
Empresa faz boletim de ocorrência e pede à Polícia Federal para apurar fa-
ke news distribuída na cidade sobre mudança de local de investimento.
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VITÓRIA – A violência 
sexual, infelizmente, ainda 
faz parte da realidade diária 
de muitas mulheres do Espí-
rito Santo e todo o Brasil. 
Dados do Anuário de Segu-
rança Pública 2020 revelam 
que, no ano de 2019 uma pes-
soa foi violentada sexual-
mente a cada cinco horas e 
quatro minutos nas cidades 
capixabas. Foram mais de 
1,7 mil pessoas que relata-
ram terem sido vítimas de 
estupro, ou seja, em média 
ocorreram 5 abusos por dia 
em todo o Espírito Santo.

Se considerarmos somen-
te o número de vítimas mu-
lheres, o número cai de 
1.726 estupros para 1.429, 
portanto 83% das vítimas 
eram do sexo feminino.

Comparando com os da-
dos do ano anterior, em 
2018, houve um aumento de 
11% no número de estupros 
que ocorreram em território 
capixaba. O número de víti-
mas saltou de 1.555 para 
1.726. Os números colocam 
o Espírito Santo como o 13º 
estado com mais vítimas de 
abuso sexual no Brasil.

Para a chefe da Divisão 
Especializada de Atendi-
mento à Mulher (DIV-
Deam), delegada Claudia 
Dematté, o aumento no nú-
mero de casos se deve a dimi-
nuição da subnoticação. 
Em uma sociedade onde ain-
da impera uma cultura ma-
chista, muitas mulheres víti-
mas de crimes contra a dig-
nidade sexual se calavam. 
Medo, vergonha, receio em 
serem julgadas e ainda cul-
pabilizadas e medo de sofre-
rem nova violência são os 
maiores fatores que levam a 
subnoticação.

“Para alcançarmos o obje-
tivo dessa importante luta 
pelo respeito à Dignidade 
Sexual das Mulheres, preci-

UMA PESSOA É ESTUPRADA A CADA
CINCO HORAS NO ESPÍRITO SANTO

Se considerarmos somente o número de vítimas mu-
lheres, o número cai de 1.726 estupros para 1.429, por-
tanto 83% das vítimas eram do sexo feminino.

Dematté também refor-
çou a importância de levar 
essa discussão para os ho-
mens autores dos abusos e a 
sociedade num todo. “Essa é 
uma discussão e luta de inte-
resse social, uma vez que 
comportamentos machistas, 
sexistas, e até misóginos ain-
da integram as concepções 
de masculinidade. E precisa-
mos desconstruir esses valo-
res ainda existentes na socie-
dade. Somente com o com-
promisso de toda a socieda-
de é que seremos capazes de 
desconstruir velhos padrões 
machistas”.

samos que toda a sociedade 
se comprometa com essa 
luta especíca. É direito de 
toda a mulher não ter violado 
o corpo, a dignidade sexual, 
de não ser objeticada, e de 
que estas condutas, que são 
criminosas, não sejam jama-
is banalizadas, e sim, efeti-
vamente, punidas”, comple-
ta a delegada.

CONQUISTAS DAS 
MULHERES

No Brasil, nos últimos 

anos, importantes conquis-
tas do movimento de mulhe-
res foram alcançadas no que 
se refere à alterações legisla-
tivas, visando mais rigor no 
enfrentamento à violência 
contra a dignidade sexual 
das mulheres.

A Lei n° 13.718 de 2018, 
dentre várias alterações le-
gislativas visando o enfren-
tamento à violência sexual 
praticada contra a mulher, 
incluiu, nos crimes contra a 
dignidade no Código Penal, 
o de importunação sexual. A 
pena é de 1 a 5 anos de reclu-
são se o ato não constituir 
mais gravidade.

Antes considerada con-
travenção penal, sendo cabí-
vel pena de multa, a impor-
tunação sexual, hoje, é cri-
me. Se ainda for constatado 

o emprego de violência ou 
grave ameaça, a conduta po-
de congurar crime de estu-
pro. Nesse caso, a pena vai 
de 6 a 10 anos de reclusão.

Um exemplo da nova tipi-
cação penal é que casos de 
homens que se masturba-
ram, ejaculam, esfregam ou 
passam a mão em partes ínti-
mas de mulheres nos ôni-
bus/metrô, sem o consenti-
mento, passaram a ser consi-
derados crimes.

FEMINICÍDIOS
O relatório também trou-

xe dados sobre feminicídios, 
esses um pouco mais atuali-
zados, com estatísticas do 1º 
semestre de 2020. No perío-
do, foram registrados 12 as-
sassinatos no Espírito Santo 
contra mulheres, que foram 
motivados por violência do-
méstica ou discriminação de 
gênero. O número represen-
ta uma redução de 20% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, quando fo-
ram registradas 15 ocorrên-
cias do tipo.

A Polícia Civil do Espírito 
Santo, por meio da Delega-
cia Especializada de Homi-
cídios e Proteção à Mulher 
(DHPM), não comentou os 
casos de feminicídio em cida-
des capixabas e tampouco 
respondeu aos questiona-
mentos.

