
O presidente da Petrocity Energia, engenheiro Ronaldo Badin, disse que es-
te é o primeiro passo para a concretização do projeto do Complexo Portuá-

rio de São Mateus (CPSM) e que a usina ficará dentro da área do porto.
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VITÓRIA – De acordo 
com a Confederação Naci-
onal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
o percentual de brasileiros 
endividados em junho de 
2020 chegou a 67,1%. Mes-
mo com um cenário econô-
mico delicado, milhares de 
pessoas veem a renegocia-
ção de dívidas como uma 
forma de amenizar os im-
pactos na vida nanceira. 

De acordo com o CEO 
da QuiteJá, Luiz Henrique 
Garcia, a época é boa para 
renegociar dívidas e man-
ter o nome limpo na praça. 
"Praticamente, todos os 
bancos ou redes varejistas 
estão com excelentes op-
ções e ofertas de desconto, 
prazos para pagamento e 
taxas de juros favoráveis. 
Devido a pandemia, as con-
dições que estão sendo ado-
tadas pelos credores de for-
ma geral são muito atrati-
vas, quase uma ‘black we-
ek’ de negociação que po-
dem oferecer ao cliente 
taxas de juros bem meno-
res, descontos em multas, 
parcelamento do débito, e 

A QuiteJá , plataforma 
de recuperação de crédito, 
registrou um aumento de 
69% em acordos realizados 
no estado do Espírito San-
to. O levantamento apon-
tou ainda que o grande mo-
tivo são as ofertas de exi-
bilização para o pagamen-
to, além de facilidades para 
entrada e prestação a prazo 
oferecidas pelos grandes 
bancos e redes de varejo. 
Na plataforma, o valor mé-
dio de dívidas negociadas é 
a partir de R$ 2.500 e as 
parcelas giram em torno de 
R$ 150.

ES REGISTRA 69% DE AUMENTO
EM NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O levantamento apontou ainda que o grande motivo são as ofertas de flexibilização 
para o pagamento, além de facilidades para entrada e prestação a prazo oferecidas 
pelos grandes bancos e redes de varejo.

dentre outras ofertas. As 
condições são sempre es-
truturadas de acordo com o 
perl e situação de cada 
cliente. Portanto, se a pes-
soa possui condição para 
negociar, o ideal é não per-
der tempo e correr para 
aproveitar", declara.

O executivo alerta ainda 
que o primeiro passo é sem-
pre conhecer a sua dívida, 
identicar os detalhes 
como qual o volume e sa-
ber do que se trata o débito. 
"Parece algo óbvio demais, 
porém, algumas pesquisas 
mostram que, na realidade, 
a maioria dos brasileiros 
sequer sabe qual é o tama-
nho do seu endividamento. 
Algumas pessoas não sa-
bem o impacto que é deixar 
uma dívida em aberto, prin-
cipalmente se for em cartão 
de crédito. É necessário 

Criada em 2016 por Luiz 
Henrique Mensch Garcia e 
Rafael Abreu, a QuiteJá 

pensar na melhor saída pa-
ra pagar a dívida, com base 
na sua capacidade nancei-
ra. Formule pelo menos 
duas propostas diferentes 
para quitar o débito, e re-
gistre isso detalhadamente 
para usar durante a negoci-
ação com o credor. Após 
isso, exponha com transpa-
rência qual a sua realidade 
atual. A boa conversa é a 
melhor saída nesse mo-
mento", detalhou.

oferece suporte durante 
todo o processo de paga-
mento, apresentando opor-
tunidades e planos de nego-
ciação e sugerindo descon-
tos que beneciem todos os 
envolvidos. Com atuação 
nacional, a empresa já aju-
dou mais de 600 mil brasi-
leiros a regularizarem os 
seus débitos e possui mais 
de 20 milhões de CPFs ca-
dastrados. Em um cenário 
com 63,8 milhões de ina-
dimplentes no país, a em-
presa estima dobrar o cres-
cimento ao longo de 2020.

Desemprego sobe
e chega a 14
milhões em
setembro, diz IBGE

O número de desempre-
gados no Brasil aumentou 
na última semana de se-
tembro e chegou a 14 mi-
lhões, de acordo com a 
Pnad Covid19 (Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios - Pnad Co-
vid19), divulgada nesta 
sexta-feira  (16) pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geograa e Estatísti-
ca). A taxa de desocupa-
ção cou em 14,4%.

BRASÍLIA – Número 
representa 14,4% da popu-
lação economicamente 
ativa. Pesquisa analisou o 
período entre 20 a 26 de 
setembro

A pesquisa divulgada 
hoje leva em conta o pe-
ríodo entre 20 e 26 de se-
tembro. Na semana anteri-
or, o país tinha 13,3 mi-
lhões de desempregados – 
número que representava 
uma taxa de 13,7% da po-
pulação economicamente 
ativa.

No entanto, mais pesso-
as estavam sem emprego 
na quarta semana de se-
tembro do que no início de 
maio, quando o levanta-
mento do IBGE começou 
a ser feito. Na época, 9,8 
milhões de brasileiros se 
encontravam nessa situa-
ção.

A pesquisa divulgada hoje leva em conta o período 
entre 20 e 26 de setembro. 

Inmet prevê chuva
no país até o fim
de outubro

No Sul do país, os acu-
mulados de chuva devem 
car concentrados entre o 
norte do Rio Grande do 
Sul e o Paraná. Já no Su-
deste e Centro-Oeste, o 

SÃO PAULO –  O 
Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) prevê 
chuva no país até 20 de 
outubro, principalmente 
no centro-sul. A notícia é 
um alívio depois da forte 
onda de calor que atingiu 
boa parte do país nas últi-
mas semanas.

Inmet espera muita chuva 
no centro-sul do Mato 
Grosso do Sul, sul de Go-
iás e de Minas Gerais e em 
São Paulo. Nessas áreas os 
volumes variam entre 30 e 
80 mm. Na região Norte, 
os maiores acumulados 
ocorre no oeste do Amazo-
nas e no Acre.

De 21 a 29 de outubro, a 
previsão indica chuva em 
todas as regiões. As tem-
peraturas devem variar 
entre 12 e 42 graus, de 
acordo com o instituto.

