últimos 
12 anos.

– Previsão da média anual 
do preço do petróleo para os 
próximos cinco anos com pou-
co acréscimo (de US$ 54,7 para 
US$ 57,2), em torno de +4,6;

– Declínio da produção de 
petróleo e gás no Estado a partir 
de 2017, perdendo a segunda 
colocação para São Paulo no 
ranking nacional.

– Apesar de ser o segundo 
estado detentor de reservas no 
Brasil, o Espírito Santo tem 
observado queda na perfuração 
de poços e maior atratividade 
das petroleiras pelo pré-sal de 
Campos e Santos;

VITÓRIA – O recebimento 
das participações especiais do 
petróleo até agosto de 2020, 
comparado ao recebido no mes-
mo período de 2019, caiu 
50,2% no Espírito Santo. É o 
que mostra o Boletim da Ma-
crogestão Governamental, di-
vulgado nesta quinta-feira 
(24), pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES).

– Previsão de queda da parti-
cipação do petróleo como fonte 
geradora de energia nos próxi-
mos 30 anos;

– Atual queda no consumo 
pelos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE);

A equipe técnica do TCE-ES 
destaca que as participações 
especiais são determinantes 
para o desempenho da arreca-
dação de royalties no Estado.

ES PERDEU MAIS DE 50% EM PARTICIPAÇÕES
ESPECIAIS DO PETRÓLEO ATÉ AGOSTO

Alguns sinais do segmento de petróleo já acendem a luz 
amarela na finança pública capixaba, alertando para a 
necessidade de tomada de decisões estratégicas no enfren-
tamento de uma possível queda na receita de royalties. 

Este valor arrecadado cou 
abaixo apenas do montante 
auferido em janeiro, de R$ 661 
milhões – mês anterior à pan-
demia do coronavírus. A equi-
pe técnica da Corte destacou, 
ainda, o crescimento na arreca-
dação de ICMS nos meses de 
junho, julho e agosto, (26,5%, 
7,6% e 10,9%, sucessivamen-
te), quando comparados aos 
respectivos meses anteriores. 

FINANÇAS PÚBLICAS DO 
ESTADO

ICMS
Por outro lado, o TCE-ES, 

destaca que, pelo terceiro mês 
consecutivo, o Estado registrou 
aumento na arrecadação de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercado r i a s  e  Se rv i ços 
(ICMS).

Principal tributo estadual, o 
ICMS teve arrecadação acu-
mulada, nos últimos oito me-
ses, de R$ 4,4 bilhões – um de-
créscimo de 2,2%, se compara-
da à realizada no mesmo perío-
do de 2019. Contudo, o Estado 
arrecadou, somente em agosto, 
R$ 610 milhões, o que repre-
sentou um acréscimo de 2,9%, 
em relação a julho.

Vale ressaltar que o aumento 
na receita deste imposto reete 
diretamente a recuperação da 
atividade econômica.

O Painel de Controle, que 
faz uma análise do comporta-
mento das nanças do Estado, 
traz também que o Espírito San-
to segue reagindo à recuperação 
da economia. Pelo terceiro mês 
consecutivo, a receita total arre-
cadada, de R$ 1,59 bilhão, ca 
acima de maio, com R$ 1,40 
bilhão.

A arrecadação de junho a 
agosto foi favorecida pela ajuda 
nanceira da União, que atingiu 
R$ 966 milhões. E a arrecada-
ção própria do Estado corres-
ponde a 53% do acumulado até 
agosto, seguida pelas transfe-
rências da União (33%).

As despesas liquidadas, até 
agosto, apresentam um acrésci-
mo de 4,5%, em relação ao mes-
mo período do ano passado. A 
função saúde responde pelo 
maior gasto (20%), com R$ 2,2 
bilhões no acumulado até agos-
to deste ano contra R$ 1,8 bi-
lhões do mesmo período do ano 
passado.

DESPESAS COM 
PESSOAL

Quanto à despesa com pes-
soal, todos os Poderes e Órgãos 
estaduais estão abaixo dos limi-
tes legais. A despesa “consoli-
dada”, em agosto, atingiu R$ 
7,52 bilhões, representando 
50,14% da Receita Corrente 
Líquida (RCL), obedecendo ao 
limite máximo estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que é de 60% da RCL.

Segundo o TCE-ES, o resul-
tado orçamentário do Estado 
até agosto é superavitário, mas 
ainda abaixo do apurado no 
mesmo período do ano passado.

Entre os Poderes, observa-se 
que a despesa de pessoal do 
Judiciário atingiu R$ 810,56 
milhões, o que representou 
5,40% da RCL, obedecendo o 
limite legal de 6%, mas entran-
do no limite de alerta.

