
Daniel foi o candidato que recebeu a maior doação em dinheiro para a cam-
panha eleitoral, no país, de acordo com registro na Justiça Eleitoral. Ele do-

ou R$ 150 mil em espécie para sua própria campanha à reeleição.
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NOVA VENÉCIA – O 
Governo do Estado está rea-
lizando mais de R$ 22 mi-
lhões em obras de infraestru-
tura na macrorregião norte 
capixaba. Nesta sexta-feira 
(09), o governador Renato 
Casagrande esteve nos muni-
cípios de Nova Venécia e 
Pinheiros para entregar e 
visitar obras, além de anun-
ciar mais investimentos para 
a região. São obras de pavi-
mentação e drenagem nas 
principais vias dos municípi-
os. Casagrande também auto-
rizou o início da última etapa 
das melhorias no sistema de 
esgotamento sanitário de 
Nova Venécia.

“Essa parceria entre o Go-
verno e a Prefeitura tem dado 
resultado. Temos certeza que 
esse ambiente de parceria vai 
continuar para que possamos 
continuar investindo em No-
va Venécia. Estamos inaugu-
rando e visitando diversas 
obras no município. Em todo 
o Estado já concluímos mais 
de 30 quilômetros de calça-
mento rural. Somente no Ba-
irro Aeroporto são 18 mil 

Na primeira agenda do 
dia, o governador visitou as 
obras de calçamento rural na 
localidade de Guararema. 
Em seguida, Casagrande 
inaugurou o calçamento do 
distrito de Cedrolândia. A 
implantação do Programa 
Calçamento Rural no muni-
cípio de Nova Venécia teve 
i n v e s t i m e n t o  d e  R $ 
244.353,20 do Governo do 
Espírito Santo, por meio da 
Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca (Seag). Foram doa-
dos 4.911,50 metros quadra-
dos de blocos intertravados 
tipo holandês e 1.919,22 me-
tros de meios-os. Em con-
trapartida, o Município reali-
za a instalação e toda a infra-
estrutura necessária na obra.

GOVERNADOR ENTREGA OBRAS E ANUNCIA
NOVOS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA
PARA REGIÃO NORTE DO ESTADO

metros de calçamento e mais 
de 1.200 metros de compri-
mento em apenas uma aveni-
da. Quando investimos em 
calçamento, você tira a lama, 
o barro e a poeira da vida das 
pessoas e de dentro da casa 
das pessoas. Isso traz um per-
tencimento ao morador da-
quela localidade, que passa a 
valorizar mais sua casa. Pas-
sa uma tinta na fachada, con-
serta uma porta e uma jane-
la”, armou o governador.

O secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca, Paulo 
Foletto, destacou que o Pro-
grama é uma oportunidade 
de estreitar as relações com 
as prefeituras e trabalhar em 
conjunto para atender com 
excelência e eciência a 
população dos municípios. 
“Melhorando a trafegabili-
dade e o escoamento da pro-

Em Nova Venécia, o go-
vernador do Estado também 
assinou a Ordem de Serviço 
para a execução da terceira e 
última etapa da complemen-
tação do sistema de esgota-
mento sanitário do municí-
pio, que terá início na prime-
ira quinzena de novembro. 
Com um investimento na 
ordem de R$ 7 milhões, a 
obra tem prazo de conclusão 
em 2022 e vai beneciar 
mais de 3.100 moradores dos 
bairros Bela Vista, São Cris-
tóvão e Alvorada, na sede do 
município. Serão instaladas 
duas elevatórias de esgoto, 
mais de 10 mil metros de re-
de coletora e cerca de 1.380 
ligações prediais.

dução. Ao todo, são 82 comu-
nidades que serão benecia-
das, que mesmo em meio a 
pandemia, a Seag e o Gover-
no não pararam as atividades 
em infraestrutura rural”, res-
saltou.

“Saneamento é qualidade 
de vida injetada diretamente 
na veia. Quando você traz o 
saneamento às residências e 
aos bairros, você diminui o 
gasto com saúde e melhora a 
qualidade de vida daquela 
pessoa que mais necessita de 
investimentos do poder pú-
blico”, destacou Casagrande.

Além desses investimen-
tos, o governador visitou as 
obras de pavimentação, dre-
nagem e infraestrutura nos 
bairros Bela Vista, Vila Olím-

Para o diretor presidente 
da Companhia Espírito San-
tense de Saneamento (Ce-
san), Carlos Aurélio Linhalis 
(Cael), essa obra vai trans-
formar a realidade da região. 
“Saneamento é mais do que 
um serviço de utilidade pú-
blica e bem-estar social, é 
uma questão de saúde. Ter 
água e esgoto tratados me-
lhora a vida, para além de 
promover a economia local e 
o respeito ao meio ambien-
te”, pontuou.

Por meio da Secretaria de 
Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), o Governo do Esta-
do está investindo quase R$ 
15 milhões em infraestrutura 
em Nova Venécia e municí-
pios próximos, como Boa 
Esperança e Pinheiros – que 
também recebeu a visita do 
governador.  Além da pavi-
mentação das vias, calçadas, 
que serão revestidas e padro-
nizadas, inclusive com a im-
plantação de rampas para 
acessibilidade de pessoas 
com mobilidade reduzida e 
piso tátil.

pica, Padre Geanni e Aero-
porto. “Também visitamos a 
Avenida Guanabara. Come-
çamos a fazer essa obra em 
nosso governo passado, sen-
do paralisada na administra-
ção seguinte. Agora damos 
continuidade a essa obra tão 
sonhada e esperada pela po-
pulação de Nova Venécia. 
Vamos inaugurá-la o mais 
rápido possível. Devido à 
pandemia, 2020 está sendo 
um ano desaador, mas 
estamos conseguindo execu-
tar diversas ações, realizan-
do muitos investimentos em 
infraestrutura em todo Esta-
do. Para isso, precisamos da 
parceria e a resposta rápida 
dos municípios”, armou 
Casagrande.

O secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, 
Marcus Vicente, explicou 
que as obras trarão melhorias 
no deslocamento dos mora-
dores. “São ruas que apresen-
tam deciências de pavimen-
tação e que não atendem de 
maneira ecaz a mobilidade 
urbana. Algumas cam com 
lama nos períodos de chuva e 
com poeira em tempos secos. 
As obras certamente trarão 
mais qualidade de vida aos 
moradores, trazendo um sen-
timento maior de pertenci-
mento”, ressaltou.

