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OUTUBRO ROSA: EM SEIS MESES,
898 MULHERES FORAM DIAGNOSTICADAS
COM CÂNCER DE MAMA NO ESTADO
VITÓRIA – Começou nesta quinta-feira (01) a campanha
Outubro Rosa. Com o tema
“Quanto antes melhor”, lançado pela Sociedade Brasileira de
Mastologia (SBM), o objetivo
da ação é conscientizar a sociedade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
No Espírito Santo, o câncer
de mama feminino é o maior
causador de óbitos por câncer.
Segundo dados preliminares do
Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria da Saúde
(Sesa), foram registrados 361
óbitos pela doença em 2019.
De janeiro a agosto de 2020,
197 mulheres morreram em
decorrência da doença.
De acordo com dados do
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de
Saúde (SIH/SUS), de janeiro a
julho de 2020 o Estado registrou 898 casos de câncer de
mama. O Instituto Nacional de
Câncer (Inca) estima que o Brasil terá 66.280 novos casos de
mulheres com esse tipo de câncer até o nal do ano. Ainda
segundo a estimativa, o Espírito Santo registrará 790 casos e a

Grande Vitória terá 80 novos
casos no mesmo período.
O médico Ary Célio de Oliveira, referência da Área Técnica de Saúde da Mulher da
Sesa, aponta que 45,3% das
mulheres descobrem a doença
em estado avançado. O especialista arma que para mudar
essa estatística, é necessário a
realização dos exames periodicamente, além de manter alimentação saudável e realizar
atividades físicas.
“Para a prevenção de diversas doenças, entre elas o câncer
de mama, é importante a reali-

zação regular de atividades
físicas, ter uma dieta equilibrada, manter o peso ideal e, principalmente, evitar o consumo
excessivo de álcool e cigarros”,
explicou o médico.
Ary Célio destacou ainda
que quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de
obter êxito positivo no tratamento. “As ações de detecção
precoce do tumor têm como
objetivo identicar as lesões
pré-malignas ou câncer ainda
no órgão de origem. Assim, as
chances de ter sucesso no tratamento são maiores”, informou.
ONDE BUSCAR
TRATAMENTO
O Espírito Santo conta com
um estabelecimento de saúde
habilitado como Centro de
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) e seis
estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia (Unacon) para o tratamento de câncer de mama:
Hospital Santa Rita de Cássia (HSRC-AFECC) - instituição lantrópica conveniada ao
Siste ma Único de Saúde

(SUS), classicada como
Cacon;
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI)
– instituição lantrópica, conveniada ao SUS, classicada
como Unacon;
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) – instituição pública federal, vinculada à Universidade
Federal do Espírito Santo
(Ufes), classicada como
Unacon;
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV) –
instituição lantrópica, conveniada ao SUS, classicada
como Unacon, vinculada a instituição de ensino (Emescam);
Hospital Evangélico de Vila
Velha (HEVV) – instituição
lantrópica, conveniada ao
SUS, classicada como Unacon, vinculada a instituição de
ensino (Univix);
Hospital Maternidade São
José (HMSJ) – instituição lantrópica, vinculada ao SUS,
classicada como Unacon;
Hospital Rio Doce – instituição lantrópica, vinculada ao
SUS, classicada como Unacon.

ALUNOS DO ES CONQUISTAM O PRIMEIRO
LUGAR NO PROGRAMA JA STARTUP ONLINE
VITÓRIA – Desenvolver
soluções inovadoras para a
sociedade se tornou um diferencial hoje. Por isso, a Junior
Achievement do Espírito Santo (JAES) em parceria com a
Gerdau e a JA Brasil realizaram o programa JA Startup
Online e a Startup Next Good,
projeto desenvolvido por alunos do curso conquistou o primeiro lugar nesta edição do
programa.
O programa reuniu 40 jo-

vens do Espírito Santo, divididos em 8 grupos, que aceitaram o desao: desenvolver
uma startup em três semanas e
apresentar o melhor pitch para
banca avaliadora no Demoday.
Todas as startups passaram
por uma banca avaliadora do
JA Startup, composta pela presidente da JAES e diretora administrativa da Real Café, Tatiana Tristão, o desenvolvedor
de inovação do Brooder, Alexandre Rodrigues e o fundador