Sábado, 17 de outubro de 2020
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EMPREGOS

O presidente da Petrocity 
Energia, engenheiro Ronal-
do Badin, disse que este é o 
primeiro passo para a con-
cretização do projeto do 
Complexo Portuário de São 
Mateus (CPSM) e que a usi-
na cará dentro da área do 
porto, com um berço de atra-
cação com dedicação exclu-
siva para o navio gazeiro do 
tipo FRSU, que cará atraca-
do para receber o produto em 
forma líquida e transformá-
lo em gás para tocar a usina.

Segundo Badin, a previ-
são é de que nos primeiros 
meses de 2021 a empresa já 
tenha a licença provisória e 
já participe dos leilões do 
Governo Federal para forne-
cimento de energia para o 
grid nacional. “Vamos pro-
duzir 1.800 megawats e  en-
trar no sistema nacional para 
melhorar as condições ener-
géticas tanto do Nordeste 
quanto do Sudeste, balance-
ando o sistema elétrico naci-
onal e garantindo o suporte 
para as empresas que vão se 
instalar no polo industrial da 
retroárea do porto”, expli-
cou.

Serão investidos, segun-
do o presidente da compa-
nhia, o montante de 1,2 bi-
lhão de dólares (valores apro-
ximados de R$ 6 bilhões), 
com a geração de 2 mil em-
pregos diretos na fase de 

SÃO MATEUS – A Pe-
trocity Energia, sociedade 
formada pela Petrocity Por-
tos S.A. e a BD Energética, 
do Grupo Badin, deu o pri-
meiro passo para a constru-
ção de uma usina termelétri-
ca de grande porto na região 
do complexo logístico e por-
tuário de Urussuquara, em 
São Mateus. O pedido de 
licença ambiental junto ao 
Ibama – Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais saiu publi-
cado no Diário Ocial da 
União, na edição desta sex-
ta-feira (16 de outubro).

PETROCITY: TERMELÉTRICA ENTRA
COM PEDIDO DE LICENÇA NO IBAMA

Usina vai gerar energia suficiente para abastecer todo o Espírito Santo e dará 2 mil 
empregos diretos durante a construção.

Outro impacto da instala-
ção dessa termelétrica, se-
gundo Ronaldo Badin, é a 
criação do chamado “li-
nhão”, que fará a ligação da 
usina com a rede nacional de 
energia elétrica, após a mo-
dulação de tensão na subes-
tação da própria indústria. 

construção e 350 empregos 
na operação, que demanda 
mão-de-obra mais especiali-
zada. A prioridade da em-
presa é o emprego de mão-
de-obra local na construção, 
enquanto capacita pessoas 
da região para atuarem na 
operação. “Cada emprego 
direto sustenta pelo menos 
cinco famílias indiretamen-
te”, observou.

Badin estima que haja um 
grande impacto na receita 
não apenas de São Mateus, 
mas de municípios das re-
giões Norte-Noroeste do 
Estado, bem como do pró-
prio Espírito Santo, haja vis-
ta que a atividade é geradora 
de ICMS e os segmentos 
econômicos paralelos ge-
ram este e outros tributos: 
“Já encomendamos a um 
especialista esse estudo e, 
assim que tivermos os núme-
ros, vamos divulgar”.

O pedido de licença no 
Ibama é uma exigência da 
legislação. “Toda elétrica 

acima de 300Mw fa o licen-
ciamento no Ibama, até por-
que estaremos vinculados 
também ao uso do mar. Um 
navio metaleiro traz o gás 
em estado líquido e passa 
para o navio gazeiro, que o 
transforma para estado gaso-
so e injeta, por tubulações, 
na usina”, explicou.

A previsão do empresário 
é que as obras da termelétri-
ca comecem no início de 
2022 e durem cerca de 40 
meses. “Vamos participar do 
leilão do governo e, após 
essas negociações, temos de 
cinco a seis anos para fazer a 
entrega. Nossa usina será 
fundamental para a garantia 
da estabilidade energética 
das indústrias, do porto e da 
própria rede nacional de 
energia”, enfatizou Badin.

Em Brasília, onde cuida 
de detalhes relacionados ao 
Complexo Portuário de São 
Mateus e também da Estrada 
de Ferro Minas-Espírito San-
to, projetos que não terão 
qualquer dinheiro público, 
mas serão tocados pela inici-
ativa privado, o CEO da Pe-
trocity, José Roberto Barbo-
sa da Silva, comemorou a 
publicação do pedido de li-
cença ambiental ao Ibama e 
disse que este é o primeiro 
passo para a concretização 

do complexo logístico e por-
tuário.

“Estamos também ulti-
mando os preparativos para 
equacionar o problema da 
licença junto ao IEMA do 
Espírito Santo, que é o últi-
mo documento que nos falta 
para iniciarmos a construção 
do porto. A legislação muni-
cipal já criou as áreas por-
tuária e industrial em Urus-
suquara, já temos a autoriza-
ção dos órgãos federais e, 
inclusive, estamos com -
nanciamento aprovado para 
a construção de dois navios 
pelo Estaleiro Enseada, na 
Bahia”, disse José Roberto.

O adolescente Matheus 
Leite da Silva, 14 anos, te-
ve morte encefálica conr-
mada nesta quarta-feira 
(14), em um hospital de 
São Mateus, no Norte do 
Espírito Santo. O menino 
foi vítima de um grave de 
acidente, na tarde de terça-
feira (13), na BR-381, zona 

SÃO MATEUS – Mathe-
us Leite da Silva, 14 anos, 
teve morte encefálica conr-
mada nesta quarta-feira 
(14), em um hospital de São 
Mateus

ADOLESCENTE VÍTIMA DE ACIDENTE
NA BR-381 VAI TER ÓRGÃOS DOADOS

rural do município. A famí-
lia autorizou a doação de 
órgãos do jovem.

Muito emocionada, a mãe 
do jovem, Jussara de Jesus 
Leite da Silva, contou que a 
família mora no interior do 
município. Segundo ela, o 
marido é proprietário de 
uma ocina na sede de São 
Mateus. No momento do 
acidente, ele e o casal de -
lhos voltavam para casa. Os 
jovens tinham passado o dia 
na casa da avó.