Comparando a despesa com 
pessoal apurada em agos-
to/2020 com a de agosto/2019, 
nota-se que em valores nomina-

O Fundo Previdenciário al-
cançou superávit de R$ 264 
milhões, enquanto que o Fundo 
Financeiro e o Fundo de Prote-
ção Social dos Militares, em 
função do grande volume de 
despesas previdenciárias frente 
às receitas auferidas até o mês 
de agosto, apresentaram resul-
tados decitários da ordem de 
R$ 1,4 bilhão e R$ 327 milhões, 
respectivamente.

Diante do quadro econômico 
provocado pela pandemia, os 
municípios capixabas têm mos-
trado, no conjunto, uma boa 
arrecadação até agosto – R$ 9,4 
bilhões com a ajuda da União e 
R$ 8,7 bilhões, sem a ajuda -, 
em relação ao mesmo período 
do ano passado, que foi de R$ 
9,0 bilhões.

As principais origens de arre-
cadação dos municípios, no 
acumulado até agosto, são as 
transferências do Estado (36%) 
e da União (32%), mostrando a 
dependência dos entes munici-
pais em relação a outros federa-
dos.

is houve um acréscimo de 
2,68% na RCL, acompanhado 
por acréscimos na despesa com 
pessoal nos poderes e órgãos, à 
exceção da Assembleia Legis-
lativa (Ales) que apresentou 
uma redução nominal  de 
0,21%.

ARRECADAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS

Os municípios capixabas 
aumentaram em 5,8% suas des-
pesas liquidadas até agosto, em 
relação ao acumulado no mes-
mo período do ano passado, 
com destaque para a Função 
Educação (26%) e Saúde 
(22%).  

No conjunto, os municípios 
capixabas obtiveram um supe-
rávit acumulado até agosto (R$ 
1,499 bilhão), praticamente 
igual ao do mesmo período do 
ano passado (R$ 1,475 bilhão). 
Contudo, vale destacar que as 
receitas municipais contam 
com a ajuda nanceira da União 
neste ano (R$ 752 milhões) 
para o enfrentamento da crise 
provocada pelo coronavirus.

Dos 77 municípios capixa-
bas que apresentaram os dados 
até agosto deste ano, a grande 
maioria (52 cidades, ou seja, 
68%) está abaixo do limite dos 
gastos com pessoal e cinco aci-
ma do limite legal.

A Polícia Civil está investi-
gando um caso de homofobia 
contra duas mulheres em São 
Mateus, no Norte do Espírito 
Santo. O casal foi agredido no 
último sábado (19) enquanto 
posava para uma foto na praia 
de Guriri.

A estudante Emily Amorim, 
que estava na praia com a namo-
rada, Gabriele Moreira, contou 
que o suposto agressor chegou 
com a família depois que elas já 
estavam no local. Além de agre-
di-las, o homem também gritou 
com o casal.

SÃO MATEUS – O caso 
aconteceu no sábado (19) e um 
boletim de ocorrência foi regis-
trado na Delegacia Regional de 
São Mateus, pelas estudantes 
que são noivas.

"Estávamos sentadas, con-

MULHERES ACUSAM EMPRESÁRIO DE
AGRESSÃO E HOMOFOBIA NA PRAIA DE GURIRI

De acordo com Emily, o 
suspeito já é conhecido da popu-
lação local por sua ideologia 
conservadora.

versando com mais duas ami-
gas nossas. Depois, chegou 
uma família e sentou de frente 
pra gente. Enquanto estávamos 
sentadas, percebemos que um 
integrante da família estava 
olhando demais pra gente. Nos 
abraçamos para tirar uma foto. 
Eu senti um impacto nas costas. 
A Gabriele caiu, eu fui tentar 
segurar ela, machuquei minha 
unha. Ficamos sem entender, 
perguntamos o que estava acon-
tecendo. Ele começou a gritar 
que tinha que respeitar o lho, 
respeitar a família dele. Ele me 
empurrou com a mão na minha 
cara, pra trás", lembrou a estu-
dante.

O casal registrou um bole-
tim de ocorrência e acionou 
advogados para resolver o caso 
de forma judicial. Elas disse-

"Eu conheço ele da cidade, é 
conhecido como conservador. 
Acredito que ele tenha se senti-
do ofendido, por qual motivo 
não sei, e se sentiu no direito de 
agredir a gente", disse.

ram que foi a primeira vez em 
que sentiram o preconceito.

O suspeito da agressão pre-
feriu não se pronunciar.

"A gente sempre escuta pia-
dinha quando a gente passa na 
rua, tem os olhares, mas nin-
guém nunca agrediu a gente. 
Foi na frente de todo mundo na 
praia. As pessoas caram hor-
rorizadas, eu estou horrorizada 
até agora, é muito constrange-
dor", declarou Gabriele.

A polícia também disse que 
outras informações não serão 
repassadas para que a apuração 
dos fatos seja preservada.