e CEO da Ideyas.it, João Dornelas.
“É difícil sentar para pensar
e criar uma ideia inovadora e
fazer isso com pessoas que
nunca encontramos antes, é
ainda mais difícil. Houve vontade de desistência, mas no
nal, nos empenhamos para
fazer o melhor. Então aprendemos ainda mais a não desistir,
porque se você deseja uma
coisa e quer fazer dar certo,
continue persistindo, que uma
hora você vai conseguir”, conta Everton José de Oliveira
Alves, estudante e integrante
do grupo da Startup vencedora.
PREMIAÇÕES
A Startup Next Good que
recebeu o primeiro lugar, desenvolveu um aplicativo voltado às causas sociais com o
propósito de conectar instituições e associações a empresas
que desejam investir na área
social e gerar impacto social.
Já a Startup Tag 6 cou com
o segundo lugar, tem o objeti-
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vo de conectar alunos de escola pública a universitários,
para que estes universitários
possam ajudar aos alunos a
desenvolver habilidades e atividades escolares.
A Startup Pit Shop que recebeu o terceiro lugar, buscou inovar no trabalho de
prestação de serviço. Os alunos desenvolveram um aplicativo para trabalhadores
autônomos se conectarem
com pessoas que precisam de
qualquer tipo de assistência
prossional.
“As startups desenvolvidas
por nossos alunos, tiveram um
bom período inicial de construção de boas ideias e soluções inovadoras para problemas recorrentes na sociedade.
É isso que a JAES busca: cada
vez mais impulsionar esses
jovens a mostrar o talento que
possuem e a interagirem por
meio do conhecimento em um
mundo cada vez mais dinâmico e competitivo”, arma
Elaine Lima, diretora executiva da JAES.
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Enem 2020: Inep
prorroga prazo
para cadastrar foto
até 8 de outubro
BRASÍLIA – Inscritos
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 terão até as 23h59 do dia 8 de
outubro para inserir a fotograa pessoal no sistema,
por meio da Página do Participante. O prazo foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por mais uma
semana, em função do volume de acessos ao sistema
em um único dia.
Segundo o Inep, a prorrogação tem o objetivo de
garantir a realização do
procedimento por parte
dos inscritos. Participantes
que já incluíram a foto anteriormente não precisam
repetir a operação.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC),
todos os participantes desta edição devem, obrigatoriamente, anexar a imagem
no sistema.
A foto precisa atender a
algumas regras, como ser
atual, nítida, individual,
colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de pessoas com ócu-

los escuros, boné, chapéu,
viseira, gorro ou similares.
“A fotograa ainda deve
mostrar o rosto inteiro do
participante, com uma boa
iluminação e foco, além de
estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG. Imagens em PDF não serão
permitidas”, diz o MEC.
O Inep e o Ministério da
Educação não realizam
validação da foto. Dessa
maneira, o candidato é responsável pela foto enviada
no sistema, que será anulada se não cumprir os requisitos do MEC.
DATAS
As provas da edição
2020 do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24
de janeiro de 2021 (versão
impressa); e 31 de janeiro e
7 de fevereiro de 2021 (versão digital).
O exame conta com uma
redação e 45 questões em
cada prova das quatro áreas
de conhecimento: linguagens e códigos; ciências
humanas; ciências da natureza; e matemática e suas
tecnologias.

Sedu contrata professores
e pedagogos em regime de
designação temporária
VITÓRIA – A Secretaria da Educação (Sedu)
está contratando professores e pedagogos em caráter
emergencial, em regime de
designação temporária,
para atender às necessidades das unidades escolares
públicas estaduais enquanto durar a situação de emergência causada pela pandemia da Covid-19. A Portaria nº 113 que estabelece as
normas, foi publicada no
Diário Ocial desta sextafeira (02).
A decisão foi tomada
para ns de substituição de
prossionais do magistério, afastados das unidades
escolares por pertencerem
ao grupo de risco. Não serão aceitas contratações de
candidatos, inscritos pelos
editais em vigência na data
de publicação desta portaria, que possuem comorbidade, pertencentes ao gru-

po de risco para a Covid19.
Para formalização de
contrato, os candidatos
deverão apresentar, além
de toda a documentação
exigida nos editais de abertura dos respectivos processos seletivos, uma autodeclaração de saúde, informando que não se enquadram nas vedações do parágrafo único do artigo 2º
desta portaria.
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POPULAÇÃO DE SÃO MATEUS VOLTA
A SOFRER COM A FALTA DE ÁGUA
SÃO MATEUS – O problema está de volta! Há quatro anos era comum, em suas
caminhadas e visitas, o atual
prefeito Daniel Santana Barbosa, o Daniel da Açaí, levar
aos quatro cantos da cidade
que, se eleito, resolveria o
problema da salinização da
água do Rio Cricaré e, por
conseguinte, a população de
São Mateus não iria mais
sofrer. Promessa feita, promessa não cumprida!
O tempo passou e, novamente, às vésperas das eleições que acontecem em 15
de novembro a água do rio
Cricaré voltou a car salgada, e o morador da maioria
dos bairros sofre. Foi com a
promessa de resolver o problema e mandando água em
carros pipas para os bairros

Na captação, localizada
no bairro Porto, nos últimos
dias, a salinidade atingiu
600 ppm, quando o permitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é de até
250 ppm.
Para evitar que a água salgada retorne às torneiras, o
SAAE está monitorando a
cada hora os índices de salinidade desde o dia (14).
O tempo passou e, novamente, às vésperas das eleições que acontecem em 15 de novembro a água do rio
Cricaré voltou a ﬁcar salgada.
que o prefeito se elegeu.
Desde a semana passada
falta água em grande parte
da cidade e onde chega, está
barrenta. A prefeitura alega
que a pressão da água capta-

da dos 15 poços construídos
pela administração não está
suciente para abastecer o
reservatório e, consequentemente levar a água à população.

OUTRO LADO:
Renê Michel Klerlakian,
diretor do SAAE informou
que todos os 15 poços estão
funcionando para garantir o
abastecimento de água potável à população.
Renê pediu ajuda da população para ajudar a economizar água e evitar o desperdício, isso quando tem.