Foram feitas inúmeras 
tentativas de contato, entre-
tanto, a assessoria não auto-
rizou que a delegada Raffae-
la Aguiar comentasse a redu-
ção no número de casos.

Forró de
Itaúnas pode virar
patrimônio cultural

Com parecer favorável da Comissão de Justiça, maté-
ria será agora analisada pelo colegiado de Cultura

A matéria também salienta que 
o forró de Itaúnas se tornou um 
estilo de dança típico e referenda-
do, responsável pela criação de 
mais de 50 eventos do ritmo pelo 
mundo e incontáveis festivais no 
Brasil, além de incentivar o em-

CONCEIÇÃO DA BARRA 
– Declarar o forró de Itaúnas, em 
Conceição da Barra, como patri-
mônio artístico e cultural imateri-
al do Espírito Santo é o objetivo 
de proposta em tramitação na 
Assembleia Legislativa. Com 
parecer favorável da Comissão de 
Justiça, o Projeto de Lei (PL) 
696/2019 será analisado agora 
pelo colegiado de Cultura.

Segundo destaca o autor da 
matéria, deputado Torino Mar-
ques (PSL), a dança já faz parte da 
cultura do local, que recebe visi-
tantes atraídos pelo forró e, tam-
bém, pelas belezas naturais das 
dunas de Itaúnas, vila situada 
perto da divisa com a Bahia.

O projeto considera que, embo-
ra a modalidade de dança exista 
desde 1985, foi a partir da criação, 
em 2001, do Festival Nacional 
Forró de Itaúnas (Fent) que o 
movimento foi fortalecido. De 
acordo com Torino, o festival é o 
único evento do Brasil que pro-
move a revelação de novos valo-
res e talentos musicais do forró pé 
de serra, premiando os vencedo-
res com dinheiro e gravação de 
CDs.

preendedorismo da região com a 
criação de bares, restaurantes, 
pousadas e casas de shows, de 
forma a atender à demanda do 
turismo.

“Temos de facilitar para a popu-
lação o acesso à cultura, à educa-
ção e à ciência, e cabe ao Poder 
Executivo promover ações neste 
sentido”, arma Torino Marques, 
que é presidente da Comissão de 
Cultura da Assembleia Legislativa.

O PL 696/2019 foi considera-
do constitucional pela Comissão 
de Justiça da Casa e deverá ser 
analisado ainda pelos colegiados 
de Cultura e Finanças antes de ser 
votado pelo Plenário.

Para Torino Marques, o regis-
tro e a declaração de bens imateri-
ais já é prática amparada pela 
Constituição Federal, que estabe-
lece a proteção de documentos, 
obras e outros bens de valor histó-
rico, artístico e cultural.

Em nível nacional, o forró de 
raiz (ou pé de serra) tocado em 
Itaúnas é objeto de pesquisa do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). O 
projeto visa ao reconhecimento do 
ritmo como patrimônio cultural 
do Brasil e inclui o mapeamento 
das matrizes do forró no Espírito 
Santo, entre outros estados.

IPHAN

TRAMITAÇÃO

O projeto considera que, embora a modalidade de dança 
exista desde 1985, foi a partir da criação, em 2001, do Fes-
tival Nacional Forró de Itaúnas (Fenfit) que o movimento 
foi fortalecido. 

No Estado, nove
concursos devem
ser abertos em 2021 

O governo do Estado anun-
ciou recentemente a previsão 
de cinco concursos para 
2021. As seleções serão para 
as secretarias de Estado da 
Educação (Sedu), Fazenda 
(Sefaz) e Justiça (Sejus), 
além da Polícia Civil e do 
Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito 
Santo (Iases).

Já a Polícia Civil pode ter 
concurso para o cargo de dele-
gado, já que a seleção reali-
zada em 2019 foi anulada. 

VITÓRIA – No Espírito 
Santo, órgãos municipais ou 
ligados ao governo do Estado 
prevêem ao menos nove con-
cursos no ano que vem. 

Estas seleções constam no 
Orçamento do Estado para o 
próximo ano. Na Sefaz, a 
seleção deverá ter 50 vagas 
para a função de auditor-
scal, de nível superior, com 
salário de R$ 12.492. A co-
missão organizadora já está 
formada.

Foram ofertadas 33 vagas, 
com salário de R$ 10.058.

Os demais órgãos ainda 
não deniram o quantitativo 
de vagas e as funções.

A Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo também pla-
neja abrir concurso em 2021. A 
seleção é estudada desde 2018, 
e deve contar com 100 vagas. 
A pandemia atrasou os prepa-
rativos, e ainda não há detalhes 
sobre os cargos.

A Companhia Espírito 
Santense de Saneamento 
(Cesan) também prevê novo 
concurso, mas a seleção está 
suspensa, segundo o órgão. A 
oferta é de cinco vagas, com 
salários de até R$ 2.608.