A Polícia Civil disse que o 
caso está sendo apurado pela 
Delegacia Especializada de 
Infrações Penais e Outras de 
São Mateus. Até agora, ne-
nhum suspeito foi detido.

Estado regista aumento
na arrecadação de ICMS
pelo terceiro mês

VITÓRIA – O Estado arre-
cadou, somente em agosto, R$ 
610 milhões, o que represen-
tou um acréscimo de 2,9%, em 
relação a julho

O Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo 
(TCE-ES) divulgou a edição 
de agosto do Boletim da Ma-
crogestão Governamental, 
edição de agosto, com desta-
que para o aumento na receita 
proveniente do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e para a que-
da no recebimento das partici-
pações especiais do petróleo 
na comparação com o ano pas-
sado.

Principal tributo estadual, o 
ICMS teve arrecadação acu-
mulada, nos últimos oito me-
ses, de R$ 4,4 bilhões - um 
decréscimo de 2,2%, se com-
parada à realizada no mesmo 
período de 2019. Contudo, o 
Estado arrecadou, somente em 
agosto, R$ 610 milhões, o que 
representou um acréscimo de 
2,9%, em relação a julho.

O Painel de Controle, que 
faz uma análise do comporta-
mento das nanças do Estado, 
traz também que o Espírito 
Santo segue reagindo à recu-
peração da economia. Pelo 
terceiro mês consecutivo, a 
receita total arrecadada, de R$ 
1,59 bilhão, ca acima de 
maio, com R$ 1,40 bilhão.

A arrecadação de junho a 
agosto foi favorecida pela aju-
da nanceira da União, que 
atingiu R$ 966 milhões. E a 
arrecadação própria do Estado 
corresponde a 53% do acumu-
lado até agosto, seguida pelas 
transferências  da União 
(33%).

Este valor arrecadado cou 
abaixo apenas do montante 
auferido em janeiro, de R$ 661 
milhões - mês anterior à pan-
demia do coronavírus. A equi-
pe técnica da Corte destacou 
ainda o crescimento na arreca-
dação de ICMS nos meses de 
junho, julho e agosto, (26,5%, 
7,6% e 10,9%, sucessivamen-
te), quando comparados aos 
respectivos meses anteriores. 
Vale ressaltar que o aumento 
na receita deste imposto reete 
diretamente a recuperação da 
atividade econômica.

Entretanto, o recebimento 
das participações especiais do 
petróleo até agosto de 2020, 
comparado ao recebido no 
mesmo período de 2019, regis-
trou decréscimo de 50,2%. A 
receita em 2019 foi inuencia-
da pelo recebimento retroativo 
da compensação nanceira 
dos royalties da unicação do 
parque das Baleias. Ainda as-
sim, desconsiderando os rece-
bimentos retroativos em 2019, 
o resultado aponta para uma 
variação negativa de 21%.

Alguns sinais do segmento 
de petróleo já acendem a luz 
amarela na nança pública 
capixaba, alertando para a ne-
cessidade de tomada de deci-
sões estratégicas no enfrenta-
mento de uma possível queda 
na receita de royalties.

FINANÇAS PÚBLICAS 
DO ESTADO

AMEAÇA À VISTA

As despesas liquidadas, até 
agosto, apresentam um acrés-
cimo de 4,5%, em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. A função saúde responde 
pelo maior gasto (20%), com 
R$ 2,2 bilhões no acumulado 
até agosto deste ano contra R$ 

 

Diante do quadro econômi-
co provocado pela pandemia, 
os municípios capixabas têm 
mostrado, no conjunto, uma 
boa arrecadação até agosto - 
R$ 9,4 bilhões com a ajuda da 
União e R$ 8,7 bilhões, sem a 
ajuda -, em relação ao mesmo 
período do ano passado, que 
foi de R$ 9,0 bilhões.

DESPESAS COM 
PESSOAL

O Fundo Previdenciário 
alcançou superávit de R$ 264 
milhões, enquanto que o Fun-
do Financeiro e o Fundo de 
Proteção Social dos Militares, 
em função do grande volume 
de despesas previdenciárias 
frente às receitas auferidas até 
o mês de agosto, apresentaram 
resultados decitários da 
ordem de R$ 1,4 bilhão e R$ 
327 milhões, respectivamente.

Comparando a despesa 
com pessoal apurada em agos-
to/2020 com a de agosto/2019, 
nota-se que em valores nomi-
nais houve um acréscimo de 
2,68% na RCL, acompanhado 
por acréscimos na despesa 
com pessoal nos poderes e 
órgãos, à exceção da Assem-
bleia Legislativa (Ales) que 
apresentou uma redução nomi-
nal de 0,21%.