ES CHEGA A 3.564 MORTES E 133.025
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
VITÓRIA – Espírito Santo registrou, até esta sextafeira (2), 3.564 mortes por
Covid-19. O número de casos conrmados chegou a
133.025. O índice de letalidade da doença no Estado é
de 2,7%. Os dados foram
divulgados na plataforma
Painel Covid-19, do Governo do Estado.
Na comparação com os
dados divulgados nesta quinta-feira (1), o aumento é de
13 mortes e 675 novos casos
da doença.
As novas conrmações
não signicam, necessariamente, que as mortes e casos
aconteceram de um dia para
o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste
período.
Até o momento, 122.306

pessoas estão curadas e
395.688 testes foram feitos.
Além disso, há 96.563 casos
suspeitos e outros 193.059
foram descartados.
Vale ressaltar que a conrmação de casos é lançada no
sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à
coleta da amostra do paciente,
enquanto a divulgação para o
público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado
positivo para a doença.
O sistema usado pelo
Espírito Santo para atualizar
os números também contabiliza pacientes residentes
em outros estados que zeram a testagem em cidades
capixabas.
LEITOS
Em todo o Espírito Santo,

Na comparação com os dados divulgados nesta quinta-feira (1), o aumento é de 13 mortes e 675 novos casos da doença.
a taxa de ocupação dos leitos
de UTI destinados a pacientes com Covid-19 está em
67,91% nesta sexta-feira.
Ao todo, 309 pacientes estão
internados em leitos de UTI
e 207 em leitos de enfermaria.

No detalhamento por região de saúde, a Região Metropolitana tem o maior percentual de ocupação dos leitos de UTI para Covid,
75,26%. Já os leitos de enfermaria estão 64,32% ocupados na mesma região.

GRÁVIDA DE 17 ANOS É ATINGIDA
COM TIRO NO ROSTO EM PEDRO CANÁRIO
PEDRO CANÁRIO – Uma
jovem de 17 anos, que está grávida, foi atingida no rosto por
um disparo de arma de fogo, no
Bairro Camata em Pedro Canário, nesta quinta-feira (01).

A Polícia Militar foi acionada, esteve no Hospital da Cidade e a vítima relatou que estava
sentada na rua de sua residência, no momento que homens
atiraram para o alto e que foi

surpreendida com um tiro no
rosto.
A grávida estava muito confusa e não tinha coerência para
detalhar informações do ocorrido. A mãe da vítima também

não sabia o que de fato havia
acontecido.
No Boletim Unicado,
militares não registraram nenhuma informação de tiros no
local.

COVID-19: São
Mateus chega a 3.189
casos e 81 mortes
SÃO MATEUS – Um
morador do Bairro Boa Vista é a 81ª vítima fatal por
covid-19 em São Mateus. O
homem, 73 anos, foi internado no dia 22/09, conrmado para Covid-19 no dia
24/09 por RT-PCR, vindo a
óbito no dia 02/10.
Ao todo, o Município
chegou a 3.189 casos conrmados nesta sexta-feira
(02). Ao todo, o São Mateus

tem 11.981 casos noticados, destes 4.688 foram descartados, 1.680 são suspeitos em investigação, 2.424
foram encerrados, 3.007
foram curados e há 81 óbitos
conrmados. O percentual
de cura do Município é de
94,29%.
Dos casos suspeitos,
1.669 estão em isolamento
domiciliar e 11 em tratamento hospitalar.

Ifes e Governo
do Estado abrem
novas seleções
VITÓRIA – O Instituto
Federal do Espírito Santo
(Ifes) e o governo do Estado
inscrevem em seleções para
funções de nível superior,
com remunerações que chegam a R$ 5.831.
No Ifes, são duas seleções
para professores temporários. No campus da Serra, a
oferta é para a área de História. As inscrições serão recebidas até o próximo dia 7,
enviando a documentação
necessária para o e-mail
sec.sr@ifes.edu.br.
Já o campus de São Mateus do Ifes seleciona professor da área de Física. Neste
caso o cadastro será feito
entre os dias 5 e 13 de outubro, por meio do e-mail coord e n a d o r. c f g . s m @ i f e s .
edu.br
Para ambas as oportunidades, o Ifes oferece salário
que chega a R$ 5.831, dependendo das titulações acadêmicas dos candidatos,
entre outros benefícios, como auxílio-alimentação.
Já a Secretaria de Estado

de Gestão e Recursos (Seger) do Estado prorrogou
inscrições para seleção com
oito vagas para a função de
técnico de nível superior, na
área de Tecnologia da Informação ou formações relacionadas, ou formação em
qualquer área e pósgraduação em Tecnologia da
Informação.
A remuneração ofertada é
de R$ 4.599, com acréscimo
de auxílio-alimentação de
R$ 300.
O cadastro pode ser feito
até a próxima terça-feira,
por meio do endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br. Não é cobrada taxa
DETALHES
IFES:
- Serra: vaga para professor
de História. Inscrição até o
próximo dia 7.
- São Mateus: vaga para professor de Física. Cadastro
entre 5 e 13 de outubro.
SEGER:
- são oito vagas para técnico
de nível superior.