Na prefeitura de Cariaci-
ca, há previsão de concurso 
para procurador municipal, 
assistente administrativo e 
médico. Já a Câmara Munici-
pal de Vitória prevê abrir sete 
vagas, para cargos de níveis 
médio e superior, com salári-
os de até R$ 4 mil.
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SÃO MATEUS – Uma fake news 
que circulou nas redes sociais duran-
te esta semana em São Mateus obri-
gou a diretoria da Petrocity Portos 
S.A. a mudar o foco das ações obje-
tivas voltadas ao projeto em si e dedi-
car-se a combater a notícia falsa que 
dava conta de que a empresa estaria 
cogitando mudar o local da instala-
ção do porto de Urussuquara para o 
território de Linhares.

“Esse tipo de informação é crime, 
tipicado em lei. Estamos colocan-
do nosso jurídico para cuidar do as-

“Mentira. Não existe nada a este 
respeito e ninguém da diretoria fa-
lou nada”, foi taxativo o CEO da 
Petrocity, José Roberto Barbosa da 
Silva, que gravou um vídeo e distri-
buiu por aplicativo de mensagens 
desmentindo a falsa informação. O 
executivo também registrou um 
boletim de ocorrência na Delegacia 
de Polícia de São Mateus e disse 
que pedirá à Polícia Federal que 
apure e puna quem distribuiu a Fa-
ke news.

PETROCITY: PORTO ESTÁ
GARANTIDO PARA SÃO MATEUS

sunto, mas posso assegurar que não 
existe nada a este respeito. Estamos 
cuidando de todos os detalhes, já 
temos diversas licenças para proje-
tos do condomínio porto-industrial, 
temos a área portuária aprovada em 
Brasília, o PDM denindo também 
o empreendimento e estamos cui-
dando da licença ambiental para o 
porto propriamente dito”, disse José 
Roberto.

Outro aspecto abordado pelo 
CEO da Petrocity no vídeo é que a 
área destinada ao porto é da própria 
empresa e que, até por isso, a notícia 
falsa não faz o menor sentido. “Te-
mos recebido todo apoio de Brasília 
e também dos poderes municipais, 
da Prefeitura e da Câmara. Não exis-
te nada disso. A Petrocity é uma soci-
edade anônima privada e não tem 
compromissos com processos elei-
torais e nem com grupos políticos. 
Nosso compromisso é com os acio-
nistas. O projeto está denido para 
São Mateus e será implantado em 
São Mateus”, assegurou.

Empresa faz boletim de ocorrência e pe-
de à Polícia Federal para apurar fake 
news distribuída na cidade sobre mu-
dança de local de investimento.

Desde abril, o Estado apre-
sentava queda na concessão de 
novas inscrições. Entretanto, 
de acordo com o Boletim, nos 
meses de julho e agosto houve 
um aumento de 9,6%, se com-
parado com o mesmo período 
de 2019.

VITÓRIA – O número de 
novas empresas voltou a cres-
cer no Espírito Santo, nos me-
ses de julho e agosto, segundo 
aponta o Boletim da Receita 
Estadual - Impactos econômi-
cos da Covid-19. A 6ª edição 
do Boletim foi publicada, nes-
ta terça-feira (20), pela Secre-
taria da Fazenda (Sefaz). As 
informações foram extraídas 
dos sistemas da Receita Esta-
dual de março a agosto de 
2020, comparando com o mes-
mo período de 2019.

O Boletim da Receita Esta-
dual também mostra que o fatu-
ramento do setor varejista vol-
tou a crescer nos meses de ju-
lho (2,7%) e agosto (6,5%) -, 
alcançando R$ 3,7 bilhões no 
último mês analisado. A média 
móvel do faturamento das em-
presas do setor varejista de 
março a agosto no ano de 2019 
foi de R$ 3,05 bilhões e no ano 
de 2020 de R$ 2,95 bilhões, 
com queda de 3,27%.

CRESCE NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS NO ES

Os principais setores econô-
micos do varejo que apresenta-
ram variação positiva no fatu-
ramento no período foram hor-
tifrutigranjeiros (+36,1%), 
A ç o u g u e s  e  P e i x a r i a s 
(+18,2%), produtos Alimentí-
cios (+15,9%) e Supermerca-
dos (+13,5%).

“As incertezas relaciona-
das ao Coronavírus (Covid-
19) e ao cenário internacional 
permanecem. Por isso, esta-
mos com um otimismo conti-
do com relação à economia 

estadual. O aumento do núme-
ro de concessões de inscri-
ções estaduais é um bom indi-
cativo, mas precisamos man-
ter a calma e, sobretudo, o 
equilíbrio scal que conquis-
tamos”, pondera o secretário 
de Estado da Fazenda, Roge-
lio Pegoretti.

Observa-se também uma 
leve recuperação na arrecada-
ção do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nos meses de julho 
(+1,3%) e agosto (+2,9%). 

Entretanto, a queda no período 
analisado é de 4,4%, se compa-
rado com mesmo período de 
2019, aponta o auditor scal e 
gerente de arrecadação e ca-
dastro Leandro Kuster.

Outro fator que ainda segue 
jogando contra a arrecadação 
do Estado é o preço do barril de 
petróleo no mercado mundial. 
O Brent iniciou com valor de 
US$ 65,07, em março de 2019, 
e, em 2020, chegou a ser cota-
do a U$ 19,33, no nal do mês 
de abril, e fechou agosto cota-
do a US$ 45,28.