Dos 77 municípios capixa-
bas que apresentaram os dados 
até agosto deste ano, a grande 
maioria (52 cidades, ou seja, 
68%) está abaixo do limite dos 
gastos com pessoal e cinco 
acima do limite legal.

Quanto à despesa com pes-
soal, todos os Poderes e 
Órgãos estaduais estão abaixo 
dos limites legais. A despesa 
“consolidada”, em agosto, 
atingiu R$ 7,52 bilhões, repre-
sentando 50,14% da Receita 
Corrente Líquida (RCL), obe-
decendo ao limite máximo 
estabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que é de 
60% da RCL.

ARRECADAÇÃO NOS 
MUNICÍPIOS

Entre os Poderes, observa-
se que a despesa de pessoal do 
Judiciário atingiu R$ 810,56 
milhões, o que representou 
5,40% da RCL, obedecendo o 
limite legal de 6%, mas entran-
do no limite de alerta.

As principais origens de 
arrecadação dos municípios, 
no acumulado até agosto, são 
as transferências do Estado 
(36%) e da União (32%), mos-
trando a dependência dos entes 
municipais em relação a outros 
federados.

1,8 bilhões do mesmo período 
do ano passado. O resultado 
orçamentário do Estado até 
agosto é superavitário, mas 
ainda abaixo do apurado no 
mesmo período do ano passa-
do.

Os municípios capixabas 
aumentaram em 5,8% suas 
despesas liquidadas até agosto, 
em relação ao acumulado no 
mesmo período do ano passa-
do, com destaque para a Fun-
ção Educação (26%) e Saúde 
(22%). No conjunto, os muni-
cípios capixabas obtiveram 
um superávit acumulado até 
agosto (R$ 1,499 bilhão), pra-
ticamente igual ao do mesmo 
período do ano passado (R$ 
1,475 bilhão). Contudo, vale 
destacar que as receitas muni-
cipais contam com a ajuda 
nanceira da União neste ano 
(R$ 752 milhões) para o en-
frentamento da crise provoca-
da pelo coronavirus.
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"O aumento no preço já 
está acontecendo e deve con-
tinuar. A indústria que pro-

De acordo com João Fal-
queto, presidente da Associ-
ação Capixaba de Super-
mercados (Acaps), há uma 
preocupação de escassez 
dos produtos por conta de 
falta de insumos para a pro-
dução de embalagens, que 
estão cando mais caras de 
se produzir. Ele classicou o 
aumento de preço nos pro-
dutos como "inevitável”. 

SÃO MATEUS – O pre-
ço de produtos como arroz e 
óleo de soja aumentou du-
rante a pandemia, mas ago-
ra, além de um possível no-
vo aumento nos valores, há 
risco de que esses e outros 
itens faltem nas prateleiras 
devido a problemas na pro-
dução das embalagens. 

ARROZ, LEITE, CARNE E OVOS VÃO SUBIR
MAIS E PODE FALTAR PRODUTOS NAS LOJAS

Supermercados e indústrias dizem que a situação ocorre 
porque as embalagens estão mais caras e escassas, afe-
tando todos os itens as, afetando todos os itens.

duz resinas paras as embala-
gens está limitando a oferta. 
Em alguns casos, a empresa 
tem o produto pronto, mas 
não tem a embalagem. Fica 
faltando algum componente 
para poder colocar o produto 
para vender, sejam latas para 
refrigerantes, caixas ou em-

balagens plásticas. O setor 
está empenhado para evitar 
que as prateleiras quem 
vazias”. 

O presidente da Câmara 
de Alimentos e Bebidas da 
Federação das Indústrias do 
Estado (Findes), Vladimir 
Rossi, explica que a situação 

ocorre porque a indústria 
parou por 90 dias, o que cri-
ou um vácuo na produção.

"A produção das indústrias 
parou no início da pandemia, 
porque achou-se que não fos-
se ocorrer tanta demanda. 
Estão faltando tanto embala-
gens para os produtos quanto 
aditivos para os próprios 
itens, como aromatizantes e 
conservantes. As embalagens 
que estão sendo produzidas 
estão de 20% a 30% mais 
caras, o que impacta o preço 
do produto nal”.

Rossi disse ainda que acre-
dita que o problema de desa-
bastecimento e preços altos 
persista até dezembro. "Cre-
io que só a partir de dezem-
bro a coisa se resolva. Há 
muita demanda para pouca 
oferta, o que causou os pre-
ços altos”.

Os dados mais recentes 
do Monitor de Seca da Agên-
cia Nacional de Águas 
(ANA), apontam que houve 
um avanço da seca fraca até 
a parte central do Espírito 
Santo, onde as chuvas foram 
ligeiramente abaixo da nor-
malidade nos últimos meses 
e os indicadores de seca de 
curto prazo apresentaram 
piora.