A remuneração ofertada é de R$ 4.599, com acréscimo
de auxílio-alimentação de R$ 300.

PRF detém homem
com mandado de
prisão na BR 101
SÃO MATEUS – A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) deteve um homem
que possuía mandado de
prisão em aberto na tarde de
ontem (01), na BR 101, em
São Mateus/ES.
Durante scalização no km
32 da BR 101, em Conceição
da Barra/ES, agentes abordaram um veículo Toyota/Corola, com três ocupantes.

Ao realizarem consultas
aos sistemas operacionais,
foi vericado que havia um
mandado de prisão em aberto para o condutor. O Mandado foi expedido pela 2ª
Vara de Família da Serra em
14/09/2019.
O homem foi detido e
conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária
(DPJ) de São Mateus/ES.
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AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS NÃO RETORNAM ESTE ANO
SÃO MATEUS – As aulas presenciais no município
de São Mateus continuarão
suspensas durante os meses
de 2020. A Prefeitura Municipal anunciou nesta quartafeira (30), a medida armando que vai manter o formato
remoto até dezembro, quando termina o ano letivo. Desde março, as atividades presenciais foram suspensas
em decorrência da pandemia
do novo coronavírus.
A Prefeitura de São Mateus informou em nota que a
decisão foi tomada após consultar especialistas em saúde
que continuam considerando
que os espaços coletivos, como as escolas, ainda não são
ambientes totalmente seguros
em relação ao novo covid-19.
A administração municipal informou ainda que a
Secretaria Municipal de Educação também fez uma pesquisa com os pais e responsáveis sobre esse possível
retorno das atividades presenciais. De acordo com a
pasta, no levantamento,
87% dos entrevistados armaram que não enviariam os

A prefeitura informou que a decisão foi tomada após consultar especialistas em saúde que avaliam que as escolas ainda não são ambientes totalmente seguros em relação ao novo covid-19
lhos para a escola.
A administração municipal destacou que será mantido o formato de aulas não
presenciais até 23 de dezembro, quando termina o ano
letivo, conforme o novo calendário que está em análise

no Conselho Municipal de
Educação.
O Governo do Espírito
Santo anunciou o m das
restrições às aulas presenciais na educação básica nas
redes de ensino estadual,
municipais e privada, em

municípios capixabas classicados como de risco
baixo de transmissão do novo coronavírus. No caso da
rede municipal, cada cidade
tem autonomia para decidir
sobre o retorno das atividades presenciais.

PETROBRAS VENDE TODAS SUAS
ÁREAS DE PETRÓLEO EM LINHARES

Os campos foram comprados pela Imetame Energia,
por US$ 10,85 milhões (cerca de R$ 60 milhões no câmbio atual).

LINHARES – A Petrobras nalizou a venda da
totalidade de sua participação nos campos terrestres do
Polo Lagoa Parda, no Espírito Santo. Os campos foram
comprados pela Imetame
Energia, por US$ 10,85 milhões (cerca de R$ 60 milhões no câmbio atual).
O Polo Lagoa Parda é
formado por três campos
terrestres em produção:
Lagoa Parda, Lagoa Parda
Norte e Lagoa Piabanha. A

produção média diária do
polo, que antes da venda
era 100% operado pela Petrobras, foi de 113,4 barris
de óleo e 1,7 mil metros
cúbicos de gás natural, de
janeiro a agosto deste ano.
A venda dos campos é
parte da política da estatal
de melhorar sua alocação
de capital e de investir mais
os recursos em ativos de
classe mundial em águas
profundas e ultraprofundas.

BEBÊ DE 5 MESES MORRE COM
CORONAVÍRUS EM SÃO MATEUS
SÃO MATEUS – Doença foi conrmada por meio
de um teste rápido. Secretaria de Saúde do município
pediu a contraprova para o
Lacen.
A morte de um bebê de
cinco meses de vida por Covid-19 foi conrmada pela
secretaria municipal de Saúde de São Mateus, no norte
do Espírito Santo.
De acordo com o secretário de saúde do município,
Henrique Folador, o bebê foi
internado em um hospital
particular da cidade com

falta de ar, no entanto, no
momento da internação, o
pulmão dele não apresentou
obstrução.
Mesmo assim, foi feito
um teste rápido, que conrmou a Covid-19. Menos de
24 horas após esse teste, a
criança morreu.
No entanto, como o pulmão do bebê não apresentou
obstruções, a secretaria resolveu pedir um novo exame
ao Laboratório Central (Lacen), para conrmar a infecção pelo coronavírus. O bebê
não tinha doenças crônicas.