“Se compararmos ao último 
dia de agosto de 2020 com o 
primeiro dia de março de 2019, 
obtivemos uma queda nominal 
de 30,4%. Se compararmos a 
última cotação de agosto de 
2020 com o preço da média 
neste período (U$ 54,82), a 
queda passa a ser de 17,4%”, 
observa o auditor scal e sub-
secretário de Estado da Receita 
Estadual, Luiz Cláudio Nogue-
ira.

Observa-se ainda uma ligei-
ra recuperação, a partir do iní-
cio de maio de 2020, que segue 
até o nal de agosto, mas insu-
ciente para alcançar o pata-
mar anterior a março.

PREÇO DO PETRÓLEO

Alerta | ES
pode registrar
chuva de 1 mês
em 5 dias

VITÓRIA – Muita chu-
va! Esse é o alerta emitido 
pelo Climatempo para o 
Espírito Santo nos próxi-
mos dias. A expectativa é 
que a chuva prevista para 
um mês inteiro ocorra em 
cinco dias em diversas 
cidades capixabas até a 
próxima segunda-feira 
(26). Em vários locais do 
Estado, pode chover em 
poucos dias a média de 
chuva do mês de outubro. 
A média de chuva para 
outubro pode ser até supe-
rada.

ACUMULADOS
O Espírito Santo foi o 

estado que mais recebeu 
chuva no período de 24 
horas, entre os dias 21 e 
22, de acordo com medi-
ções do Centro Nacional 
de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais 
(CEMADEN). O volume 
de chuva superou os 60 
mm em vários lugares, e 
passou dos 100 mm em 
algumas localidades.

A cidade de Ecoporan-
ga, no noroeste do estado, 
registrou 111.9 mm. Em 
Fundão, o acumulado foi 
de 103.4 mm. Em Ibiraçu, 
77.7 mm; em Aracruz, 
76.5 mm e em Santa Leo-
poldina, 67 mm.

Em todos estes locais, o 
volume de chuva repre-

Segundo o Climatem-
po, algumas áreas do esta-
do poderão acumular mais 
de 100 mm neste período. 
Em Vitória, pode chover 
mais de 100 mm em ape-
nas três dias. Há risco de 
alagamentos e enchentes 
em vários locais do Espíri-
to Santo.

sentou mais da metade da 
média de chuva para o mês 
de outubro. Para a maioria 
das áreas do Espírito San-
to, a média de precipitação 
em outubro ca entre 100 
e 140 mm. Em algumas 
regiões litorâneas chove 
de 140 a 180 mm. Para 
Vitória, essa média é de 
122.7 mm. As informa-
ções são do Climatempo.

INCAPER
A Coordenação de Me-

teorologia do Instituto Ca-
pixaba de Pesquisa, Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) emitiu um 
Aviso Meteorológico 
Especial válido para este 
m de semana. Para sába-
do (24), o alerta é para o 
nível de atenção devido à 
previsão de pancadas mo-
deradas e fortes de chuva. 
As chuvas devem vir 
acompanhadas de descar-
gas elétricas e rajadas de 
vento, podendo ocasionar 
grandes acumulados em 
alguns trechos.

Em caso de situação de 
perigo iminente, recomen-
da-se entrar em contato 
com os órgãos de Defesa 
Civil por meio do telefone 
(27) 3194-3652. 

O nível de atenção per-
manece para o domingo 
(25) e a segunda-feira (26) 
em razão das condições 
meteorológicas favoráve-
is para a ocorrência de chu-
vas contínuas, que podem 
resultar em acumulados 
expressivos de precipita-
ção em todo o Estado, con-
forme destaque na gura 
2. Para mais detalhes, 
acompanhe a Previsão de 
Tempo dos próximos dias.

Desde abril, o Estado apresentava queda na concessão de 
novas inscrições. Entretanto, de acordo com o Boletim, nos 
meses de julho e agosto houve um aumento de 9,6%, se 
comparado com o mesmo período de 2019.
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DESCOMISSIONAMENTO DE
PLATAFORMAS CRIA NOVAS OPORTUNIDADES
NO SETOR DE PETRÓLEO NO ESTADO

Neste ano, o Espírito San-
to será o palco da execução 
do primeiro contrato de des-
comissionamento da Petro-
bras, três plataformas xas 

VITÓRIA – Um novo 
mercado começa a se abrir 
para o Espírito Santo no se-
tor de petróleo, o descomis-
sionamento de plataformas 
de petróleo. Esta e outras 
novas oportunidades serão 
apresentadas pela Secretaria 
de Desenvolvimento (Se-
des) durante o Fórum “Oil & 
Gas Week 2020 Espírito San-
to”, organizada pela Federa-
ção das Indústrias (Findes) 
por meio do Fórum Capixa-
ba de Petróleo e Gás e em 
parceria com o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Se-
brae). O evento será transmi-
tido em ambiente virtual de 
26 a 29 de outubro. Interes-
sados podem se inscrever no 
sítio eletrônico do evento.