VITÓRIA – A seca pro-
vocada pela estiagem pro-
longada dos últimos meses, 
e o avanço das queimadas 
vem preocupando os agri-
cultores do Noroeste do Esta-
do. A região é a mais castiga-
da pela falta de chuva desde 
o m do primeiro semestre 
deste ano.

Para o agricultor e pecua-
rista de Boa Esperança, Pa-
blo Antunes Colle, os baixos 
volumes dos reservatórios 
de água preocupam. “A preo-
cupação nossa é se a estia-
gem se prolongar. Os nossos 
reservatórios de água são 
pequenos e a gente busca 
fazer o mínimo com que o 
temos, buscando fazer um 
uso consciente dos recursos 
hídricos. Nós irrigamos nos-
sa agricultura uma vez por 
semana, quando o ideal seria 
mais vezes, mas temos cons-
ciência da gravidade da situ-
ação. Se não chover nos pró-
ximos trinta a sessenta dias, 
teremos dias difíceis e a sa-
fra de café do próximo ano 
cará comprometida”.

Segundo o técnico agrí-
cola do Incaper, Ivanildo 
Schmith, que é mestre em 
agricultura tropical e especi-

SECA E AVANÇO DAS QUEIMADAS PREOCUPAM
AGRICULTORES DO NOROESTE DO ES

O clima seco também tem 
favorecido para a ocorrência 
de queimadas em vários mu-
nicípios da região Noroeste 
do Estado. Nesta quinta-
feira (17), pelo menos três 
incêndios no interior de No-
va Venécia, assustaram os 
moradores e trouxeram pre-
juízos aos agricultores. O 
fogo destruiu pastos, lavou-
ras de café, plantação de eu-
caliptos e parte de uma área 
da mata atlântica. Segundo a 
Defesa Civil, cerca de 50 
alqueires de propriedades já 
foram consumidos pelo fo-
go no município nos últimos 
dias.

QUEIMADAS

No patrimônio do XV, o 
incêndio atingiu a fazenda 
de Taciana Valani. Segundo 
a tia dela, Adma Valani, a 
suspeita é que o fogo tenha 

alista em gestão ambiental, 
no período de abril a setem-
bro é comum que ocorra a 
diminuição da precipitação 
no Espírito Santo, mas faz 
um alerta. “É normal, mas é 
claro que a ação humana e o 
baixo orçamento [para a 
área], agravam o problema”.

“O aquecimento global 
está inuenciando demais 
[no clima e no meio ambien-
te]. Os fatores climáticos 
estão acontecendo de forma 
mais rápida e imprevisível. 
Temos conscientizado os 
agricultores sobre a impor-
tância da preservação das 
nascentes, da implantação 
de um sistema de irrigação 
eciente, mas a situação está 
no limite”, relatou.

Ela falou sobre a preocu-
pação caso as chuvas não 
venham. “Tá um tempo mui-
to diferente. Essa seca che-
gou rapidamente e de forma 
estranha. Os rios da região 
estão com seu nível muito 
baixo e estamos preocupa-
dos com isso”.

O tenente Davi Pedroza, 
do Corpo de Bombeiros de 
Nova Venécia, disse que es-
se período do ano reúne to-
das as condições para a ocor-
rência de queimadas e citou 
os principais desaos da 
corporação para combater 

começado a partir de um 
curto-circuito na ação da 
propriedade. “Foi um susto 
muito grande. O fogo se alas-
trou rapidamente, chegou 
próximo das casas, destruiu 
a pastagem e plantações. 
Tive que retirar meus pais 
correndo com medo das cha-
mas atingirem a casa. Tive-
mos a ajuda da Defesa Civil, 
e os moradores da comuni-
dade se mobilizaram para 
evitar uma tragédia. Prejuí-
zo enorme, e uma perca irre-
parável da fauna e da ora”.

esses incêndios. “É um pe-
ríodo de muita seca, muito 
vento, onde a vegetação está 
muito seca e robusta. Isso 
facilita com que o fogo se 
propague rapidamente. O 
grande problema que a gente 
tem é o efetivo baixo e a 
questão de material. A gente 
não consegue atender todas 
as ocorrências”.

O militar do Corpo de 
Bombeiros também falou 
sobre a diculdade de se 
controlar os incêndios típi-
cos desse período. “É difícil 
controlar um incêndio des-
ses, é difícil apagar, e mui-
tas vezes não tem nem o que 
ser feito quando a vegeta-
ção está muito grande. Nu-
ma média, por ocorrência, a 
gente está apenas com três 
militares para dar conta de 
todos os incêndios da re-
gião. Outros dois cam na 
ambulância, e se eu colocar 
esses dois no combate a in-
cêndio em vegetação, a cida-
de ca sem ambulância 
para socorrer acidentes, e 
outras ocorrências. É com-
plicado”.