“Essa parceria entre o Governo e a Prefeitura tem dado resultado. Temos certeza que 
esse ambiente de parceria vai continuar para que possamos continuar investindo 
em Nova Venécia.

Segundo a OMS
Brasil é eleito o país
mais ansioso do mundo

São cerca de 3 milhões de 
pessoas que morrem anual-
mente devido ao uso nocivo 
do álcool e a cada 40 segun-
dos, uma comete suicídio 
como tratado na Campanha 
Setembro Amarelo. Atual-
mente, bilhões de pessoas 
em todo o mundo foram 
afetadas pela pandemia de 
COVID-19, que está cau-
sando um impacto adicional 
na saúde mental das pesso-
as.

A origem da palavra ansi-
edade vem do grego anshe-
in, que signica estrangular, 
sufocar, oprimir e abre uma 
série de sensações, senti-
mentos e emoções surgidas 
a partir de uma situação ge-
radora de estresse. "O es-
tresse, a ansiedade e as emo-
ções caminham juntas de 
mãos dadas e são comuns 

SÃO PAULO – Dados 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e da Organi-
zação Panamericana da Saú-
de (OPAS) indicam que a 
saúde mental é uma das áre-
as mais negligenciadas com 
quase 1 bilhão de pessoas 
no mundo vivendo com 
transtornos mentais. Segun-
do a OMS, o Brasil foi elei-
to o país mais ansioso do 
mundo.

No próximo sábado, dia 
10 de outubro, é o Dia Inter-
nacional da Saúde Mental e 
para Marcos Raul de Olivei-
ra, psicólogo e fundador do 
site Psico.Online, a data, 
bem como campanhas como 
o Setembro Amarelo, Janei-
ro Branco e ações digitais 
engajadas online, podem ser 
o início para as mudanças 
que facilitem o acesso de 
toda a população aos pros-
sionais dedicados à Saúde 
Mental e Emocional. "É im-
portante prestar atenção aos 
primeiros sintomas da doen-
ça e buscar ajuda o quanto 
antes para garantir uma me-
lhor qualidade de vida".

No entanto, ainda são 
relativamente poucas as 
pessoas que têm acesso a 
serviços de saúde mental de 
qualidade. Em países de 
baixa e média renda, mais 
de 75% das pessoas com 
transtornos mentais, neuro-
lógicos e por uso de subs-
tâncias não recebem ne-
nhum tratamento para sua 
condição. Além disso, o 
estigma, a discriminação, a 
legislação punitiva e as vio-
lações dos direitos humanos 
infelizmente ainda são co-
muns.

Procure perceber qual o 
gerador e busque ajuda se 
for preciso para identicá-
lo. A ansiedade faz parte da 
vida e é necessário o auto-
conhecimento para identi-
car o gatilho e perceber em 
si as gradações dessa ansie-
dade, pois a permanência 
nesse estado pode fazer com 
que a ansiedade deixe de ser 
o problema e passe a ser um 
sintoma de outro ainda mai-
or.

aos seres humanos, mas 
tornam-se problemáticas 
quando fogem ao equilíbrio 
necessário para a nossa so-
brevivência", ressalta Raul.

Perceba alterações no 
comportamento, alterações 
na maneira de brincar e ou-
ça o que eles têm a dizer e 
como se percebem ou se 
comportam. "Muitas vezes 
os pedidos para procurar um 
prossional são ignorados 
pelos pais e são atitudes que 
precisam ser revistas neste e 
nos outros dias para a saúde 
mental e emocional", nali-
za o psicólogo.

E qual, anal são as dicas 
para um momento de crise 
de ansiedade? São várias: 
identique o motivo, peça 
ajuda e ajude não fortale-
cendo a ansiedade com per-
guntas ou dicas milagrosas. 
Acolha, ouça e procure fo-
car naquilo que se tem à 
mão. Conte, por exemplo, 
suas respirações, respirando 
e inspirando lentamente. 
Dedique tempo a você sem 
se cobrar.

A ansiedade "não causa 
falta de ar", causa a impa-
ciência em você por você 
respirar curta e rapidamen-
te. Busque essa paciência 
contando e colocando sua 
atenção no ato de respirar. 
E, mesmo parecendo repeti-
tivo e tendencioso, busque 
um psicólogo para entender 
melhor o que está aconte-
cendo.

Raul faz um alerta os pais 
que têm que car atentos 
aos comportamentos de se-
us lhos. Lembrem-se que 
eles aprendem, percebem e 
são inteligentes, mas tam-
bém precisam de atenção a 
Saúde Mental e Emocional.

Marcos Raul de Oliveira, 
é  p s i c ó l o g o ,  C R P 
06/154.661 fundador do site 
psico.online, disponível em 
https://psico.online/blog, 
adepto da telesaúde e das 
soluções que integrem de 
maneira segura tecnologia, 
pessoas e saúde mental.
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SÃO MATEUS – O pre-
feito de São Mateus, Daniel 
Santana Barbosa (PSDB), 
popularmente conhecido 
como “Daniel da Açaí” foi o 
candidato que recebeu a mai-
or doação em dinheiro para a 
campanha eleitoral, no país, 
de acordo com registro na 
Justiça Eleitoral. Daniel da 
Açaí, doou R$ 150 mil em 
espécie para sua própria cam-
panha à reeleição. Segundo 
o portal do Tribunal Superi-
or Eleitoral (TSE), o prefei-
to declarou ter R$ 646,8 mil 
em dinheiro vivo. O levanta-
mento é do jornal "O Globo" 
e a matéria também foi vei-
culada no Jornal Hoje, nesta 
quinta-feira (08).

A doação do tucano está 
acima do limite estabelecido 
pelo TSE para as doações de 
pessoas físicas e de recursos 
próprios em "dinheiro vi-
vo". Uma resolução do ano 
passado proíbe doações em 
espécie, de terceiros e do 
próprio candidato, superio-
res a R$ 1.604,10.