A mãe relatou que Mathe-

O adolescente Matheus 
Leite da Silva, 14 anos, teve 
morte encefálica confirma-
da nesta quarta-feira (14), 
em um hospital de São Ma-
teus.

Motorista tem até
fim do ano para
quitar parcelas
sem multa

VITÓRIA – O IPVA, 
imposto pago anualmente 
em função da propriedade 
de um veículo, pesa no 
bolso dos brasileiros. No 
Espírito Santo, quem esti-
ver com dívidas relativas 
ao IPVA 2020 poderá qui-
tar o débito até o dia 30 de 
dezembro sem a cobrança 
de multas e acrescimentos 
previstos em lei. A mudan-
ça, válida somente para 
este ano, é fruto de uma 
proposta de autoria parla-
mentar que se transfor-
mou na Lei 11.197/2020.

A nova lei, publicada no 
Diário do Poder Legislati-
vo (DPL) de terça-feira 
(13), é de autoria do depu-
tado Dr. Emílio Mameri 
(PSDB). O autor explicou 
que a proposta atende a 
uma demanda social. “É 
uma mudança que foi soli-
citada principalmente pa-
ra aqueles que trabalham 
com o veículo, dependem 
dele para ter renda, como 
motoristas de aplicativos, 
motoristas de táxis e moto-
boys. Com essa lei, as pes-
soas terão mais tempo pa-
ra pagar esse imposto ven-
cido podendo trabalhar 
com certa tranquilidade”, 
armou.

ENTENDA
A matéria tramitou na 

Casa como o Projeto de 
Lei 422/2020, recebeu 
emenda durante sua trami-
tação e foi aprovada pelo 
Plenário no mês de setem-
bro. Após a aprovação, a 
proposta foi encaminhada 
ao governo do Estado, pa-
ra sanção ou veto. Como o 
governador não se pro-
nunciou sobre o tema den-
tro do prazo constitucional 
(15dias), a nova legislação 
foi promulgada pelo pró-
prio presidente da Ales, 
deputado Erick Musso 
(Republicanos). Esse trâ-
mite está previsto no arti-
go 66 da Constituição Esta-
dual. 

Vale lembrar que a maté-
ria passou por mudanças 
no texto original. A prime-
ira versão permitia aos 
proprietários o parcela-
mento dos débitos em até 
seis vezes sem a cobrança 
de multas e juros. O autor 
apresentou uma emenda 
substitutiva, junto com o 
líder do governo na Casa, 
deputado Dary Pagung 
(PSB), permitindo aos de-
vedores pagar o IPVA des-
te ano até o dia 30 de de-
zembro sem penalidades.

já temos a autoriza-
ção dos órgãos federais 
e, inclusive, estamos 
com financiamento 
aprovado para a cons-
trução de dois navios 
pelo Estaleiro Enseada, 
na Bahia”, disse José 
Roberto.

us teve traumatismo crania-
no e perdeu massa encefáli-
ca, por isso entrou em coma. 
Pela manhã, os médicos con-
rmaram a morte. Mesmo 
muito abalados, os pais auto-
rizaram a doação dos órgãos 
do adolescente.

A mãe não soube infor-
mar quais serão doados. 
Emocionada, ela não conse-
guia acreditar na morte do 
lho, que era conhecido 
como Paquinha. “Eu nem 
sei nem o que te falar. É uma 
dor muito grande”, disse.

A mudança, válida somente para este ano, é fruto 
de uma proposta de autoria parlamentar que se 
transformou na Lei 11.197/2020.

Tiros que mataram
idoso em Jaguaré foi
ouvido pelo filho

Um idoso que não teve a 
identidade revelada pelos 
policiais da 5ª Companhia da 
Polícia Militar, foi assassina-
do com pelo menos dez tiros. 
O assassinato aconteceu na 
rua Pôr do Sol próximo a 
Creche, em Nova Esperança, 
no município de Jaguaré.

JAGUARÉ – O corpo do 
idosos estava caído em uma 
plantação de café, alvejado 
com dez disparos.

Os policiais foram acio-
nados por um lho da vítima 
informando que estava to-
mando banho por volta das 

Após isolamento do local 
e perícia, os policiais foram 
informados que no local 
haviam cinco cápsulas de 
calibre .380 próximas ao 
corpo e foram constatadas 
10 perfurações provenien-
tes de arma de fogo. A moti-
vação para o crime ainda é 
desconhecida.

22h40 quando ouviu os dis-
paros. Ao sair do interior da 
residência encontrou com o 
pai caído já sem vida caída 
dentro de uma lavoura de 
café, cerca de 10 metros da 
margem da estrada.
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SÃO MATEUS – O dia 
“D” de mobilização nacio-
nal para as campanhas de 
vacinação contra a Poliomi-
elite, acontece neste sábado 
(17) em todo o Estado, para 
crianças de um ano a menor 
de cinco anos de idade – mes-
mo as já vacinadas anterior-
mente –, e de Multivacina-
ção, para a atualização da 
caderneta de vacinação das 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos de idade.

De acordo com a coorde-
nadora do Programa Estadu-
al de Imunizações e Vigilân-
cia das Doenças Imunopre-
veníveis da Secretaria da 
Saúde, Danielle Grillo, o dia 
D visa a ampliar o acesso da 
população aos serviços de 
vacinação. “É uma facilida-
de para as pessoas que não 
podem ir às unidades duran-
te a semana”, explicou.

As campanhas, que inici-
aram desde o último dia 5 de 
outubro, têm como objeti-
vos a redução do risco de 
reintrodução do poliovírus 
selvagem no Brasil, a dimi-
nuição da incidência das 
doenças imunopreveníveis, 
além de contribuir para o 
controle, eliminação e/ou 
erradicação dessas doenças.

A coordenadora ainda 
ressaltou a importância de a 
população procurar os servi-
ços de vacinação, mesmo 
com a pandemia do novo 

TODOS CONTRA A POLIOMIELITE E
MULTIVACINAÇÃO TÊM DIA D, HOJE

A imunização ocorrerá nas 493 salas de vacinação dos 
78 municípios do Estado.