Com vida útil estimada, 
em média, em 25 anos, as 
unidades estacionárias de 
produção (UEP) entram na 
fase de encerramento das 
atividades e atendendo à 
legislação é necessário efe-
tuar a remoção das estrutu-
ras, realizar análises técni-
cas e promover a recupera-
ção ambiental do local onde 
estavam instaladas. Este 
conjunto de ações em torno 
do descomissionamento 
movimenta uma cadeia de 
serviços capaz de gerar em-
prego e renda no Estado. O 
tema será ministrado pelo 
secretário de Estado de De-
senvolvimento, Marcos Kne-
ip, durante painel no evento. 

localizadas no campo de 
Cação serão descomissiona-
das pela empresa Triunfo, 
que já assinou o contrato 
com a petroleira. Estima-se 
que para os próximos cinco 
anos sejam contratados R$ 
26 bilhões em serviços de 
descomissionamento so-
mente pela Petrobras.

A velocidade com que o 
mercado está se comportan-
do em relação aos novos ser-
viços alavancou a emissão 
da Resolução 817/2020, re-
gulamentando a desativação 
de poços de petróleo e gás, 
publicada pela Agência Naci-
onal do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustível (ANP) 

no Diário Ocial da União, 
em 27 de abril de 2020. A 
publicidade dos projetos de 
descomissionamento que 
está prevista na nova regula-
mentação é de grande im-
portância para o setor, que 
poderá realizar o seu plane-
jamento de acordo com a 
demanda.

O evento visa a criar e 

OIL & GAS WEEK 2020 
ESPÍRITO SANTO

As oportunidades ainda 
envolvem o mercado da su-
cata, apoio marítimo, equi-
pamentos submarinos den-
tre vários serviços de apoio 
offshore.

Empresas, fornecedores, 
entidades e associações de 
P&G, prossionais e estu-
dantes do setor, startups e 
empresas de base tecnológi-
ca, farão parte do público 
participante dos Seminários 
e Rodadas de Negócios pro-
movidas na ocasião.

Inscrições para a rodada 
de negócios estão abertas no 
http://fcpeg.org.br/ogweek/

conectar negócios entre em-
presas, aproximar players e 
possíveis parceiros, divul-
gar as competências do Esta-
do do Espírito Santo, atrair 
investidores e promover co-
nhecimentos e oportunida-
des no setor.

Este conjunto de ações em torno do descomissionamento movimenta uma cadeia de 
serviços capaz de gerar emprego e renda no Estado.

SÃO MATEUS – Policiais 
militares detiveram dois indi-
víduos e apreenderam um pé 
de maconha, além de pinos de 
cocaína e pedras de crack na 
tarde dessa quinta-feira (22), 
no bairro Morada do Lago, em 

DOIS HOMENS SÃO PRESOS COM PÉS
DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK

Durante o policiamento na 
região a equipe se deparou 
com dois indivíduos em uma 
motocicleta. Ao realizar a abor-
dagem, o carona fugiu com 
uma sacola na mão, pulando 

São Mateus.

Após a detenção, os milita-
res receberam a informação 
que o condutor da moto tinha 

um muro e invadindo o quintal 
de uma residência onde foi 
detido. Com ele foram apreen-
didos 128 pinos de cocaína.

uma casa alugada próxima a 
um curral. Imediatamente, a 
equipe foi ao local e o indiví-
duo conrmou a propriedade 
do material dentro da residên-
cia, entregando a chave da mo-
tocicleta com um chaveiro que 
continha a chave do portão e 
da porta da casa.

Buscas foram realizadas na 
residência onde foram encontra-
dos 1,254 gramas de crack, qua-
tro pedras do mesmo entorpe-
cente, 794 gramas de cocaína, 
129 da mesma droga, 1,270 gra-
mas de maconha, um pé do mes-
mo entorpecente, duas buchas 
da mesma droga, R$ 1,141,50 
em espécie, duas balanças de 
precisão, uma faca dois celula-
res e aproximadamente dez mil 
pinos vazios de cocaína. A moto-
cicleta encontrada na residência 
também foi apreendida.

O proprietário da casa e o 
outro indivíduo abordado fo-
ram detidos e levados para a 
delegacia juntamente com o 
material apreendido.

Buscas foram 
realizadas na resi-
dência onde fo-
ram encontrados 
1,254 gramas de 
crack, quatro pe-
dras do mesmo 
entorpecente, 794 
gramas de cocaí-
na, 129 da mesma 
droga, 1,270 gra-
mas de maconha, 
um pé do mesmo 
entorpecente,

Empresária é presa
suspeita de aplicar
golpes em idosos

Mulher já era investigada e foi flagrada recebendo 
dinheiro. Ela foi autuada em flagrante pelo crime 
de estelionato.

Policiais civis e milita-
res monitoraram a movi-
mentação da suspeita e 
conseguiram prendê-la 
em agrante após receber 
R$ 2.120,00 em dinheiro 
da vítima. O valor estava 
dentro do veículo.

“Os empréstimos eram 
feitos com prestações de 
baixo valor para que as 
vítimas não percebessem 
o golpe”, revelou.

Durante as investiga-
ções, os policiais civis re-
ceberam a informação que 
a empresária estava com 
uma possível vítima a ca-
minho de uma agência 
bancária para sacar uma 
quantia em dinheiro nesta 
quinta.