Projeto Tamar
seleciona 20
voluntários para
atuar em Guriri
SÃO MATEUS – O
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação em
Tartarugas Marinhas e
Biodiversidade Marinha
do Leste – Centro Tamar
ICMBio – abre inscrições
de 2 a 10 de outubro, para
20 candidatos interessados em atuar como voluntários na Base Avançada
do Tamar em Guriri.
Entre os pré-requisitos
estão: área de formação
livre, podendo o candidato
ter escolaridade de nível
médio ou superior; capacidade de comunicação,
proatividades; desenvoltura no trabalho em equipe; facilidade de interação
com o público; facilidade
com o teletrabalho – em
função da pandemia (Covid-19); ter facilidade no
uso de ferramentas digitais; gostar de educação ambiental e do trabalho cientíco.
Além de estarem aptos
a realizar atividades via
teletrabalho com uso de
celulares, tablets e computadores, são exigências: a) ter participado do
programa de voluntariado
da Base do Centro
TAMAR de Guriri nos
últimos 04 anos; b) ter
alguma experiência em
produção de texto cientíco; c) ter alguma experiência em produção de
artes visuais ou audiovisuais; d) ter alguma experiência de atendimento ao
público, principalmente
infantil; e) ter experiência técnica em produção
de materiais artesanais,

que contribua para a capacitação de pessoal na Base do TAMAR de Guriri;
f) ter alguma experiência
em artes, seja música, teatro, contação de histórias,
pintura, desenho, etc .
Em função da pandemia, o trabalho será remoto/online e posteriormente, quando cessarem os
riscos, os voluntários estarão presencialmente na
Base. Cada candidato desempenhará carga horária
de cerca de 04 horas semanais, podendo ser fornecido transporte do ponto de
ônibus do bairro de Guriri
até a Base do Centro
TAMAR e vice-versa,
quando acabar o estado de
pandemia do coronavírus.
Todos receberão treinamento e orientações quanto à atuação na Base.
Assinatura do Termo de
Adesão e do Plano de Trabalho na Base do TamarICMBio: 26 a 30/10/2020
(Observação: se ainda permanecer o estado de pandemia do corona vírus nesta data, a assinatura será
realizada virtualmente).
Faz parte da seleção o envio de cópia dos documentos pessoais (RG e CPF, ou
carteira de habilitação) e
comprovante de endereço,
para assinatura posterior
(virtualmente) de Termo
de Adesão e Plano de Trabalho do Programa Voluntariado TAMAR-ICMBio.
Mais informações: Guriri, São Mateus (ES) kelly.bonach@ icmbio.gov.br (27) 99600-9248;
atendimento via whatsapp

Em função da pandemia, o trabalho será remoto/online e posteriormente, quando cessarem os
riscos, os voluntários estarão presencialmente na
Base.

ANUNCIE AQUI:

27 99900-2100
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SEBRAE TEM MAIS DE 5 MIL VAGAS
EM CURSOS GRATUITOS PARA OUTUBRO
VITÓRIA – Para o mês
que chega, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no Espírito Santo
(Sebrae/ES) oferece quase
30 oportunidades, gratuitas
e pagas, com o objetivo de
capacitar empreendedores e
também aqueles que desejam empreender, por meio
de cursos, webinar, palestras
e ocinas.
As possibilidades somam
cerca de 5 mil vagas e ainda
tem mais por vir. “A nossa
oferta de cursos é atualizada
no decorrer do mês, mas já
começamos outubro com
grandes oportunidades para
quem deseja entender melhor o universo dos pequenos negócios e se capacitar
para melhorar os resultados”, destaca a analista do
Sebrae/ES, Andrea Gama.
Os destaques do mês são
para os lançamentos na área
de mercado e vendas. As
ocinas “Como inserir seu
negócio em Marketplace”,
“Estratégias inovadoras para vender melhor” e a palestra “O turista mudou: e agora?” ensinam o empresário a
aproximar o seu negócio das
reais demandas dos clientes.
“O Sebrae oferece uma
didática muito boa e de fácil
entendimento, acessível para todo tipo de empreendedor. Os conteúdos trabalhados estão alinhados às necessidades dos empreendedores. Essa dinâmica incentiva quem deseja desenvolver novas habilidades”,
aponta Andrea.
Algumas das propostas
disponíveis para inscrição
na Loja Sebrae/ES (loja.se-

Os últimos dias de setembro garantem 14 atividades gratuitas, enquanto outubro
já começa com cerca de 30 ações conﬁrmadas.
braees.com.br) aparecem
mais de uma vez no mês. O
objetivo é oportunizar o acesso ao maior número de pessoas que tem interesse no
assunto. Também nesse caminho, as oportunidades
pagas chegam com um valor
bem mais acessível ao cliente, uma vez que o Sebrae
subsidia parte do valor original do curso, permitindo que
o empreendedor tenha um
baixo investimento em busca de seus resultados.
O Eduardo Gioval, dono
da Rika Acessórios, já participou de diversas oportunidades, pagas e gratuitas, oferecidas pelo Sebrae/ES, todas com foco no marketing
digital, que ele entendia ser a
sua maior diculdade. “Os
cursos do Sebrae/ES me abri-

ram portas, consegui entender como funciona o mundo
digital e criar estratégias
adequadas para os meus clientes. E sigo me capacitando”, destaca o empreendedor.
AINDA TEM TEMPO
Quem perdeu as oportunidades em setembro ainda
pode aproveitar as últimas
chances do mês, que se despede com 14 possibilidades
gratuitas de capacitação.
A Ocina In_book será a
última gratuita de setembro,
e é a dica da analista Andrea
Gama. “Essa é uma ocina
nova, estamos oferecendo
pela primeira vez e tem como foco atrair o jovem empreendedor”, ressalta. O conteúdo desta ocina foi divi-