Só podem ser feitos re-
passes que ultrapassem essa 
cifra por meio de transferên-
cia eletrônica entre contas 
bancárias e cheque cruzado 
ou nominal. A defesa do pre-
feito alega que ocorreu um 

DANIEL DA AÇAÍ RECEBE R$ 150 MIL
EM DOAÇÃO EM DINHEIRO; ADVOGADO
DIZ QUE ERRO FOI NO REGISTRO

O advogado Altamiro 

erro no lançamento do gasto 
e que, na verdade, a doação 
ocorreu por meio de transfe-
rência bancária.

Até o momento 432 can-
didatos em todo o país, sen-
do 71 deles disputando o 
cargo de prefeito, registra-
ram doações de pessoas físi-
cas e de recursos próprios 
acima do limite estabelecido 
pelo TSE. Esses repasses 
somam mais de R$ 2,1 mi-
lhão, ainda segundo levanta-
mento de "O Globo”.

O OUTRO LADO

O advogado encaminhou 
à reportagem o comprovante 
para demonstrar que o valor 
saiu da conta do prefeito, da 
pessoa física dele, para a 
conta de campanha.

Thadeu Sobreiro, que repre-
senta o prefeito Daniel da 
Açaí, a doação que consta no 
sistema não foi feita em espé-
cie, e sim por transferência 
bancária, via TED, seguindo 
a regra eleitoral. Ocorreu, na 
verdade, um erro de lança-
mento no sistema da Justiça 
Eleitoral. Segundo Sobreiro 
foi uma falha do setor de con-
tabilidade da campanha. A doação do tucano está 

acima do limite estabe-
lecido pelo TSE para as 
doações de pessoas físi-
cas e de recursos própri-
os em "dinheiro vivo".

VITÓRIA – Esse feria-
dão de Nossa Senhora Apa-
recida não vai dar praia para 
os capixabas. De acordo 
com o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técni-
ca e Extensão Rural (Inca-
per), sábado (10), domingo 
(11) e segunda-feira (12) 
vão ter muitas nuvens e chu-
va a qualquer hora do dia 
para quase todas as regiões 
capixabas.

Segundo o Incaper, a cul-
pa do tempo instável é a pas-
sagem de uma frente fria 
pelo mar, no sábado (10). Na 
Grande Vitória, a tempera-
tura máxima cai um pouco e 
chega a 33°C, a mínima é de 
24°C, e pode chover até 10 
milímetros.

Também chove nas re-
giões Sul e Serrana, mas o 
calor não dá trégua por lá. 
No Sul capixaba, a mínima 
vai ser de 23°C e máxima de 
39°C, e pode chover até 30 

FERIADÃO VAI SER DE CHUVA EM TODO
ESPÍRITO SANTO. CONFIRA A PREVISÃO

Segundo o Incaper, a culpa do tempo instável é a passagem de uma frente fria pelo 
mar.

milímetros ao longo do dia, 
enquanto nas montanhas, a 
mínima é de 22°C e máxima 
de 33°C.

Já os municípios da re-
gião Noroeste podem espe-
rar chuva de até 5 milíme-
tros à tarde e muito calor. A 
temperatura máxima chega 
a 39°C e mínima de 22°C. 
Não chove no Norte do Esta-
do e o dia deve ser muito 
quente. A máxima é de 39°C 
e mínima de 21°C. 

No domingo (11), o dia terá 
muitas nuvens e poucas aber-

turas de sol em todas as re-
giões capixabas. O tempo ca 
instável e há previsão de chu-
va para todos os municípios. 

Na segunda-feira de feri-
ado (12), o tempo segue ins-
tável, com muitas nuvens, 
devido ao vento úmido que 
sopra do mar em direção ao 
continente. Chove em al-
guns momentos do dia, em 
todas as regiões.

Dois suspeitos com
drogas e munições
são presos

SÃO MATEUS – Do-
is indivíduos foram deti-
dos pela Polícia Militar 
na noite dessa quinta-
feira (8) no bairro Vitó-
ria, em São Mateus, du-
rante patrulhamento pre-
ventivo. Na ocorrência 
também foram apreendi-
das drogas e munições.

Durante o policia-
mento no bairro Santo 
Antônio, policiais avis-
taram um veículo em 
atitude suspeita seguin-
do em direção ao bairro 
Vitória. De acordo com a 
PM, ao perceber a apro-
ximação da equipe, o 
motorista mostrou-se 
apreensivo e os militares 
notaram uma movimen-
tação intensa dentro do 
veículo, que acelerou 
rapidamente. Os policia-
is, então, acionaram os 
sinais luminoso e sonoro 
da viatura e deram or-
dem de parada. No en-
tanto, o condutor conti-
nuou acelerando e reali-
zando diversas conver-
sões tentando fugir da 
abordagem.

Segundo a Polícia Mili-
tar, em certo momento o 
motorista perdeu o con-
trole do veículo, subiu na 
calçada e colidiu contra a 
parede de uma igreja. 
Após a batida, ele desem-
barcou do carro seguran-
do uma arma e fugiu a pé. 
O suspeito ainda efetuou 
um disparo contra os mili-
tares, que revidaram e 
atiraram duas vezes. No 
entanto, o homem conti-
nuou a fuga a pé, pulando 
o muro de cerca de 1,70 
metro de uma casa, onde 
se abrigou com o auxílio 

No interior do veículo 
os policiais encontraram 
98 pinos de cocaína e 900 
pedras de crack no assoa-
lho do lado do carona. 
Sob o banco do motorista 
os militares localizaram 
93 buchas de maconha. 
Já na porta lateral do mo-
torista foram apreendi-
das 20 munições calibre 
32.

de populares e de mora-
dores da residência.

No local da batida, um 
homem que estava no 
banco do carona foi deti-
do. Populares hostiliza-
ram a ação da polícia pe-
dindo a liberação do indi-
víduo, com o intuito de 
atrapalhar as buscas ao 
motorista, segundo a 
PM. Com a chegada das 
equipes da Força Tática, 
houve a necessidade de 
utilizar equipamentos 
não letais para dispersar 
as pessoas que jogavam 
pedras em direção aos 
militares.

Após controlada a situ-
ação, e com o apoio e ou-
tros policiais, as buscas 
pelo motorista foram reto-
madas. As equipes entra-
ram no local e ao avistar 
os rastros de sangue loca-
lizaram o indivíduo em 
um dos quartos com um 
ferimento no tornozelo 
esquerdo, possivelmente 
causado pelos disparos 
durante o confronto. Ele 
foi socorrido pela Polícia 
Militar ao Hospital Ro-
berto Silvares, onde rece-
beu atendimento médico 
e posteriormente levado 
para a Delegacia Regio-
nal do município com o 
carona.