PINHEIROS – Uma 
empresária de 34 anos, 
investigada por aplicar 
golpes em idosos que pro-
curavam a empresa dela 
para realizar empréstimos 
consignados, foi presa 
nesta quarta-feira (21), em 
Pinheiros, no Norte do 
Espírito Santo.

O titular da delegacia 
do município, delegado 
Leonardo Ávila, explicou 
que a polícia recebeu di-
versas denúncias de que a 
suspeita usava os dados 
dos clientes para fazer no-
vos empréstimos sem o 
consentimento deles.

“O extrato bancário da 
conta da vítima indicou 
que o valor sacado é pro-
veniente de um emprésti-
mo consignado realizado 
pela empresa da suspeita e 
que a vítima sequer sabia 
de tal empréstimo em seu 
nome”, explicou Ávila.

Todo o material e a sus-
peita foram encaminha-
dos para a Delegacia de 
Pinheiros, onde ela foi 
autuada em agrante 
delito pelo crime de este-
lionato e encaminhada ao 
CDP de São Mateus, on-
de aguardará a audiência 
de custódia.

Segundo a polícia, para 
receber esse dinheiro, a 
empresária havia dito para 
o cliente que aquela quan-
tia era referente a um bene-
fício do Governo, que de-
veria ser pago a ela.

O delegado ainda orien-
tou que outras vítimas pro-
curem a delegacia para 
denunciar o golpe.

Após a prisão, os polici-
ais seguiram para a empre-
sa da investigada, locali-
zada no Centro da cidade, 
onde apreenderam diver-
sos contratos de emprésti-
mo consignado, documen-
tos e computadores que 
serão analisados para sub-
sidiar as investigações em 
curso.
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VITÓRIA – A Polícia 
Federal deagrou nesta 
quinta-feira (22) mais uma 
operação para investigar o 
recebimento de drogas atra-
vés dos Correios no Espírito 
Santo. Um homem foi preso 
e um menor, apreendido.

Os mandados foram deferi-
dos pelo Juízo da Vara Cri-
minal da cidade após a polí-
cia receber informações do 
setor de segurança dos Cor-
reios que havia três enco-
mendas suspeitas no Centro 

Desta vez, na ação batizada 
como “Entrega Certa”, três 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos no 
município de São Gabriel da 
Palha, no Norte do Estado.

MEC DIVULGA CONDIÇÕES PARA
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA DO FIES

O aluno deverá fazer a 
solicitação de renegociação 
até o dia 31 de dezembro de 
2020. Os beneciários pode-
rão pagar a dívida integral-
mente, com pagamento em 
parcela única e redução de 
100% nos juros e nas multas, 
mas para isso é necessário 
realizar o pagamento até o 
último dia deste ano.

Em julho, uma lei aprova-
da pelo Congresso e sancio-
nada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
suspendeu até dezembro os 
pagamentos das parcelas do 
Fies por causa da pandemia 
do novo coronavírus. No 
entanto, ainda faltava regu-
lamentar os métodos de rene-
gociação.

Também é permitido par-

CONDIÇÕES

BRASÍLIA – O Ministé-
rio da Educação (MEC) di-
vulgou nesta quinta-feira 
(22) uma resolução para de-
nir as condições de renegoci-
ação dos contratos de nan-
ciamentos estudantis conce-
didos pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). 
Os estudantes com débitos 
até o segundo semestre de 
2017 poderão ser contem-
plados, desde que estejam 
vencidos e não pagos até a 
data de 10 de julho de 2020.

Os estudantes com débitos até o segundo semestre de 2017 poderão ser contempla-
dos, desde que estejam vencidos e não pagos até a data de 10 de julho de 2020.

celar a dívida em quatro par-
celas até 31 de dezembro de 
2022. O vencimento da pri-
meira parcela está previsto 
para 31 de março de 2021, 
com redução de 60% dos 
encargos moratórios.

•  em 24 até parcelas mensa-

POSSIBILIDADES DO 
PARCELAMENTO:

• em até 175 parcelas mensa-

is, sendo o vencimento da 
primeira parcela em 31 de 
março de 2021, com redu-
ção de 60% dos encargos 
moratórios; ou
• em até 145 parcelas mensa-
is e sucessivas, vencíveis a 
partir de janeiro de 2021, 
com redução de 40% dos 
encargos moratórios; ou

O aluno não poderá pagar 
uma parcela com valor infe-
rior a R$ 200. Ao aderir ao 
programa os nomes do -
nanciado e de seus adores 
são retirados dos cadastros 
de devedores inadimplentes.

is e sucessivas, vencíveis a 
partir de janeiro de 2021, 
com redução de 25% dos 
encargos moratórios.

PF REGISTRA MAIS UM CASO DE RECEBIMENTO
DE DROGAS PELOS CORREIOS NO NORTE DO ES

Um homem foi preso em flagrante e um menor, apre-
endido. A Polícia Federal também apreendeu cerca de 
três quilos de maconha na operação.

Após cumpridas as buscas, 
três quilos de maconha fo-
ram apreendidos. Um maior 
foi preso em agrante e 
conduzido até a Delegacia 
da Polícia Federal em São 
Mateus. Um menor foi apre-
endido e encaminhado à Polí-
cia Civil de São Gabriel da 
Palha para os procedimen-
tos cabíveis.

de Distribuição do municí-
pio.