dido em quatro palestras Storytelling, Empreendedorismo, Sucesso do Cliente e
Estratégia -, todas baseadas
em livros. “Por meio dessas
palestras, será possível trabalhar de forma dinâmica e
interativa os conteúdos e ferramentas apresentados pelos
melhores livros de negócios
da atualidade. Isso vai contribuir na criação de novos
produtos e serviços, possibilitando o aumento da competitividade em sua empresa”.
Além destas ocinas,
diversas palestras sobre formalização, mercado e vendas, liderança e marketing
digital estão com inscrições
abertas neste mês, com quase 4 mil vagas na loja Sebrae/ES (loja.sebraees.com.br).

HOMEM ACABA PRESO APÓS
ESPANCAR A NAMORADA EM LINHARES
LINHARES – A Polícia
Civil prendeu, na noite desta
quarta-feira (30), um homem suspeito de espancar a

namorada em Linhares, no
Norte do Espírito Santo. O
suspeito, de 35 anos, já tinha
outras seis passagens pela

polícia por crimes semelhantes desde 2015. De acordo com a polícia, outras exnamoradas já foram vítimas

O homem, de 35 anos, já tinha outras seis passagens pela polícia por crimes semelhantes desde 2015

do rapaz.
A agressão mais recente
aconteceu no último sábado
(26), na casa da vítima. A
namorada dele, de 35 anos,
cou com vários ferimentos
pelo corpo. As marcas estavam perceptíveis no braço,
na orelha e nas costas.
A mulher precisou ser
encaminhada para atendimento hospitalar.
“Depois da última agressão no sábado (26), onde a
companheira dele cou
muito machucada, representamos pela prisão preventiva
do indivíduo e o mandado de
prisão foi expedido ontem
(30) e ontem mesmo foi cumprido”, explicou Fabrício
Lucindo, delegado de Linhares.
Ainda de acordo com o
delegado, a mulher pediu
uma medida protetiva e deve
ter acompanhamento da polícia.

Homem de 54 anos
é preso depois de
engravidar criança
em Rio Bananal
ARACRUZ – Um homem de 54 anos foi preso
por estuprar e engravidar
uma menina de 12 anos. O
caso aconteceu em Rio
Bananal. A prisão aconteceu em Aracruz, no nal
do mês de setembro.
De acordo com informações passadas pela polícia, o homem mantinha
uma relação conjugal com
a criança.
Para não ser descoberto, o suspeito fugiu com a
menina para uma comunidade rural no interior de
Linhares.
A polícia tomou conhecimento do caso e começou a fazer buscas pelo
suspeito. Quando o homem e a menina foram

encontrados, a criança foi
levada de volta para a família dela.
O suspeito conseguiu
fugir novamente e foi localizado no nal do mês de
setembro, em Vila do Riacho, em Aracruz.
O homem foi autuado
por estupro de vulnerável
e encaminhado para o presídio do Xuri, em Vila Velha.
A secretaria de Saúde
de Rio Bananal informou
que a criança está sendo
acompanhada pelo Conselho Tutelar e uma equipe
com médico e psicólogo.
A secretaria informou ainda que não vai ser possível
a gravidez seja interrompida.

Ele vivia com uma menina de 12 anos na região de
Jataipeba, em Linhares.

Produtores rurais de
4 municípios do ES
vão receber assistência
técnica coletiva
LINHARES – Produtores rurais de quatro municípios capixabas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão
(MG) receberão serviços
de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Ater)
coletiva que vão auxiliar
no processo de fortalecimento e retomada das atividades agropecuárias.
São eles: Linhares, Baixo
Guandu, Colatina e Marilândia.
O atendimento será realizado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper) e a Fundação de Desenvolvimento e
Inovação Agro Socioambiental do Espírito Santo
(Fundagres Inovar), por
meio do acordo de Cooperação Técnica e Financeira
rmado com a Fundação
Renova. A parceria tem
duração de três anos e pode
ser prorrogada.
Dentre as ações de Ater
coletivo, estão contratação
de especialistas, elaboração de documentos que
orientarão a organização
das cadeias produtivas da

agropecuária, elaboração
do modelo do Plano de Trabalho Integrado à Propriedade (documento que apresenta os requisitos mínimos das ações a serem executadas em cada propriedade), cursos, dias de campo e palestras para atenderem a mais de 240 famílias
em comunidades rurais
atingidas.
"A parceria vai possibilitar maior suporte aos produtores rurais no processo
de retomada das atividades
agropecuárias e à readequação ambiental", diz Rildo de Paula, coordenador
de Uso Sustentável da Terra (UST) da Fundação Renova.
A iniciativa do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias da
Fundação Renova atende à
cláusula 125c do Termo de
Transação e de Ajuste de
Conduta (TTAC). Elas seguem as diretrizes e os princípios estabelecidos pela
lei federal 12.188/2010,
que institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
(PNATER).
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TERMÔMETRO PODE BATER OS 39ºC
NOS PRÓXIMOS DIAS NO ESTADO