Segundo a PM, os dois homens estavam em atitu-
de suspeita dentro de um carro, onde foram encon-
trados 98 pinos de cocaína e 900 pedras de crack 
no assoalho do lado do carona, além de 20 muni-
ções calibre 32.



Acesse:
www.fanoticias.com.br

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

4 Sábado, 10 de outubro de 2020

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE AQUI:

27 99900-2100

Além de São Mateus, a 
companhia possui duas ou-
tras unidades em Caxias do 
Sul e 11 fábricas no exterior 
com veículos produzidos 
rodando em mais de cem 
países.

Inaugurada em 2014, a 
planta da Marcopolo em 
São Mateus atualmente em-
prega 1.065 colaboradores e 
é focada na produção de mi-
cro-ônibus da Volare e cole-
tivos urbanos. A fábrica pos-
sui capacidade de produção 
para 12.500 unidades por 
ano.

SÃO MATEUS – A Mar-
copolo, líder na fabricação 
de carrocerias de ônibus na 
América Latina, recebeu no 
dia 03 a Medalha de Honra 
ao Mérito Eleosípio Cunha, 
concedida pela Câmara Mu-
nicipal de São Mateus, no 
Espírito Santo, em reconhe-
cimento à atuação da com-
panhia em prol do desenvol-
vimento da Indústria na re-
gião.

CÂMARA HOMENAGEIA MARCOPOLO
COM MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO

Empresa, que atua na cidade desde 2014, foi contemplada com a Medalha de Desen-
volvimento Regional.

A Marcopolo foi fundada 
há 71 anos em Caxias do Sul 
(RS), o Grupo Marcopolo é 
líder na fabricação de carro-
cerias de ônibus no Brasil e 

posiciona-se entre as maio-
res fabricantes do mundo. A 
companhia investe de forma 
contínua em aprimoramen-
to, tecnologia, design e ex-

pansão, produzindo solu-
ções que contribuem para o 
desenvolvimento do trans-
porte coletivo de passagei-
ros.

SÃO MATEUS – A fa-
bricante de ônibus Marco-
polo decidiu nesta sexta-
feira (2) encerrar as ativida-
des de sua fábrica localizada 
em Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro, a partir do dia 30 
deste mês. De acordo com a 
empresa, a decisão é parte 
do processo de “otimização 
de plantas”, e as demais uni-

FÁBRICA NO RIO SERÁ FECHADA E
PRODUÇÃO DE VEÍCULOS É TRANSFERIDA
A DEMAIS UNIDADES COMO A DO ES

Com o fechamento da 
unidade uminense, a fabri-
cante de ônibus passa a con-
tar com três fábricas no País, 
sendo duas delas em Caxias 
do Sul, no Rio Grande do 
Sul, cidade onde está a sede 

dades absorverão a produ-
ção conforme os mercados 
se regularizarem no pós-
pandemia.

A empresa arma que a 
decisão deve trazer maior 
racionalidade a seus custos 
de produção. “A concentra-
ção das operações brasilei-
ras em um número menor de 
fábricas vem contribuindo 

da empresa, e uma em São 
Mateus, no Espírito Santo. 
No exterior, a empresa tem 
11 fábricas.

para a redução de custos e 
incremento da eciência”, 
explica a companhia em fato 
relevante divulgado nesta 
sexta-feira. Não há detalhes 
sobre a destinação do qua-
dro de funcionários da em-
presa.

A unidade da Marcopolo 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense, produz os 
modelos Torino, Viale BRT 
e Viale BRS, todos destina-
dos à mobilidade urbana. 
Outras plantas da compa-
nhia, no entanto, também 
produzem os mesmos mode-
los.

A fábrica existe desde 
1955, mas passou a fazer 
parte do parque da fabrican-
te em 1999. Em 2001, a Mar-
copolo adquiriu 100% de 
seu capital, e tornou-se sua 
única proprietária.

No segundo trimestre, 
com o impacto da pandemia 
da covid-19 sobre o merca-
do, a Marcopolo viu o lucro 
líquido cair 98,6% em com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, para 
R$ 1,3 milhões. A receita 
teve contração de 30%, e a 
produção total, de 45,7%.

A empresa afirma que a decisão deve trazer maior racionalidade a seus custos de 
produção.

SÃOMATEUS – Qua-
tro campus do Instituto 
Federal do Espírito Santo 
(Ifes) divulgaram seleção 
para contratação de pro-
fessores substitutos. São 
onze vagas para os cam-
pus de Alegre, Aracruz, 
São Mateus e Vitória. As 
inscrições deverão ser rea-
lizadas exclusivamente 
por meio do envio da docu-
mentação por e-mail.

As vagas são para a car-
ga horária de 40 horas, 
com remuneração que par-
te de R$ 3.180,85 e varia 
conforme a titulação do 
prossional, além de bene-
f íc ios  como auxí l io-
alimentação, auxílio-
transporte e auxílio pré-

Ifes contrata
professores substitutos
para diversas áreas
com salário de
até R$ 3.180

Os processos de seleção 
serão por meio da Avalia-
ção de Títulos e Experiên-
cias Prossionais (de 
caráter classicatório) e 
da Prova de Desempenho 
Didático (eliminatória).

Os editais estão dispo-
n í v e i s  e m :  i f e s . e-
du.br/processosseletivos/
s u b s t i t u t o s - e -
temporarios.

CONFIRA MAIS 
INFORMAÇÕES:

Inscrições de 5 a 13 de 
outubro

1 vaga para a área de 
Física

escolar (para lhos meno-
res de seis anos de idade). 

Campus São Mateus

Os processos de seleção serão por meio da Avalia-
ção de Títulos e Experiências Profissionais (de cará-
ter classificatório) e da Prova de Desempenho Didá-
tico (eliminatória)

Jovem usa talão de
cheque roubado
para comprar carro,
moto e gado

VITÓRIA – Uma em-
presária teve pertences fur-
tados em Campo Grande, 
Cariacica. Segundo relato 
da vítima, um talão de che-
que estava entre os objetos 
levados há cerca de uma 
semana. Passado alguns 
dias após o crime, uma pes-
soa entrou em contato para 
avisar que os cheques esta-
vam sendo usados por cri-
minosos. 