Coronavírus (Covid-19). “A 
vacina é de extrema impor-
tância para mantermos as 
crianças e adolescentes pro-
tegidos. É importante escla-
recer aos pais e responsáveis 
que os serviços de vacinação 
estão orientados quanto às 
medidas de prevenção con-
tra a Covid-19, e que é im-
prescindível a adesão à Cam-
panha para garantirmos altas 
e homogêneas coberturas 
vacinais”.

Para a Vacinação contra a 
Poliomielite, a meta preco-
nizada pelo Ministério da 
Saúde é de 95%, com esti-
mativa de imunizar pelo me-
nos 194.056 das 204.269 

crianças do Espírito Santo. 
Já para a Multivacinação, o 
objetivo é imunizar a popu-
lação não vacinada ou com 
esquemas incompletos, me-
nores de 15 anos de idade 
(até 14 anos, 11 meses e 29 
dias) de acordo com o calen-
dário. A imunização ocorre-
rá nas 493 salas de vacina-
ção dos 78 municípios do 
Estado.

DADOS CAMPANHAS 
POLIOMIELITE E DE 
MULTIVACINAÇÃO
Até esta quarta-feira (14), 

foram vacinadas 18.819 cri-
anças de um ano a menor de 
cinco anos de idade contra a 

Poliomielite, com uma co-
bertura vacinal de 9,21%. 
Em relação à Campanha de 
Multivacinação, foram vaci-
nadas 28.212 crianças e ado-
lescentes menores de 15 
anos de idade (até 14 anos, 
11 meses e 29 dias).

VACINAÇÃO 
INDISCRIMINADA 

CONTRA O SARAMPO 
PARA ADULTOS

A coordenadora destacou 
que a vacina contra o saram-
po deverá ser administrada 
na faixa etária preconizada 
(20 a 49 anos), independen-
temente da situação vacinal. 
“Mesmo que esses adultos 
tenham esquema completo 
de vacinação contra o sa-
rampo devidamente com-
provado no cartão de vacina, 
deverão receber uma dose 
adicional”, disse.

A Campanha de Vacina-
ção indiscriminada contra o 
sarampo para adultos de 20 a 
49 anos vai até o próximo 
dia 30 de outubro. “É uma 
oportunidade aos pais e res-
ponsáveis, que forem levar 
as crianças para o dia “D”, 
que também possam se vaci-
nar contra o sarampo”, ori-
entou a coordenadora do 
Programa Estadual de Imu-
nizações e Vigilância das 
Doenças Imunopreveníveis 
da Secretaria da Saúde, Dani-
elle Grillo.

Obras do porto da
Imetame, em Aracruz,
podem começar
em novembro

ARACRUZ – Falta pou-
co para o maior investimento 
privado no Espírito Santo 
sair do papel: o Porto Imeta-
me Logística em Aracruz. 
Trata-se de um empreendi-
mento muito aguardado pe-
los setores de comércio exte-
rior, industrial e agronegócio 
do estado — o Porto da Ime-
tame é visto como solução 
dos nossos gargalos da nossa 
infraestrutura, sendo o mais 
adiantado entre os projetos 
de portos que impactam o 
Espírito Santo. 

Essa grande profundidade 
permite o Porto da Imetame 
receber supernavios, aumen-
tando a competitividade do 
Espírito Santo em nível naci-
onal. Segundo o presidente 
da Imetame, Ettore Cavalie-
ri, o Porto Imetame poderá 
atracar navios de contêineres 
que nenhum outro porto do 
país recebe.

Outro potencial do Porto 
Imetame é a forte sinergia 
com o Estaleiro Jurong, tam-
bém localizado em Aracruz, 
aumentando a possibilidade 
de prestação de serviços de 

O Porto Imetame Logísti-
ca é classicado como um 
porto de cargas gerais e mul-
tipropósito, que pode movi-
mentar grãos, rochas, petró-
leo e cargas em geral. O porto 
se destaca pelo calado, que é 
o terceiro maior do País, che-
gando a 19 metros de profun-
didade. Em comparação o 
Porto de Vitória passou a rece-
ber, mesmo após recentes 
ampliações, navios com cala-
do máximo de 13,5 metros.

Contudo, o Porto aguarda 
a autorização da Secretaria 
de Patrimônio da União 
(SPU) para que as obras te-
nham início à tempo para a 
visita do Presidente Bolsona-
ro ao estado, no mês de no-
vembro. As obras de R$ 1 bi 
em porto da Imetame vão 
criar até 950 empregos em 
Aracruz Serão 650 oportuni-
dades diretas e 300 indiretas. 

A única pendência para o 
início da obra bilionária que 
vai elevar enormemente a 
competitividade do Espírito 
Santo é apenas a autorização 
da Secretaria de Patrimônio 
da União (SPU), que se dá 
através da assinatura do con-
trato de cessão. As licenças 
ambientais do IEMA, órgão 
estadual de meio ambiente, já 
foram concedidas em 2018.

Há forte expectativa do 
mercado de que as obras des-
se empreendimento iniciem-
se em novembro deste ano. 
Nessa data é esperada a visita 
do Presidente Bolsonaro ao 
Espírito Santo, que vem moti-
vado pela agenda da infraes-
trutura.

Segundo o superintendente 
da SPU/ES, Márcio Furtado, 
existe um esforço direcionado 
para que as obras se iniciem 
dentro do prazo esperado.

Os empreendimentos - 
Imetame e Estaleiro Jurong - 
operarão em grande harmo-
nia, onde um promoverá opor-
tunidades para o outro.

"Ao m, enxergamos que 
os empreendimentos terão 
uma boa convivência e se 
beneciarão com a proximi-
dade um do outro. Por exem-
plo, a navegabilidade do Ju-
rong é beneciada com a 
instalação do quebra-mar da 
Imetame”, encerra Márcio 
Furtado.