Os dados mais recentes do Monitor de Seca da Agência 
Nacional de Águas (ANA), apontam que houve um 
avanço da seca fraca até a parte central do Espírito 
Santo.
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Paciente de alta de
Covid é enviado por
hospital particular
a hospital do SUS

“Depois de tanto sofri-
mento, a pessoa ainda tem 
que passar por mais essa 
dor moral. Ainda estamos 
avaliando se entraremos 
na Justiça contra o hospi-
tal de São Mateus pedindo 
indenização por danos 
morais e materiais. Isso 
não tem nenhuma relação 
com a qualidade do aten-
dimento do ponto de vista 
médico. Foram extrema-
mente humanos e compe-
tentes, mas houve um erro 
muito grave na parte admi-
nistrativa. Meu tio mesmo 
disse que, se pudesse vol-
taria lá, para agradecer a 
cada enfermeiro e médico 
o cuidado com ele”, disse 
a sobrinha.

A família está muito 
abalada, porque no sába-
do um outro cunhado de 
C. S., de quem eles su-
põem que ele tenha con-
traído o novo coronavírus, 
morreu em outro hospital, 
em Governador Valadares 
(MG), com a doença, de-
pois de ter sido diagnosti-
cado com a Covid-1i em 
Mantena, cidade vizinha a 
Barra de São Francisco.

“Quando o médico de 

Ainda muito cansado e 
estressado com a situação, 
C. S. foi poupado pela re-
portagem de ser ouvido, 
mas a sobrinha conrmou 
todas as informações le-
vantadas pelo site. De 
acordo com fontes ouvi-
das pela reportagem, a 
responsabilidade pelo er-
ro é do hospital particular, 
porque é quem fez a reser-
va no Hospital Geral de 
Linhares.

TRAGÉDIA 
FAMILIAR

G. M., sobrinha do paci-
ente, trabalha numa em-
presa em Barra de São 
Francisco e contou que, 
quando chegou ao hospi-
tal em Linhares, para bus-
ca-lo, o tio estava aos pran-
tos, porque sua expectati-
va, como havia sido infor-
mado pelo médico em São 
Mateus, na noite de do-
mingo, era de ter alta na 
segunda-feira.

SÃO MATEUS – De-
pois de passar sete dias 
internado, seis deles na 
UTI do Hospital Meridio-
nal de São Mateus, o paci-
ente C. S., 48 anos, que 
deveria ter recebido alta, 
teve que passar o cons-
trangimento de ser trans-
ferido para o Hospital Ge-
ral de Linhares, onde deu 
entrada sem nenhuma do-
cumentação pessoal, e 
precisar que sua família, 
residente em Barra de São 
Francisco, na região Noro-
este do Estado, fosse bus-
ca-lo no meio da noite da 
última segunda-feira (21).

Na noite de segunda-
feira, às 21h53, uma assis-
tente social informou à 
sobrinha dele que C. S. 
estava internado em Li-
nhares e ninguém enten-
deu nada. Menos de uma 
hora depois houve o comu-
nicado de que ele não ti-
nha mais nada e estava de 
alta. “Era feriado em São 
Mateus e não consegui-
mos falar com o hospital 
de lá durante todo o dia. 
Foi uma surpresa e uma 
irresponsabilidade muito 
grande. Linhares ca 
longe e tivemos que correr 
risco à noite na estrada 
para viajar mais de 400 
quilômetros ida e volta 
para buscá-lo”, disse a 
sobrinha.

Linhares chegou e viu os 
exames de meu tio, só fa-
lou assim: o que você está 
fazendo aqui?

Você não tem nada, vo-
cê é paciente de alta”, dis-
se a sobrinha. Foi quando 
ela recebeu um contato da 
assistência social do Hos-
pital Geral dando a infor-
mação de que poderiam 
busca-lo, se tivessem con-
dições. “Ela me falou que, 
se não pudéssemos ir na-
quele horário, ele caria 
lá, porque não poderia ser 
despejado. Mas meu tio 
estava chorando muito e 
resolvemos busca-lo e ele 
chegou em casa às 5 horas 
da manhã”, disse ela.

O paciente passou mal 
em Barra de São Francis-
co, foi levado ao Hospital 
Dr Alceu Melgaço Filho, 
onde uma tomograa 
constatou que seu pulmão 
já estaria 50% comprome-
tido. Feito o teste de Co-
vid-19, deu positivo. 
Então, C. S. foi transferi-
do pela Central de Vagas 
para o Meridional de São 
Mateus.