O investigado preso em a-
grante responderá pelo deli-
to de tráco de drogas, cuja 
pena varia de 5 (cinco) a 15 
(quinze) anos de reclusão. A 
operação contou com a par-
ticipação de 11 policiais fe-
derais.

Carreta tomba na
rodovia que liga
Nova Venécia a
São Mateus

SÃO MATEUS – Uma 
carreta carregada com 
MDF tombou na manhã 
desta quinta-feira (22), na 
Rodovia BR 381, em uma 
curva próxima ao Ifes.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o motorista do 
veículo, que seguia no sen-
tido São Mateus a Nova 
Venécia, disse que havia 
óleo na pista, fazendo com 
que o caminhão deslizas-
se. Ele ainda manter o con-
trole, porém, devido ao 
peso da carga não foi pos-
sível.

O condutor conseguiu 

O idoso apresentava um 
corte na cabeça e o condu-
tor um corte no braço. As 
vítimas foram socorridas 
pela equipe do Corpo de 
Bombeiros para o Hospi-
tal São Marcos. O trânsito 
cou uindo em apenas 
umas das vias, no sistema 
pare/siga.

sair do veículo e a outra 
vítima, um idoso, estava 
dentro do caminhão, luci-
do e consciente, porém, só 
conseguiu sair com a aju-
da do Corpo de Bombei-
ros, utilizando uma esca-
da.

o motorista do veículo, que seguia no sentido São 
Mateus a Nova Venécia, disse que havia óleo na 
pista, fazendo com que o caminhão deslizasse. 

Cresce pauta
sobre home office
nas negociações
trabalhistas

Segundo a pesquisa, o 
trabalho remoto já está 
presente em 15,9% das 
negociações coletivas em 
2020. Esse número era de 
2,4% no ano passado, o 
que representa um aumen-
to de 6,6 vezes da presença 
da pauta nas negociações 
trabalhistas no comparati-
vo de 2020 e 2019, até o 
mês de setembro. Segun-
do a Fipe, o crescimento 

BRASÍLIA – A presen-
ça de uma pauta referente 
ao trabalho remoto – home 
ofce – nas negociações 
trabalhistas de 2020 teve 
elevação de mais de seis 
vezes em comparação ao 
ano passado. O levanta-
mento, divulgado é da Fun-
dação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), 
feito com base em dados do 
Ministério da Economia.

do home ofce nos acor-
dos ocorreu após o início 
da pandemia de covid-19.

NEGOCIAÇÕES 
SALARIAIS

Em setembro, o piso 
salarial obtido pelos traba-
lhadores nas negociações 
coletivas foi de R$ 1.300, 
24,4% superior ao salário-
mínimo nacional, de R$ 
1.045.

De acordo com o levan-
tamento, no acumulado do 
ano até setembro, os traba-
lhadores conseguiram au-
mento real, ou seja, eleva-
ção do salário acima do 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), 
em 45,9% das negocia-
ções coletivas. Em 29,6% 
delas, o reajuste foi igual 
ao INPC; e em 24,5%, aba-
ixo do índice.
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A ILUMINAÇÃO
A noite caiu. E cá esta-

va dado sujeito a procu-
rar algo sob um poste 
aceso. Alguém passa e 
pergunta pelo objeto ex-
traviado, buscando aju-
dar. Recebe como res-
posta que o dito cujo fora 
perdido em um matagal 
das redondezas - porém, 
como estava escuro lá, 
era mais fácil procurar 
ali!

Nosso país vem per-
dendo - há muito tempo - 
o brilho de sua econo-
mia. Seu povo, angustia-
do e perplexo, saiu pela 
noite das crises sem m a 
procurá-lo. Mas estaria 
agindo como na piada 
acima?

Nossa busca, até aqui, 
limitou-se a basicamente 
três espaços: o do au-
mento de tributos, o da 
redução de direitos e o 
dos cortes nos serviços 
públicos. Todos compor-
tam fácil convencimento 
de suas vítimas, digo, da 
população - iludem sob o 
poste aceso, anal. Mas 
estaria neles a solução?

Após várias décadas 
de reformas sem m 
podemos armar que 
não. Nossa carga tributá-
ria, elevada aos mais al-
tos patamares do plane-
ta, só tem feito prejudi-
car a produção, desnaci-
onalizar a economia e 
aumentar sua informali-
dade. Ao reduzirmos di-
reitos - a torto e a direito 
- temos criado uma soci-
edade mais amarga, con-
ituosa e com menor 
poder aquisitivo. E, quan-
to aos serviços públicos, 
já os temos sucateados 

sob todo e qualquer as-
pecto - humano e materi-
al. Assim, que tal irmos 
procurar a solução em 
locais outros? 

O olhar seguinte bem 
poderia ser na redução 
do que se convencionou 
chamar de “Custo Bra-
sil”. Nos gargalos que 
fazem empacar - sim, 
empacar - nossa econo-
mia. Que tal iniciarmos 
por uma redução brutal 
da burocracia que nos 
sufoca? Ou pela criação 
de uma cultura de estabi-
lidade jurídica? Não nos 
esqueçamos, claro, da 
revisão de nossas matri-
zes energética e de trans-
portes.