VITÓRIA – O calor intenso
no Espírito Santo ainda vai persistir por mais alguns dias. Ainda
é previsto máximas com até 39ºC
em algumas regiões do Estado,
segundo o Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper).
O trecho sudeste do Estado
tem variação de nuvens a partir
da tarde e o calor diminui um pouco nessa área. Nas regiões Norte
e Noroeste, os índices de umidade relativa do ar devem car
abaixo dos 30%.
Na Grande Vitória, sol durante
o dia com variação de nuvens à
tarde, não chove. Temperatura

Nas regiões Norte Noroeste e Nordeste do Estado, poucas nuvens, sem expectativa de chuva.

mínima de 20°C e máxima de
32°C. As regiões Sul e Serrana
tem previsões de nuvens ao longo
do dia sol com pancadas de chuva
a partir da tarde nas proximidades
do Caparaó. Mínima de 16 °C e
máxima de 36°C.
Nas regiões Norte Noroeste e
Nordeste do Estado, poucas nuvens, sem expectativa de chuva.
Nos próximos dias, o calor
deve continuar em todo o Estado,
não chove e o vento sopra com
moderada intensidade entre o
litoral sul e o metropolitano, podendo ser mais forte no litoral
sul. Máxima de até 39°C na região Sul do ES.

DESEMPREGO AVANÇA E ATINGE 13,5
MILHÕES NA 2ª SEMANA DE SETEMBRO
BRASÍLIA – Nesta sexta-feira (2) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e
Estatística), divulgou o
avanço do desemprego que
atingiu 13,5 milhões de pessoas na segunda semana de
setembro (de 6 a 12 de setembro), de acordo com a
Pnad Covid19 (Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Covid).
Na semana anterior, havia 13 milhões sem trabalho
no Brasil. A população ocupada teve pequeno aumento, passando de 82,3 milhões para 82,6 milhões um aumento de 300 mil pessoas.
GOVERNO VAI
PRORROGAR

NOVAMENTE CORTE
DE JORNADA E
SALÁRIO
Deste total, 77,2 milhões
não estavam afastada do
trabalho , sendo que 8,2 milhões trabalhavam de forma
remota. A coordenadora da
pesquisa, Maria Lucia Vieira, diz que "o percentual da
população que vinha trabalhando remotamente permanece estável, na casa dos
10,7% nessas últimas três
semanas”.
O país tinha 3 milhões
afastados devido às medidas de isolamento social
tomadas pela pandemia de
coronavírus, na segunda
semana de setembro.
Na última quarta-feira,
uma outra pesquisa do

A população ocupada teve pequeno aumento, passando de 82,3 milhões para 82,6 milhões - um aumento de 300 mil pessoas.

IBGE sobre o mercado de
trabalho, a Pnad Contínua,
mostrou que 13,1 milhões
estavam desempregados em
julho (vale lembrar que o

número divulgado hoje se
refere a setembro). A taxa
de desocupação em julho
atingiu 13,8%, o maior nível desde 2012.

AS SEMENTES
Não faz muito tempo a
Universidade do Porto,
em Portugal, e a Universidade de Saint Gallen, na
Suíça, desenvolveram um
interessante indicador relativo ao estado dos países:
o EQx, ou ‘Índice de Qualidade das Elites”, destinado a avaliar se o impacto
das ações de grupos de
líderes favorece ou diculta o progresso nacional.
No caso do Brasil, 27º
lugar dentre 32 países pesquisados, “o que nós vemos é que as elites, quer
políticas, quer econômicas, concentram em si ainda um elevado poder e acabam por utilizar esse poder para promover algumas atividades mais extrativas do valor da sociedade”, declarou a pesquisadora portuguesa Cláudia
Ribeiro.
Fiquei a pensar no legado de minha geração. Não
conseguimos, enquanto
elite dirigente, denir uma
singela matriz de transportes compatível com as
dimensões continentais do
Brasil. O sistema jurídico
que concebemos é tão
complexo quanto ineciente. Internacionalizamos
nossa economia de forma
imprudente. Falhamos na
segurança pública. No
campo da energia. E por
tal caminho seguimos - a
lista é longa! Não satisfeitos, estamos por entregar à
geração que nos sucederá
um país dividido e conituoso.

A culpa é nossa - nós
técnicos, gestores e ‘doutores das leis’ fracassamos. Aquele a quem alguns, de forma preconceituosa, chamam de “Zé Povinho”, não é que vítima
de nossa cegueira. E já se
descortina no horizonte
nosso entardecer. Teremos
tempo para nos redimir?
Reza a lenda que na Grécia antiga os sábios discutiam a salvação da Pátria.
Demóstenes, então, levou
às mãos uma fruta apodrecida, lançando-a ao chão e
exclamando:
“É verdade. Nossa República está degradada
como este fruto. Mas vejam que, do meio da matéria apodrecida, surgem as
sementes, porções de vida
nova, de esperança. Estas
sementes é que deverão
merecer o nosso especial
cuidado”.
Tais sementes são as
crianças - que temos entregue aos cuidados do
crime organizado instalado nas periferias de nossas
maiores cidades. Cuja saúde temos exposto ao ambiente insalubre produzido
pela falta de saneamento
básico universal.
Já não temos muito tempo - mas o temos suciente para livrar nossas escolas e professores do julgo
de criminosos e para espalhar canos de água e esgoto por todos os rincões deste país. Acho que pelo menos com isto podemos sonhar enquanto elite. Ou
não?