G. ainda comentou que 
cou pensando se fosse 
uma pessoa que morasse 
na roça, onde os contatos 
são mais difíceis: “Como 
é que seria? Ele estava 
sem documento nenhum, 
doido para sair logo do 
hospital. Já pensou o que 
seria se morássemos no 
interior e não houvesse 
essa possibilidade de con-
tato fácil? E se fosse al-
guém que não tivesse re-
curso para buscar? Tudo 
isso é preciso se questio-
nar nessa hora”
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UM TREM DIFÍCIL

Faça uma experiência: 
estude as maiores cidades 
do planeta. Em pratica-
mente todas o transporte 
urbano está fortemente 
baseado em bondes ou no 
seu análogo metido a tatu, 
o metrô. Na essência, de 
Lisboa a Frankfurt, de Osa-
ka a Londres, de Paris a 
Beijing, de Cingapura a 
New York, lá está o conce-
ito de transporte urbano 
baseado preponderante-
mente em trilhos e energia 
elétrica.

No Brasil trilhamos 
caminho oposto. Inexpli-
cavelmente optamos por 
ônibus caríssimos, ruido-
sos e poluentes. Produzi-
dos, em grande parte, por 
empresas transnacionais. 
Circulando muitas vezes 
com combustível impor-
tado de países que não pro-

Vejam só: há muito ma-
is de um século os portu-
gueses dispõem de trans-
porte urbano elétrico - os 
populares ‘bondes’. Não 
poluem e são silenciosos. 
Detalhe adicional: presti-
giam a indústria nacional.

Há poucos dias li no Jor-
nal de Notícias, lá de Portu-
gal, o seguinte texto: “O 
calendário marcava o dia 
12 de setembro de 1895 
quando no Porto se solta-
ram espantos e exclama-
ções. Saía para as ruas o 
primeiro elétrico, veículo 
sobre carris movido a eletri-
cidade que permitia o trans-
porte de pessoas entre vári-
os pontos da cidade com 
mais rapidez e eciência”.

duzem um único barril de 
petróleo. Rodando sobre 
pneus produzidos com 
borracha importada até de 
lugares onde não há se-
quer um seringal!

Seria oportuno que em 
meio a tantas décadas de 
tantos ajustes e reformas, 
planos e metas, cortes e 
crises, fosse informado ao 
povo brasileiro quem ga-
nha com isso. Qual a razão 
desta opção rodoviária. 
Quantos brasileiros mor-
rem e morrerão por conta 
dela - talvez eu e você. O 
quanto perde nossa eco-
nomia. Sim, eis aí um bom 
tema para reexão e in-
vestigação sérias.

Enquanto isso a gente 
ca assim. Desse jeito. 
Com essa cara. Sacolejan-
do por aí a bordo de ôni-
bus lotados. Respirando 
fumaça. Transformando 
qualquer viagem de carro 
em uma perigosa aventu-
ra. Perdendo dinheiro.

Brasileiros gostam de 
contar ‘piada de portu-
guês’. Fico a pensar se não 
deveríamos começar a 
contar ‘piadas de brasilei-
ro’. Anal eis aí, realmen-
te, e perdoem-me pela di-
gressão, ‘um trem difícil 
de entender’…

Este deplorável quadro 
repete-se a nível nacional. 
Desconheço outro país 
com dimensões continen-
tais que tenha optado por 
transportar a maior parte 
de suas mercadorias no 
lombo de milhares de ca-
minhões!

ANUNCIE AQUI:
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VITÓRIA – Os capixa-
bas poderão ter de volta o 
valor de R$ 5,6 bilhões que 
deveria ter sido investido na 
educação nos últimos dez 
anos. A informação foi apre-
sentada pelo deputado Ser-
gio Majeski (PSB) em pro-
nunciamento durante a ses-
são híbrida desta segunda-
feira (21). O montante é refe-
rente à aplicação mínima 
dos 25% do orçamento da 
pasta como Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino 
(MDE), o que não foi feito, 
em desacordo com o Manual 
dos Demonstrativos Fiscais 
do Tesouro Nacional e com a 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB).

"Desde quando cheguei 
na Assembleia tenho insisti-
do quanto à ilegalidade da 
não aplicabilidade do MDE. 
O que vinha acontecendo no 
Espírito Santo e em outros 
sete estados era o pagamen-
to de aposentados e pensio-
nistas com esse valor. Já são 

MAIS DE R$5 BI PODEM
VOLTAR PARA A EDUCAÇÃO NO ES

O montante é referente à aplicação mínima dos 25% 
do orçamento da pasta como Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino (MDE).

mais de R$ 5 bilhões que 
deixaram de ser investidos 
na educação pública desde 
2011 aqui no Espírito Santo. 
Isso não pode, é inconstitu-
cional", alega o parlamentar.