O homem tentou com-
prar um carro e até gado no 
interior do Estado. Para 
tentar colocar o suposto de 
estelionatário na prisão, a 
mulher teve uma ideia. Ela 
se passou por outra pessoa e 
ofereceu uma moto ao jo-
vem. Com a certeza de que 

Segundo a polícia, duran-
te três vezes o homem faltou 
aos encontros para fechar o 
negócio, mas no último o 
rapaz de 18 anos foi preso. 
O suspeito estava com um 
cheque no momento da pri-
são. A folha foi apreendida 
pela polícia que notou indí-
cios de fraude e entrou em 
contato com o banco. 

o cheque era dela, e com o 
contato do rapaz, a vítima 
procurou a delegacia.

O rapaz contou que mora 
em São Matheus, no norte 
do Espírito Santo, e veio 
para a Grande Vitória para 
comprar a suposta moto. 
Ele estava acompanhado de 
um amigo que, segundo a 
polícia, não sabia do crime.

A vítima se 
passou por 
uma cliente 
para conse-
guir provas 
e ajudar a 
p o l í c i a  a 
p re n d e r  o 
suspeito
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SÃO PAULO – As altas 
temperaturas vêm castigan-
do a população do país nos 
últimos dias. A sensação de 
desconforto causada pela 
baixa umidade do ar traz 
indisposição, falta de apeti-
te, sensação de boca seca e 
muito calor. Temperaturas 
extremas não fazem bem 
para a saúde e os médicos 
recomendam hidratação 
constante, uso de roupas 
leves e evitar exposição ao 
sol entre 10h e 16h. Além 
destes cuidados básicos, 
precisamos car atentos a 
outros sinais do corpo, é o 
que recomenda o cardiolo-
gista Augusto Vilela.

“Dias  extremamente 
quentes como os que esta-
mos passando elevam o ris-
co de complicações por do-
enças cardiovasculares, em 
especial para aqueles que já 
apresentam algum problema 
cardíaco. Se a pessoa notar 
que está com os batimentos 
cardíacos acelerados, dor no 
peito, dor de cabeça ou ton-
tura, é importante procurar 
ajuda médica, pois estes sin-
tomas aliados ao forte calor 

CALOR EXTREMO AUMENTA RISCO
DE ATAQUE CARDÍACO E DERRAME

Especialista fala como se prevenir e alerta para os 
sinais de perigo.

podem indicar um risco de 
infarto ou AVC”, alerta.

Quando a temperatura 
ambiente está elevada, a 
pressão arterial pode cair e a 
frequência cardíaca aumen-
tar, é essa combinação eleva 
as chances de uma pessoa 
que tem problemas cardía-
cos apresentar um quadro de 
saúde mais grave. “Uma das 
maneiras de se prevenir é 
estar com o acompanhamen-
to médico em dia. Consul-
tas, exames e uso de medica- O combate aos malefícios 

mentos deve ser feito de 
acordo com a recomendação 
médica. Conseguir perma-
necer em um ambiente com 
a temperatura controlada 
por algumas horas, fazendo 
uso de ventilador ou ar con-
dicionando, ajuda a melho-
rar a sensação de desconfor-
to causada pelo calor, auxili-
ando principalmente na res-
posta do corpo à temperatu-
ra ambiente”, recomenda o 
cardiologista.

que o calor pode trazer para a 
nossa saúde também estão 
relacionados com a alimen-
tação. De acordo com o Dr. 
Augusto Vilela, em dias mui-
to quentes, deve-se ter muito 
cuidado com a ingestão de 
determinados alimentos. 
“Alimentos muito calóricos, 
com alto teor de gordura e 
carboidratos devem ser evi-
tados em especial nos dias 
mais quentes. Eles podem 
provocar sensação de mal-
estar, associados também a 
intoxicação alimentar, muito 
comum de ocorrer em dias 
mais quentes. O ideal é fazer 
consumo de alimentos mais 
leves, carnes brancas, sala-
das, evitar o consumo exces-
sivo de bebida alcóolica e 
manter o corpo hidratado, 
consumindo em média 2 li-
tros de água por dia”, arma.

“ Importante ressaltar que 
muitos idosos não bebem 
água frequentemente e usam 
diurético para controle de 
pressão. Nesse contexto, 
aliado a altas temperaturas 
há um risco grande de desi-
dratação grave.” completa.

VITÓRIA – A EDP, dis-
tribuidora de energia elétri-
ca do Espírito Santo, e a Pre-
feitura de Montanha assina-
ram em uma reunião virtual 
na tarde de hoje, dia 08, o 
convênio do projeto que 
substituirá de 310 pontos de 
iluminação da cidade pela 
tecnologia LED. A ação foi 
contemplada na Chamada 
Pública de Eciência Ener-
gética da EDP, para incenti-
var a conservação e uso raci-
onal da energia elétrica.

Ao todo, a Chamada Pú-
blica para Projetos de E-
ciência Energética da EDP 
vai investir mais de R$ 3 mi-
lhões em cinco projetos sele-
cionados. Entre eles, está a 

Com o projeto será possí-
vel reduzir o consumo de 
energia da administração 
municipal referente a ilumi-
nação pública em cerca de 
2 8 0  m e g a w a t t s - h o r a 
(MWh/ano), o equivalente 
ao consumo médio anual de 
aproximadamente 115 famí-
lias. Além disso, há uma re-
dução também nos custos de 
manutenção, uma vez que a 
durabilidade da lâmpada 
LED é muito superior ao 
sistema atualmente utiliza-
do. O novo modelo também 
gera menor impacto ambi-
ental� por não conter mer-
cúrio e outros componentes 
nocivos em sua composição.

EDP VAI INVESTIR MAIS DE R$ 500 MIL
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MONTANHA

O projeto foi contemplado na Chamada Pública para 
Projetos de Eficiência Energética. Lâmpadas de LED 
são mais eficientes, econômicas e sustentáveis

ecientização da ilumina-
ção pública municipal de 
Cariacica com a substituição 
de 805 pontos de iluminação 
pública por lâmpdas LED. 
Duas unidades da organiza-
ção solidária Cáritas em Ara-
cruz e outra em Sooretama 
serão beneciadas com a 
substituição de 250 lâmpa-
das, 12 aparelhos de ar con-
dicionado split e instalação 
de 77 módulos fotovoltai-
cos, e a Procuradoria da Re-
pública, em Vitória, terá a 
substituição de 4 aparelhos 
de ar condicionado split e 
instalação de 84 paineis foto-
voltaicos.