"A SPU/ES tem uma reu-
nião marcada para a segunda 
quinzena de outubro junto à 
Consultoria Jurídica da 
União e a Coordenadoria 
Geral de Infraestrutura da 
SPU para denir a minuta 
contratual a ser enviada para 
a Imetame. O ponto mais 
sensível desse processo foi 
garantir tanto os direitos do 
Porto da Imetame quanto do 
Estaleiro Jurong, que estão 
muito próximos”, arma.

manutenção aos armadores 
(operadores de navios).

O QUE DIZ A SPU/ES

As obras de R$ 1 bi em porto da Imetame vão criar 
até 950 empregos em Aracruz Serão 650 oportuni-
dades diretas e 300 indiretas.

A corrida pela vacina con-
tra o coronavírus está a todo o 
vapor mundo a fora. Ao todo, 

VITÓRIA – Após anunci-
ar que o Governo do Espírito 
Santo negocia com a indús-
tria a obtenção de uma vacina 
contra o coronavírus, o secre-
tário de Estado da Saúde, Né-
sio Fernandes, disse que o 
estado já começou a preparar 
toda a operação logística ne-
cessária para a distribuição 
da vacina em território capi-
xaba, caso haja um imuni-
zante ecaz e seguro em 
janeiro de 2021.

ESTADO PREPARA CONDIÇÕES PARA
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

11 estão no estudo clínico 
fase 3 — última etapa exigida 
pelas agências regulatórias 
antes da aprovação. Diante 
deste cenário, são inúmeras 
as expectativas sobre quando 
um imunizante estará, de fa-
to, pronto para ser disponibi-
lizado.

As projeções mais otimis-
tas, no entanto, apontam que 
as primeiras vacinas podem 
ser aprovadas daqui um mês, 
em novembro, embora as 
vacinações só devam aconte-
cer nos meses seguintes.

“Nós estamos preparando 

Para que isso ocorra, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) optou por adotar os 
critérios do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) e as 
saídas nacionais para aquisi-
ção da vacina.

as condições, toda a operação 
logística necessária para que 
havendo vacinas disponibili-
zadas pelo Ministério da Saú-
de a partir de janeiro, o Espí-
rito Santo tenha condições de 
vacinar sua população dentro 
dos grupos prioritários de-
nidos pela câmara técnica do 
Ministério da Saúde”, escla-
receu Fernandes.

Esta nova fase de enfrenta-
mento, por sua vez, de acordo 
com o secretário de Estado da 
Saúde, precisa de uma coor-
denação nacional gerenciada 
pelo Ministério da Saúde.

“Entendemos que será 
necessário que o Ministério 
da Saúde coordene a aquisi-
ção de diversas vacinas para 
que dentro da pactuação do 
PNI os estados possam dis-
ponibilizar as seringas e a 
distribuição para os municí-
pios, e os mesmos executa-
rem a vacinação da popula-
ção dentro dos critérios do 
programa”, disse.

A corrida pela vacina contra o coronavírus está a todo 
o vapor mundo a fora. Ao todo, 11 estão no estudo clí-
nico fase 3 — última etapa exigida pelas agências re-
gulatórias antes da aprovação.
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PRISÕES IMPORTANTES

VITÓRIA – A Polícia Civil 
do Espírito Santo (PCES), por 
meio das Delegacias Especia-
lizadas de Narcóticos (De-
narcs), deagrou, no nal de 
setembro, a Operação Chica-
go. O objetivo desta operação 
é desarticular organizações 
criminosas, identicar e pren-
der lideranças e desestabilizar 
o elo nanceiro dessas organi-
zações.

“Essa operação busca inter-
ferir na economia do crime, 
através de ações fundamenta-
das no tráco de drogas. Todas 
as Denarcs do Estado trabalha-
ram ao mesmo tempo. Foram 
360 horas de trabalho, tivemos 
o apoio também da Polícia 
Militar no interior do Estado, e 
zemos grandes apreensões, 
como R$ 100 mil em dinheiro, 
15 quilos de crack, 13 quilos 
de maconha, além de prisões 
importantes de tracantes. Foi 
uma operação altamente exito-
sa, esta é a primeira fase e, cer-
tamente, teremos outras”, ar-
mou o delegado-geral da Polí-
cia Civil, José Darcy Arruda.

A ação contou com a parti-
cipação das 1ª e 2ª Denarcs, da 
Grande Vitória, além das uni-
dades de Guarapari, Cachoeiro 
de Itapemirim, Venda Nova do 
Imigrante, Aracruz, Colatina, 
Linhares, Nova Venécia e São 
Mateus, sob a coordenação do 
Departamento Especializado 
de Narcóticos. As diligências 
foram realizadas de forma sigi-
losa e estratégica, em diversos 
municípios.

A Operação alcançou resul-
tados importantes relaciona-
dos à prisão de suspeitos de 
envolvimento em organiza-
ções criminosas ligadas ao 
tráco de drogas. Ao todo, 
foram 49 detenções realizadas, 
sendo 22 maiores, presos em 
cumprimento do mandado de 
prisão por tráco de drogas; 
dois maiores presos em cum-
primento de mandado de pri-
são por outros crimes; 24 maio-
res presos, e um adolescente 
apreendido em situação de 
crime em agrante.

As equipes cumpriram ain-
da 78 mandados de busca, que 
resultaram na apreensão de R$ 
100 mil em dinheiro, sete ar-
mas, 13 quilos de maconha, 15 
quilos de crack, 1.148 compri-
midos de ecstasy, 852 unida-
des de LSD, quatro veículos, 
além de outros entorpecentes, 
munições e produtos para em-
balo e reno de drogas.

Em entrevista coletiva à 
imprensa, nesta quinta-feira 
(15), os titulares de cada uni-
dade destacaram algumas pri-
sões e apreensões realizadas 
durante a Operação Chicago. 
Na Grande Vitória, o titular da 
2ª Denarc, delegado Alexandre 
Falcão falou sobre a prisão em 
agrante de um servidor públi-
co federal de 31 anos, que tra-
cava entorpecentes em um 
bairro da área nobre de Vitória.