Em 2017, Majeski denun-
ciou à Procuradoria Geral da 
República (PGR) a prática 
realizada pelo governo capi-

xaba, segundo ele, com res-
paldo do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-ES), o que 
deu origem a uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI). Ao julgar ações simi-
lares de outros estados, co-
mo São Paulo e Alagoas, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu pela impos-

"É importante que os 
órgãos de controle conr-
mem que há irregularidade. 
Esse recurso é bilionário e 
faz muita falta para fortale-
cer o ensino gratuito a que 
todo cidadão tem direito. O 
dinheiro deveria ser inves-
tido para aumentar o salário 
de professores e de outros 
prossionais que atuam nas 
escolas, na melhoria da in-
fraestrutura das escolas, 
por exemplo. A educação é 
o principal caminho para o 
desenvolvimento de uma 
nação", destacou Majeski.

sibilidade de incluir o paga-
mento de proventos de ina-
tivos no conceito de gastos 
com educação, sob pena de 
descumprimento da Cons-
tituição. Por esse motivo, o 
deputado comemorou na 
tribuna, dizendo que, se a 
decisão tiver como base os 
entendimentos anteriores, 
o resultado será positivo 
para o povo do Espírito San-
to.

BRASÍLIA – O governo 
federal liberou R$ 10 bi-
lhões para a concessão de 
empréstimos para microem-
preendedores individuais 
(MEIs) e empresas de pe-
queno porte por meio do Pro-
grama Emergencial de Aces-
s o  a  C r é d i t o  ( P e a c -
Maquininhas). A medida 
provisória (MP) que autori-
za a abertura do crédito ex-
traordinário foi publicada 
nesta quinta-feira (24) no 
Diário Ocial da União. .

O programa foi aprovado 
em julho no Congresso e 
sancionado mês passado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro e tem o objetivo de di-
minuir os efeitos econômi-
cos negativos causados pela 

GOVERNO DESTINA R$ 10 BILHÕES
PARA MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS

Medida provisória foi publicada nesta quinta-feira no 
Diário Oficial da União.

pandemia de covid-19.

De acordo com o texto da 
MP, os recursos serão libera-
dos a partir da contratação 
de operação de crédito inter-
na (contratos ou emissão de 
títulos da dívida pública) e 

O Peac-Maquinhas usa-
rá como garantia os valores 
a receber de vendas feitas 
por meios das máquinas de 
cartões. A instituição nan-
ceira vai considerar o valor 
de vendas que passou pela 
maquininha um ano antes 
do período da pandemia, 
calcular o valor médio e 
xar um valor de emprésti-
mo para essa empresa, limi-
tado ao teto de R$ 50 mil. 
Os juros são de até 6% ao 
ano.

repassados ao Banco Nacio-
nal do Desenvolvimento 
E c o n ô m i c o  e  S o c i a l 

(BNDES), instituição res-
ponsável por coordenar o 
programa.

MUTIRÃO PARA AJUDAR EMPRESÁRIOS
DO ES NÃO QUEBRAR COM A PANDEMIA

VITÓRIA – Um mutirão 
formado por prossionais 
da Administração vai ofere-
cer, de graça, uma consulto-
ria para empresários do 
Espírito Santo. O objetivo é 
evitar que os negócios, de 
pequeno e médio porte, fe-
chem as portas como conse-
quência dos impactos eco-
nômicos provocados pela 
pandemia. São 130 consul-
tores, em diversas áreas, 
prestando o serviço.

A iniciativa é do Conselho 
Federal de Administração 
(CFA) executada no estado 
pelo Conselho Regional de 
Administração do Espírito 
Santo (CRA-ES). Aqui, a 
autarquia potencializou os 
conhecimentos dos prossi-
onais da Administração dis-
ponibilizando um curso de 
consultoria online. “Depois 
recrutamos os voluntários 
para atuar na prestação desse 
serviço, que é inédito”, ex-

plicou o Administrador Mau-
rílio José Inês, presidente do 
CRA-ES.

É preciso inscrever a em-
presa para no site www.cfa-
.org.br/MPEs. Serão selecio-
nados negócios de qualquer 
segmento. “O ramo de atua-
ção não é um fator de sele-
ção. Quem empreende em 
qualquer área e precisa de 
ajuda para não encerrar as 
atividades pode participar”, 
detalhou o Administrador 

Gláucio Siqueira, que é o 
coordenador da iniciativa.

Segundo ele, podem par-
ticipar microempreendedo-
res individuais (MEIs), mi-
croempresas (MEs) e em-
presas de pequeno porte 
(EPP). Será oferecida con-
sultoria gratuita em nan-
ças, orçamento, logística, 
recursos humanos, marke-
ting, tecnologia da informa-
ção e outras áreas da Admi-
nistração.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

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

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

FOX CL 2017/18 PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

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

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

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

ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA

“DENAILSON DOS SANTOS CHAVIER torna público que requereu à Secretaria Municipal de São Mateus 
a renovação de sua Licença de Operação para atividade de Manutenção e Reparação Mecânica e 
Elétrica de Veículos, em Guriri Norte, São Mateus-ES."

COMUNICADO

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS 
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