O projeto Eciência Soli-
dária, que atua por meio de 
um posto de atendimento 
itinerante para a  conscienti-
zação de clientes residencia-
is sobre o uso eciente da 
energia e possibilita a troca 
de lâmpadas comuns por 
LED, também será realiza-
do. Ao todo serão cerca de 
40 mil lâmpadas antigas 
substituídas. Os municípios 
contemplados que ainda se-
rão selecionados.

“Beneciar instituições 
solidárias, a população e 
serviços públicos da área de 
concessão por meio dos pro-
gramas de eciência energé-
tica e tornar a iluminação 
pública das cidades mais 
eciente está em linha com 

nosso propósito de Usar a 
nossa energia para cuidar 
sempre melhor. Conseguire-
mos contribuir diretamente 
para a utilização segura e 
racional da energia elétrica 
por meio dos projetos con-
templados, e, consequente-
mente, para a redução de 
gastos com energia e um me-
lhor uso dos recursos natura-
is”, arma Vanessa Lugon , 
gestora executiva da EDP. 

Com as cinco iniciativas 
selecionadas pela Chamada 
Pública de Eciência Ener-
gética da EDP, será possível 
reduzir o consumo de ener-
gia das instituições beneci-
adas em cerca de 3.153 me-

Realizar projetos que re-
sultem em eciência energé-
tica é uma ação que rearma 
o compromisso da EDP com 
os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) - 
plano de ação global deni-
do pelas Nações Unidas 
(ONU) para alcançar o de-
senvolvimento sustentável 
até 2030, e que está incorpo-
rado à agenda estratégica da 
Companhia para crescer ge-
rando impactos positivos 
junto à sociedade e ao meio 
ambiente.

gawatts-hora (MWh/ano), o 
equivalente ao consumo mé-
dio anual de aproximada-
mente 1.311 famílias.

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Vários focos de 
incêndios criminosos estão 
sendo registrados ao longo da 
rodovia ES-010, no trecho 
que liga Conceição da Barra 
ao distrito de Itaúnas, na re-
gião Norte do Espírito Santo.

Nessas ações, os invasores 
derrubam o eucalipto, colo-
cam fogo para limpar o local e 
constroem casas de materiais 
que variam de alvenaria a 
madeira e lona. Sem controle, 
o fogo se espalha e acaba al-
cançando áreas de proteção 
ambiental.

As queimadas acontecem 
tanto em propriedades priva-
das de plantio de eucalipto 
quanto em áreas de proteção 
ambiental.

“Temos conhecimento 
desse problema macrorregio-
nal que envolve crimes contra 
o meio ambiente, crimes con-
tra a propriedade, crimes con-
tra a sociedade. Há incêndios, 
há invasões de terra e tudo 
isso com ns econômicos por 
parte de organizações crimi-
nosas que têm agido nessa 
região”, relatou Brito.

Segundo o gerente, os ca-

De acordo com funcionári-
os da Suzano Papel e Celulo-
se, atual dona da área, peda-
ços de terra ao longo da rodo-
via estão sendo sistematica-
mente invadidos.

Queimadas clandestinas
e invasões são
registradas na Barra

“Nossa equipe segue desde 
a manhã de hoje combatendo 
um incêndio no interior do 
parque. E essa tem sido rotina 
quase que diária dos brigadis-
tas, também na nossa Zona de 
Amortecimento. Realidade 
que se assola pelo país e tem 
sido notícia em várias regiões 
e unidades de conservação do 
Brasil nas últimas semanas. 
Os desaos no combate a 
incêndios orestais são gran-
des, principalmente nessa 
época do ano. E os riscos e 
prejuízos ainda maiores”, diz 
a publicação.

A Polícia Militar Ambien-
tal esteve no local para saber a 
dimensão do incêndio e se 
áreas do Parque Estadual de 
Itaúnas foram atingidas pelo 
fogo.

sos já foram levados para a 
Justiça. “Levamos ao conhe-
cimento do Governo do Esta-
do, que prontamente se dispôs 
a preparar uma força-tarefa 
para atuar nas causas e no 
combate a esse tipo de situa-
ção”, explicou.

Em uma publicação das 
redes sociais, o parque infor-
ma que uma equipe estava 
combatendo um incêndio no 
interior da unidade de conser-
vação.

A Polícia Civil informou 
que investiga os incêndios e 
nenhum suspeito foi detido.

Estrada liga a sede do município ao distrito de Itaúnas. 
Em alguns casos, as chamas se espalham e atingem 

áreas de proteção ambiental.

ES está em fase de
consolidação da queda,
diz subsecretário sobre
casos de covid-19

VITÓRIA – O Espírito 
Santo vive uma fase de con-
solidação da queda dos ca-
sos do novo coronavírus 
entre os capixabas. A ar-
mação é do subsecretário 
em Vigilância de Saúde, 
Luiz Carlos Reblin. Segun-
do ele, a taxa de transmissão 
no estado também está bai-
xa, mas é preciso manter os 
cuidados necessários para 
que os números não voltem 
a subir.

Em vídeo divulgado pela 
Secretaria de Saúde do Espí-
rito Santo (Sesa), Reblin 
arma que os números 
apontam para a consolida-
ção da pandemia. "Está em 
uma fase de consolidação da 
queda, tanto no número de 
casos por região e pelo nú-
mero de internação, quanto 
pelo número de óbitos. A 
nossa taxa de transmissão, 
nesta semana, tem um pata-
mar abaixo de 1 para o Espí-
rito Santo, para a Grande 
Vitória e para o interior do 
estado. Esses indicadores 

todos apontam para aquilo 
que é a consolidação na que-
da da doença", disse.

O subsecretário destacou 
que os números de cada cida-
de ou região do Espírito San-
to são acompanhados diari-
amente, por meio do Painel 
Covid-19. Até a tarde desta 
quinta-feira (08), foram re-
gistradas 3.617 mortes e 
136.590 casos conrmados 
da covid-19 no estado.