“Ele morava em um Apart 
Hotel. Nós já tínhamos as in-
formações de que há três me-
ses um grupo estava repassan-

O ex-prefeito Manoel Pé 
de Boi aguardava a decisão 
da Justiça, em processo de-
corrente da não prestação de 
contas. Recentemente, o juiz 
Adriano Athayde Coutinho, 
do Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-ES), rejeitou o 
pedido de urgência para apre-

Com o impedimento dos 
dois candidatos, o cenário 
eleitoral no município favo-
rece o empresário Toninho 
Baromeu (Patriota), que con-
ta com o apoio de lideranças 
do PSB, entre elas o deputa-
do federal e secretário de 
Estado da Agricultura, Pau-
lo Foletto. No entanto, corre 
na Justiça uma ação de im-
pugnação à sua candidatura. 
Além dele, está na disputa o 
presidente da Câmara e ex-
prefeito interino, Mateusi-
nho Vasconcelos (PTB).

C O N C E I Ç Ã O  D A 
BARRA – Dois rivais histó-
ricos na política de Concei-
ção da Barra, norte do Esta-
do, estão fora da disputa às 
eleições de 15 de novembro. 
O atual prefeito Francisco 
Bernhard Vervloet, o "Chi-
cão" (PSB), e o ex-prefeito 
Manoel Pereira da Fonseca, 
"Manoel Pé de Boi" (Cida-
dania), tiveram as candida-
turas a prefeito impugnadas 
pelo juiz eleitoral Diego 
Franco de Sant'Ana, em deci-
são que rejeitou recursos 
apresentados pelas duas lide-
ranças.

EX-PREFEITO E PREFEITO DE CONCEIÇÃO DA
BARRA TÊM CANDIDATURAS IMPUGNADAS

"Manoel Pé de Boi" e prefeito "Chicão" aguardavam o julgamento de recursos na Jus-
tiça Eleitoral

ciação da justicativa por 
não prestar contas relaciona-
das às eleições de 2018, 
quando concorreu a deputa-
do estadual.

Por ter as contas de cam-
panha julgadas como não 
prestadas, o ex-prefeito cor-
ria o risco de car impedido 
de obter a quitação eleitoral, 
até julgamento de recurso, 
negado nessa quarta-feira. 
Manoel Pé de Boi lançou a 
pré-candidatura no último 
dia 8 de setembro e, à época, 
disse estar conante na 

Já o prefeito "Chicão", 
que reassumiu as funções 
em 25 de setembro, depois 
de ser cassado pela Justiça 
por abuso de poder político e 
econômico, continuava ine-
legível, mas, como o rival, 
aguardava julgamento de 
recurso. O ministro do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Mora-
es, havia decidido, dois dias 
antes da posse do prefeito 
(23), pela anulação da cassa-

justicativa apresentada à 
Justiça Eleitoral.

ção do mandato, mas mante-
ve as suspensões dos direi-
tos políticos dele e do seu 
vice, Jonias Dionisio (Pros).

A cassação ocorreu depo-
is que o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-ES) enten-
deu que Chicão, quando era 
secretário de Assistência 
Social do município, incor-
reu em uma conduta proibi-
da ano eleitoral, em 2016. 
Ele esteve à frente de um 
programa social que ofere-
cia cursos prossionalizan-
tes gratuitos à população.

VITÓRIA – A ação cum-
priu mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 
Vara de Auditoria Militar. 
Segundo o MPES, os dois 
policiais são investigados 
pelo órgão por crimes mili-
tares, dentre eles corrupção 
passiva, em um procedimen-
to investigatório criminal.

Ainda de acordo com o 
MP, durante o cumprimento 
dos mandados de busca e 
apreensão, os policiais mili-
tares foram presos em a-
grante com drogas e réplicas 
de armas.

O MPES informou que as 
investigações sobre os agen-
tes decorrem de encontro de 
provas durante a primeira 
fase da Operação Patrem, 
realizada em julho para com-
bate a uma associação crimi-
nosa com atuação em Caria-
cica e na região da Grande 
Vitória. A ação desta quinta 
é a segunda fase da opera-
ção.

O MPES não divulgou os 
nomes dos policiais presos.

POLICIAIS MILITARES SÃO PRESOS EM OPERAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Dois policiais militares foram presos na manhã desta quinta-feira (15) em uma ope-
ração do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Operação Chicago:
49 detidos e mais
de R$ 100 mil
apreendidos pelas
Denarcs do Estado

do uma grande quantidade de 
drogas, especialmente sintéti-
cas. No momento da prisão, 
nós identicamos maconha, 
haxixe, crack, cocaína, bem 
como grande variedade de 
substâncias sintéticas, como 
LSD e ecstasy. Todo esse mate-
rial estava estocado no aparta-
mento dele”, explicou Alexan-
dre Falcão.

No norte, as Denarcs de 
Linhares, São Mateus e Ara-
cruz participaram da Operação 
Chicago com importantes pri-
sões e apreensões. “A Denarc 
de Aracruz cumpriu mandados 
de prisão e busca e apreensão 
que resultaram num importan-
te trabalho para a segurança 
pública local. Foram apreendi-
das drogas, foram presos indi-
víduos considerados perigosos 
e muitas representações por 
prisões foram elaboradas e 
devem sair nos próximos di-
as”, disse o titular da unidade, 
delegado Andre Jaretta.

Na região serrana, a Denarc 
de Venda Nova do Imigrante 
identicou e prendeu um ho-
mem envolvido com o tráco 
de drogas do Bairro da Penha. 
“Devido ao uxo de informa-
ções e a parceria entre as De-
narcs, conseguimos identicar 
e lograr êxito em prendê-lo 
antes que ele conseguisse al-
cançar seu objetivo. É um jo-
vem de 18 anos, que saiu daqui 
de Vitória com passagens por 
tráco de drogas, quando 
menor, e estava lá há cerca de 
uma ou duas semanas, ou seja, 
estava há pouco tempo no mu-
nicípio tentando formar esse 
vínculo do tráco daqui da 
Capital com o interior”, infor-
mou o titular da unidade, dele-
gado Alberto Roque Peres.