MAIS DE 48 MIL MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS FORAM ABERTAS ESTE ANO NO ES
VITÓRIA – Na próxima
segunda-feira (05) é comemorado o Dia Nacional da
Micro e Pequena Empresa,
que no Espírito Santo têm
contribuído para impulsionar a economia. Com a pandemia, muitos prossionais
perderam seus postos de trabalho e precisaram se reinventar para manter as contas

em dia. A criatividade somada à necessidade de um novo
ofício despertou o potencial
de empreender em muita
gente. A crise nanceira foi
intensicada com a pandemia do coronavírus, e somente esse ano mais de 48,5
mil projetos de pequenos
negócios saíram da gaveta e
se tornaram realidade.

Com a pandemia, muitos proﬁssionais perderam seus
postos de trabalho e precisaram se reinventar para
manter as contas em dia.

É o caso da Nancy Ortega, sócia da Salerosa – tábuas e mesarias, que viu na pandemia uma oportunidade de
apostar no sonho de empreender e investir na tábua de
frios como presente. “Está
sendo desaador, interessante e estimulador. Com as
pessoas evitando sair, fazendo mais sociais em casa, em
família, com eventos intimistas, a tábua de frios tem
sido de grande valor”, destaca a empresária.
O trabalho começou no
nal de julho, e em menos de
uma semana, com a ideia
estruturada e passando pelas
orientações do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Espírito Santo
(Sebrae/ES), Nancy e a sua
parceira de negócios, Vanessa Rozindo, deram início ao
trabalho de divulgação e
produção das tábuas com
foco no Dia dos Pais. “Nós

tínhamos o capital inicial,
uma data comemorativa chegando e vontade de fazer dar
certo. Resolvemos entrar em
contato com os fornecedores
e nós jogamos no empreendedorismo”, relembra Vanessa.
“As empresas em 2020
estão surgindo em um novo
cenário, onde quase todo o
processo de venda acontece
no meio digital e, aquelas
que não nasceram digitais,
têm adaptado seus serviços.
Atualmente, 72% dos empreendimentos capixabas já
fazem o uso das mídias digitais como canal de interação
com o cliente e para venda.
Por isso é tão importante os
empreendedores se capacitarem para entender a nova
dinâmica dos negócios e
terem sucesso no empreendimento”, ressalta o superintendente do Sebrae/ES,
Pedro Rigo.
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27 99900-2100

7

Sábado, 3 de outubro de 2020

Classificados

Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus
COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

COMUNICADO

COMERCIAL DE PESCADOS PRIMO LTDA ME, torna público que requereu à SEMMA Secretaria Municipal de Meio Ambiente – PREFEITURA DE SÃO MATEUS a Licença Ambiental LAR, Processo
016132/2020, para a atividade de Beneciamento de pescados, situada à Rodovia ES-10, Estrada
Barra Seca, s/n. Distrito de Barra Seca. São Mateus/ES CEP: 29.949-899. Foi determinado Estudo de
Impacto Ambiental.

NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A Empresa, BRENO MARINHO NEGRIS, com sede na SÍTIO AGUIRRE, 95, NESTOR GOMES - São Mateus
/ ES, cadastrada no CNPJ/CEI nº 51.230.95951/85, solicita o
comparecimento de JOSE CARLOS CUNHA, portador(a) do CPF nº 957153207 e CTPS nº 00062285
Série nº 00638, no prazo de 48 horas, a contar desta data. O seu não
comparecimento caracterizará o Abandono de Emprego, conforme o artigo 482, Letra I da CLT.
São MateusES 01/10/2020.

COMUNICADO

"APF EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA-ME", torna público que obteve da Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente de Pedro Canário, através do processo nº 4973/2019, a Licença Municipal de Regularização (LMR) nº 006/2020, para Extração de agregados da construção civil (tais como areia, argila,
saibro, cascalho, quartzo friável e outros, exceto britas) na localidade da Fazenda Boa Vista, Rodovia
Sebastião da Costa, Estrada do Meio, Zona Rural, Pedro Canário-ES.

CRONOS PREC. AT
2018/19 BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE
2009/09 BRANCA
STRADA WORK CE
2016/17 BRANCA
STRADA WORK
2013/13 BRANCA
TORO FREEDON AT
2018/18 CINZA

TORO VOLCANO AT
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4
2012/13 PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ
2016/16 BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6
COMFORT 2013/14
PRATA
POLO SEDAN 1.6
2006/06 PRATA
NOVO VOYAGE CL
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL
2012/13 PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13
BRANCA
ETIOS HB CROSS
2015/15 PRETA
COROLLA XEI 2.0
2016/17 PRATA
COROLLA XEI 2.0
2012/13 BEGE
COROLLA XEI 2.0
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD
2018/18 PRATA
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