Reblin ainda reforçou 
que manter o patamar de 
queda no número de casos, 
internações e óbitos é um 
dever de toda a população. 
"Cumprir as regras estabele-
cidas para o convívio em 
sociedade e frequentar algu-
mas atividades requer de 
todos nós disciplina. Vamos 
mostrar para o que viemos. 
Utilizar a máscara e higieni-
zar as mãos deve ser uma 
regra permanente entre nós 
daqui por diante. Só assim a 
gente mantém este patamar 
de queda consolidada da 
pandemia", nalizou.
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A AMAZÔNIA

O que há de verdade nis-
so tudo? Parece incrível, 
mas simplesmente não sa-
bemos! O pior: vítimas da 
ideologização da questão, 
passamos a discuti-la de 
forma tão apaixonada 
quanto incompleta.

Quantas empresas estão 
explorando quais riquezas 
na Amazônia? Quanto pa-
gam por isso? Quanto re-
metem eventuais transna-
cionais a título de lucros 
para seus países de ori-
gem? Há casos de explora-
ção predatória ou que cau-
se danos ao ambiente? Se 
sim, quais medidas foram 

É quando humildemen-
te sugiro, enquanto brasi-
leiro, que as perguntas a 
seguir sejam objeto de am-
plo e aberto estudo a ser 
oferecido ao nosso povo - 
e à própria humanidade. 
Penso que nossas institui-
ções e a sociedade civil 
organizada tem maturida-
de e serenidade para tal.

Alguns dizem que es-
trangeiros a cobiçam. Ou-
tros que estamos a destruí-
la. Noticia-se um genocí-
dio da população indíge-
na. Denuncia-se a ação 
predatória de empresas. 
Fala-se em perda de sobe-
rania.

Vamos lá: quanto da 
oresta amazônica tem 
sido objeto de destruição? 
Por quem? Onde? Quan-
do? Quais medidas foram 
ou estão sendo adotadas?

A ideologização de um 
problema - seja ele qual 
for - é poderosa barreira 
para sua solução. Destru-
indo pontes e erguendo 
muros torna virtualmente 
impossível uma discussão 
lúcida. Desgraçadamente 
este fenômeno aconteceu 
com a questão da Amazô-
nia. 

ou estão sendo tomadas?

O que não pode ser é as 
décadas se passarem e con-
tinuarmos todos - impru-
dentemente - a discutir um 
tema tão importante com 
base em “achismos”, dis-
cursos e reportagens de 
ocasião. Há que se saber - 
e para ontem - quais peri-
gos rondam a Amazônia. 
Anal, como ensinava 
Leonardo da Vinci, “é ma-
is fácil resistir no início do 
que no nal”.

Quantas e quais ONGs 
atuam da Amazônia? Qual 
a origem, objetivo e fonte 
de nanciamento de cada 
uma delas?

Qual a real situação da 
população indígena? Nos-
so país tem sido digno para 
com seus índios? Ou estes 
tem sido entregues à in-
uência de estrangeiros?

Estas são perguntas ob-
jetivas - e que comportam 
respostas claras. Nosso 
país tem condições de for-
necê-las de forma consis-
tente e rme ao seu povo.

A quanto monta o po-
tencial econômico da Ama-
zônia? É possível explorá-
la de forma sustentável? 
Quantas patentes tiveram 
origem em sua fauna ou 
ora? Elas foram registra-
das por brasileiros?

Aliás, suspeito que já 
rondamos o nal…
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SÃO PAULO – Uma mu-
dança no estilo de vida, com 
atividade física frequente e 
alimentação equilibrada, 
ajuda a prevenir uma série 
de doenças, entre elas o cân-
cer de mama. A campanha 
Outubro Rosa deste ano, 
lançada pela Sociedade Bra-
s i l e i r a  de  Mas to log i a 
(SBM), visa a chamar a aten-
ção das mulheres para evita-
rem hábitos como sedenta-
rismo, tabagismo e ingestão 
de bebidas alcoólicas. O te-
ma é "Quanto antes melhor".

Segundo dados do Insti-
tuto Nacional de Câncer 
(INCA), 29% dos casos de 
tumor no Brasil são de ma-
ma. Destes, 30% poderiam 
ser evitados com mudanças 
de hábitos no dia a dia, como 
consumir alimentos mais 
saudáveis e menos industri-
alizados.

"De maneira geral para 
todos os cânceres, uma dieta 
rica em bras e pobre em 
gordura, associada à ativida-
de física regular, pode aju-
dar na prevenção", explica o 
radio-oncologista Guilher-
me Rebello, do Instituto de 
Radioterapia Vitória (IRV). 

A prevenção do câncer de 
mama não é feita apenas 
com mudanças na rotina. É 
preciso ir ao médico periodi-
camente e realizar os exa-
mes anuais, como a mamo-
graa. Guilherme Rebello 
explica que muitas vezes a 
doença não dá sinais aparen-
tes, por isso a importância de 
não se descuidar e investigar 
a menor suspeita.

"Geralmente, a paciente 
se apresenta assintomática. 
Entretanto, pode-se eviden-
ciar distorção da mama, ver-
melhidão local, nódulo pal-
pável em mama e/ou axila, 
até pele em casca de laranja. 
Após detecção por exames 
de imagem, a conrmação 

EVITAR BEBIDA ALCOÓLICA AJUDA
A PREVENIR CÂNCER DE MAMA

"Nos casos de tumores 
iniciais, a radioterapia geral-
mente é empregada após 
uma cirurgia conservadora, 
aquela que não retira toda a 
mama, apenas o nódulo. Isso 
se faz necessário, pois reduz 
signicativamente as chan-
ces da doença retornar. Ho-
je, no IRV, com as novas tec-
nologias empregadas, con-
seguimos entregar esse tra-
tamento com apenas 15 ses-
sões", arma.

De acordo com Guilher-
me Rebello, a partir dos 40 
anos, é indicado a realização 
de exame de imagem anual. 
"Mas caso a paciente tenha 
histórico de tumor de mama 
em familiar de primeiro 
grau, alguma mutação gené-
tica sabida ou até história 
prévia de irradiação toráci-
ca, é recomendado iniciar o 
rastreio mais precocemen-
te", pontua.

do tumor se dá através de 
uma biópsia", arma o médi-
co.