No noroeste, uma ação em 
Nova Venécia apreendeu mais 
de 12 quilos de crack. “Foram 
apreendidos mais de 12 quilos 
de crack, 20 mil reais, além de 
outras drogas como cocaína, 
maconha e armas de fogo. Fo-
ram cumpridos diversos man-
dados de busca e apreensão e 
de prisão, em parceria com a 
Polícia Militar. Foi preso em 
agrante um indivíduo respon-
sável pela distribuição de dro-
gas na região de Nova Venécia, 
Boa Esperança, Pinheiros, 
Montanha, Mucurici e Ponto 
Belo”, destacou o titular da 
Denarc de Nova Venécia, dele-
gado Douglas Sperandio.

No sul do Estado, a Denarc 
de Cachoeiro de Itapemirim, 
com apoio da Polícia Militar 
(PMES), prendeu 17 pessoas e 
apreendeu cinco quilos de ma-
conha e três quilos de crack, 
entre outros itens. “No dia 08 
de outubro tivemos a participa-
ção da Polícia Militar e efeti-
vamos o cumprimento de 27 
mandados de busca e oito man-
dados de prisão. Nessa quarta-
feira (14), nós realizamos a 
segunda etapa, em que foram 
efetivados dez mandados de 
busca e apreensão, bem como 
cinco mandados de prisão pre-
ventiva, além de quatro prisões 
e agrante”, relatou o titular da 
Denarc de Cachoeiro de Itape-
mirim, delegado Felipe Vivas.
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ESPÍRITO ABERTO
Outubro de 2020. 

Completamos seis me-
ses de restrições decor-
rentes de uma séria pan-
demia. Foi um tempo de 
imensos desaos em 
nossa Câmara Criminal, 
lá no Tribunal de Justiça. 
O quadro de servidores 
foi seriamente afetado. 
Não raramente setores 
eram fechados para de-
sinfecção. Tudo, absolu-
tamente tudo, cou mais 
complicado.

Ao contemplar o de-
sempenho de 2020 tomei 
um susto: nossa produti-
vidade subira robustos 
11%! Parece incrível, 
mas havíamos julgado 
95% de todos os 2.179 
processos recebidos - ou 
2.083 deles. Isto dá uns 
20 julgamentos por dia 
útil.

A resposta, tão sim-
ples quanto chocante: 
houve uma mudança de 
mentalidade. Simplica-

Realço que não esta-
mos a falar de uma dife-
rença pequena ou ocasi-
onal. Antes, falamos de 
seis meses e de um núme-
ro tão brilhante como 
consistente. O que acon-
teceu? Anal, as leis 
processuais eram as mes-
mas - em contraste com a 
realidade bem mais com-
plexa dos tempos de pan-
demia.

Tive, então, uma ide-
ia: vericar o quanto 
caíra nossa produtivida-
de naqueles seis meses, 
em comparação com 
idêntico período do ano 
anterior. Comecei por 
ele. Constatei que havía-
mos julgado 84% dos 
processos recebidos.

ções impossíveis de se-
rem concebidas em tem-
pos normais foram ado-
tadas do dia para a noite - 
com a aprovação de to-
dos, dentro e fora da ins-
tituição. Surgiu um in-
tenso espírito de coope-
ração entre os servido-
res. O trabalho remoto 
revelou-se uma expe-
riência tão nova quanto 
vitoriosa.

No momento de inici-
armos o retorno ao pas-
sado quei a meditar 
longamente sobre uma 
frase do general norte-
americano George Pat-
ton: “nunca diga às pes-
soas como fazer as coi-
sas. Diga-lhes o que de-
ve ser feito e elas lhe sur-
preenderão com sua en-
genhosidade”. Pois é. 
Será que, em meio ao 
emaranhado de leis, pro-
cedimentos e regula-
mentos de uma burocra-
cia infernal, não seria 
providencial dar à criati-
vidade de nossas autori-
dades e servidores sim-
plesmente um pouco ma-
is de espaço?

Em tempos de tantas e 
tão contundentes críticas 
à classe dos servidores 
públicos vi cenas sim-
plesmente emocionan-
tes, como a de uma servi-
dora diagnosticada com 
COVID-19 participando 
animadamente de nossas 
sessões virtuais - aliás, 
não parou de trabalhar 
um único dia. Um outro, 
devotadamente, desvi-
ou-se de suas funções 
para nos proporcionar 
ferramentas tecnológi-
cas mais adequadas ao 
período.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

Esta substância, que na 
verdade é um hormônio, 
regula centenas de ativida-
des no organismo, entre 
elas, a produção de dopami-
na e serotonina, que mudam 
as emoções. “A vitamina D 

SÃO PAULO – Sensa-
ção de abandono, de impo-
tência perante os problemas 
da vida e de que não é mais 
importante, são pensamen-
tos nocivos e frequentes en-
tre idosos que, além do sofri-
mento emocional, aumen-
tam os problemas físicos, 
como cardíacos. O motivo 
não é apenas a mudança de 
vida com a aposentadoria, 
com os lhos que se torna-
ram ocupados ou a morte de 
amigos de longa data, é tam-
bém físico. Um dos motivos 
é a falta da vitamina D, aler-
ta o médico Juliano Burc-
khardt, cardiologista, nutró-
logo e geriatra. “As pessoas 
idosas costumam ter helio-
fobia, a aversão ao sol, além 
disso, por diversas questões, 
muitos saem pouco de casa, 
principalmente nesta qua-
rentena, o que agrava ainda 
mais a falta de vitamina D”, 
explica o médico.

A equipe de scalização 
também retomou vistorias 
em barragens, nas quais é 
observado o atendimento 
aos critérios de segurança. 

Os técnicos iniciaram 
quinta-feira (15), vistoria em 
localidades da bacia hidro-
gráca do rio Santa Maria do 
Doce, na região noroeste do 
Estado. Na última semana, 
os scais passaram por oito 
propriedades de Marilândia, 
onde foram registradas de-
núncias de conitos pelo uso 
da água entre vizinhos. Na 
ocasião, foram expedidas 
duas noticações adminis-
trativas para regularização. 
Os demais usuários estavam 
regulares, respeitando as 
Portarias de Outorga de Dire-
ito de Uso da Água, emitidas 
pela Agerh.