TRATAMENTO
Quando o tumor de mama 

é descoberto em fase inicial, 
o tratamento tem maior po-
tencial curativo. Caso a do-
ença possua metástases 
(quando o câncer se espalha 
para outros órgãos), o cuida-
do médico busca prolongar a 
sobrevida.

Uma vez diagnosticada, a 
pessoa será orientada por 
seu oncologista sobre o pla-
no terapêutico a ser imple-
mentado, que pode incluir 
cirurgia, quimioterapia, radi-
oterapia, hormonioterapia e 
terapia biológica (terapia 
alvo).

Segundo Guilherme Re-
bello, quando o diagnóstico 
do câncer de mama ocorre 
de forma precoce, os índices 
de sucesso do tratamento 
radioterápico são altos.

De maneira geral para todos os cânceres, uma dieta 
rica em fibras e pobre em gordura, associada à ativi-
dade física regular, pode ajudar na prevenção", expli-
ca o radio-oncologista Guilherme Rebello, do Institu-
to de Radioterapia Vitória (IRV).

No Brasil, a doença ma-
tou 17.763 pessoas, sendo 
17.572 mulheres e 189 ho-
mens, segundo o Atlas de 
Mortalidade por Câncer 
(2018). Dados preliminares 
do Sistema de Informação 
de Mortalidade da Secreta-

NOVOS CASOS

O câncer de mama é um 
tumor maligno que pode 
evoluir de formas diferen-
tes, algumas mais lentamen-
te, outras mais rápido.

O INCA estima que em 
2020 serão registrados 
66.280 novos casos de cân-
cer de mama no Brasil. Já o 
Espírito Santo teve 898 re-
gistros deste tipo de tumor 
de janeiro a julho de 2020, 
segundo o Sistema de Infor-
mações Hospitalares do Sis-
t ema  Ún ico  de  Saúde 
(SIH/SUS). 

ria de Estado da Saúde (Se-
sa) apontam 361 óbitos pela 
doença em 2019 no Espírito 
Santo. De janeiro a agosto 
deste ano, 197 mulheres mor-
reram em decorrência da 
doença no Estado.

- Alimentação saudável, 
com alimentos ricos em -
bras e menos industrializa-
dos

- Parar de fumar e diminuir a 
ingestão de bebidas alcoóli-
cas

 

- Fazer sempre o autoexame 
das mamas

- Praticar atividades físicas 
regulares

- Ir ao médico ginecologista 
para fazer check-up anual

COMO PREVENIR 
CÂNCER DE MAMA

- Evitar o sobrepeso

De acordo com a guarni-
ção, foi preciso auxílio de 
equipamentos hidráulicos 

NOVA VENÉCIA – Um 
acidente ocorrido por volta 
das 16h desta sexta-feira 
(9), entre os municípios de 
Nova Venécia e São Gabri-
el da Palha, deixou três pes-
soas feridas, duas delas pre-
sas às ferragens e em estado 
grave. Segundo informa-
ções do Corpo de Bombei-
ros de Nova Venécia, hou-
ve uma colisão frontal en-
tre dois carros de passeio 
na ES 137, que liga um mu-
nicípio ao outro, próximo a 
São Roque da Terra Roxa, 
na zona rural de São Gabri-
el.

ACIDENTE DEIXA FERIDOS PRESOS ÀS
FERRAGENS EM RODOVIA NO INTERIOR

Dois feridos foram enca-
minhados em ambulâncias 
da Prefeitura de São Gabriel 
da Palha para um hospital 
do município. A terceira 
vítima foi levada para o Hos-
pital São Marcos, na viatura 
dos Bombeiros.

para o resgate de dois feri-
dos que caram presos. 
Ainda segundo os Bombei-
ros, as duas pessoas em esta-
do grave estavam em carros 
distintos.

A Polícia Militar do Espí-
rito Santo foi demanda so-
bre o acidente, mas infor-
mou apenas que a ocorrên-
cia está em andamento e, no 
momento, não tem detalhes 
sobre o fato.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, hou-
ve uma colisão entre dois veículos e três pessoas fica-
ram feridas na rodovia ES 137
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

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

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA
S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 
CINZA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 
COMFORT 2013/14 
PRATA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 
2012/13 PRETA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

2015/16 BRANCA

POLO SEDAN 1.6 
2006/06 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 BRANCA
COROLLA XEI 2.0 
2013/14 BRANCA
HILLUX SRX CD 
2018/18 PRATA

COROLLA XEI 2.0 
2012/13 BEGE

NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO

São MateusES 08/10/2020

A Empresa, LILIA APARECIDA ALVES GAMA BLOCOS - ME, com sede na ROD BR-381 MIGUEL CURRY 
CARNEIRO SAO, SN, NESTOR GOMES - São Mateus / ES, cadastrada no CNPJ/CEI nº 
17.525.928/0001-92, solicita o comparecimento de WANDERLEY SILVA DE BRITO, portador(a) do CPF 
nº 105289766 e CTPS nº 03320189 Série nº 00030, 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.

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

COMUNICADO

COMUNICADO
Empresa, INOVA D&D e CAR LTDA torna publico que requereu da SEMMA, através do protocolo 
nº015523/2020 regularização da licença ambiental - LAR para a atividade de serviços de lanterna-
gem ou funilaria e pintura de veículos automotores, no município de São Mateus, ES.

COMUNICADO
EVALDO VALBUZIA EPP, torna público que  OBTEVE  da SEMMA  LAR n° 022/2017, através do processo 
n° 010383/2017, para Fabricação de peças , ornatos outros , estruturas e pré-moldados de cimento, 
localizado na R Antônio Cunha Filho SN, Bairro: Guriri, Lado Norte  no município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
LETICIA BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA, torna público que OBTEVE   da SEMMA, através do processo n° 
019860/2015, Licença Ambiental de Regularização – LAR Nº 075/2015, para serviços de   Lavagem 
de veículos com ou sem rampa ou fosso, localizado na Rua Monsenhor Guilherme Schimitz Nº 194 Bairro: 
Sernanby, município de SÃO MATEUS  - ES.

COMUNICADO
A Tegil Territorial Guriri Ltda, torna público que requereu do SEMMA, através do processo nº 
013735/2020, a Licença Ambiental de Regularização para atividade de Loteamento, na localidade 
Loteamento Bosque da Praia, Guriri, São Mateus/ES.

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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