VITÓRIA – Neste mês 
de outubro, os scais e agen-
tes de desenvolvimento am-
biental e recursos hídricos 
da Agência Estadual de Re-
cursos Hídricos (Agerh) vol-
taram a campo para retomar 
a rotina de vistorias do órgão 
regulador. Após a liberação 
de viagens intermunicipais, 
o retorno está sendo feito 
gradualmente e respeitando 
as medidas sanitárias de pre-
venção à Covid-19.

GOVERNO RETOMA FISCALIZAÇÕES
DE BARRAGENS E REGULARIZAÇÃO
DE USO DA ÁGUA NO ESTADO

Os técnicos iniciaram quinta-feira (15), vistoria em 
localidades da bacia hidrográfica do rio Santa Maria 
do Doce, na região noroeste do Estado. 

Os servidores visitaram bar-
ragens no município de Ma-
rechal Floriano, entre elas a 
barragem de Quinta dos La-
gos, que foi noticada em 

Na época, com a chuva 
que na região, o nível de 
água da barragem aumentou 

janeiro, após constatação de 
irregularidades estruturais.

subitamente e uma análise 
técnica da Agerh e da Defesa 
Civil resultou num parecer 
com recomendações para 
reforço da segurança do em-
preendimento. A vistoria 
realizada pela Agência, na 
quarta-feira (14), concluiu 
que as intervenções foram 
executadas. Segundo os téc-
nicos, o empreendedor recu-
perou o talude com gramíne-
as e construiu estruturas pa-
ra escoamento e melhora da 
vazão da água.

“A nossa prioridade é 
atender regiões onde os con-
itos pelo uso da água estão 
mais latentes no momento, 
que são as regiões que so-
frem mais com a estiagem, e 
colocar em dia as demandas 
judiciais que temos que aten-
der para garantir o uso justo 
e racional da água”.

Até o m do ano, a equipe 
de scais da Agerh deve 
passar por cerca de 40 loca-
lidades, de acordo com um 
cronograma executado pela 
Gerência de Gestão e Infra-
estrutura Hídrica (GGIH), 
responsável pelas scaliza-
ções.  De acordo com o ge-
rente Tiago Lodi, o planeja-
mento está sendo feito com 
base nos locais e empreendi-
mentos mais sensíveis. 

CHANCE DE DESENVOLVER
DEPRESSÃO É 50% MAIOR EM IDOSOS

A recomendação do médi-
co é sair para tomar sol diari-
amente, entre 15 e 20 minu-
tos são sucientes. Ainda é 

tem papel fundamental na 
parte cognitiva e emocio-
nal”, de acordo com o geria-
tra. “O idoso por si só já tem 
em média de 50% a 55% ma-
is chances de ter transtornos 
depressivos, isso o faz se 
isolar e, cando recluso, 
toma ainda menos sol e, com 
isso, ativa menos a vitamina 
D”, explica. Se não bastasse 
este ciclo, há mais agravan-
tes, entre eles, a depressão 
sazonal. “Estudos mostram 
que idosos expostos a pouco 
sol se tornam mais suscetí-
veis à depressão sazonal. A 
pesquisa foi realizada nas 
serras catarinense e gaúcha e 
mostrou que 40% a 60% dos 
que já têm tendência a de-
pressão têm ou tiveram qua-
dros depressivos mais acen-
tuados no inverno”, ressalta 
Burckhardt. Portanto, o hábi-
to de sair pouco para cami-
nhar e tomar sol em qual-
quer época do ano pode pre-
judicar a produção destas 
substâncias responsáveis 
pelo bom humor.

importante ter alguma ativi-
dade física, que pode ser 
uma caminhada ao ar livre, e 
alimentação balanceada. “O 
idoso precisa comer de tudo, 
todos os grupos de alimen-
tos, principalmente vegetais 
e alimentos ricos em cálcio, 
como folhas escuras e laticí-

nios”, aconselha o médico. 
Sem contar os estímulos 
emocionais como conversas 
com amigos e familiares, 
leituras e risadas, “manter a 
mente ativa é fundamental 
para o cérebro receber estí-
mulos positivos e não adoe-
cer”.

Especialista alerta que diversos estudos apontam 
causas externas e orgânicas que elevam o risco do de-
senvolvimento da depressão entre pessoas com mais 
de 60 anos.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

TORO FREEDON AT 
2018/18 CINZA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK 
2013/13 BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 
2009/09 BRANCA

CRONOS PREC. AT 
2018/19 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

FOX 1.0 GII 2013/13 
PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA

NOVO FOX ROCK RIO 

MONTANA LS 1.4 
2012/13 PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

GOL 1.0 2008/08 
CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

ONIX 1.4 AT LTZ 
2016/16 BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

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

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

COROLLA XEI 2.0 
2016/17 PRATA

ETIOS HB CROSS 
2015/15 PRETA

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

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - PODE LEGISLATIVO

A V I S O  -  P R E G Ã O 
PRESENCIAL - Nº 002/2020
A Câmara Municipal de São 
Mateus, torna público aos inte-
ressados que fará realizar a Lici-
tação, pelo tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL” tendo como 
objeto a Contratação de Empre-
sa  ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
D E  R E P R O G R A F I A  E 
OUTROS CORRELATOS, com 

critério de julgamento de menor 
preço global.

Data da Abertura: 04/11/2020
Hora da Abertura: 14:00h
Local de Abertura: Plenário Lizete 
Conde Rios Cavalcanti da Câmara 
Municipal de São Mateus, situada 
na Av. Dom José Dalvit, nº 100, 
Blocos 12 - Santo Antônio – São 
Mateus – ES CEP 29.941-900. A 
íntegra do Edital poderá ser con-

Processo Nº: 00484/2020

sultado e/ou obtido no horário 
das 13:00 às 17:00 horas, de 
segunda a quinta-feira e das 
08:00 as 12:00 na sexta-feira.
Exceto feriados e ponto faculta-
tivo, no Setor de Licitação loca-
lizada no Bloco 11 na Sede da 
Câmara, no endereço citado 
acima ou no site www.camara-
saomateus.es.gov.br
HADRIEL SANTANA DA 
SILVA Presidente da CPL
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