O único problema é 
que estas soluções não 
estão… aos pés do poste 
aceso!

Resultaria, já daí, um 
mercado interno fortale-
cido. Uma indústria naci-
onal mais pujante. Um 
povo menos dividido e 
mais preparado para en-
frentar os grandes - e rea-
is - desaos que este 
início de milênio nos 
apresenta.

Inicio pelos juros da 
dívida pública. Li que 
gastamos entre 30% e 
40% de todos os tributos 
arrecadados somente 
para o pagamento de ju-
ros - situados dentre os 
mais altos do mundo. 
Haveria alguma solução 
“fora da caixa” para este 
sério problema? Deve 
haver, dada a riqueza do 
nosso país. Não é possí-
vel que não haja, máxi-
me em tempos de tantas 
alienações.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

SOORETAMA – A Esco-
la Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio (EEEFM) 
Armando Barbosa Quitiba, 
localizada em Sooretama, 
está executando um projeto 
extraclasse – o “Clube de 
Astronomia Estrelas do Ama-
nhã”, para trabalhar temas 
relacionados à Astronomia e 
à Física modernas. O objeti-
vo é incentivar os alunos a 
produzir ciência e interagir 
com cientistas, de modo a 
despertá-los para as carreiras 
cientícas e tecnológicas 
nacionais. A ideia tem dado 
resultados e alguns alunos 
estão participando da Mostra 
de Astronomia, da Universi-
dade Federal do Espírito San-

BANDES FECHA TERCEIRO TRIMESTRE
COM RESULTADO DE R$ 23,9 MILHÕES

VITÓRIA – Os números 
referentes aos resultados do 
Banco de Desenvolvimento 
do Espírito Santo (Bandes) 
no fechamento do terceiro 
trimestre de 2020 mostram 
resultados positivos. Nos 
nove meses deste ano, o lu-
cro líquido do banco chega a 
R$ 23,9 milhões, o que re-
presenta uma reversão de 
desempenho desde o ano 
anterior, quando o banco 
apresentou décit em seu 
balanço patrimonial, após a 
opção pela reclassicação 
de operações da carteira de 
crédito em níveis de risco 
adequados.

O diretor-presidente do 
Bandes, Maurício Cézar 
Duque, destacou que os 
bons números são resultado 
do reposicionamento da ins-
tituição no mercado, da mu-
dança na estrutura adminis-
trativa e da atualização de 
produtos e serviços ofereci-
dos aos empresários capixa-
bas. “Os resultados percebi-
dos demonstram que as mu-
danças na gestão do Bandes, 
implantadas desde abril de 
2019, quando assumimos 
com uma proposta de mo-
dernização, estão sendo posi-
tivas tanto para o banco co-
mo quanto para o cenário 
econômico no Estado. Mais 

Com o resultado positivo, 
o patrimônio líquido do Ban-
des alcançou R$ 260,7 mi-
lhões, um aumento de 5% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2019. O resultado apu-
rado demonstra aumento 
tanto no lucro e do patrimô-
nio líquido da instituição 
quanto no montante de -
nanciamentos liberados pa-
ra as empresas capixabas.

presente, mais inserido e 
alinhado às necessidades do 
mercado e comprometido 
em se modernizar, o banco 
vem trabalhando para fazer 
crédito de qualidade, ampli-
ando o acesso às linhas para 
negócios prioritários e que 
impactem na promoção de 
emprego e renda, de uma 
maneira articulada”, explica 
Duque.

INVESTIMENTO 
LIBERADO

O investimento total libe-
rado pelo Bandes, ou seja, os 
nanciamentos para empre-
sas de todos os portes, alcan-
çou o valor de R$ 536 mi-
lhões. “O aumento no valor 
de recursos liberados pela 
instituição caminha junto 
com a melhora na qualidade 

de processos”, acrescenta o 
diretor-presidente.

Desde março, o banco 
vem oferecendo ao cliente 
canais de atendimento on-
line para responder dúvidas 
e demandas sobre suas li-
nhas de nanciamento. As 
medidas têm foco em au-
mentar a agilidade no aten-
dimento e contribuir para 
evitar aglomerações e, con-
sequentemente, melhorar a 
segurança de todos os clien-
tes, colaboradores e parcei-
ros.

“O Bandes vem de um 
processo de reestruturação 
interna, que abrange desde a 
atualização de seu planeja-
mento estratégico, revisão 
de portfólio de produtos e 
serviços até a reformulação 
de seu modelo comercial, 

com a criação de uma direto-
ria de Negócios. Nesse sen-
tido, o banco focou em am-
pliar os produtos e serviços 
oferecidos aos empreende-
dores do Espírito Santo e 
vem apostando no fortaleci-
mento e na atração de inves-
timentos estratégicos, por 
meio de nanciamentos, no 
investimento em inovação e 
na indústria, nos Fundos de 
Investimentos em Participa-
ções (FIPs), nanciamento 
de municípios, busca novas 
fontes, inclusive com orga-
nismos internacionais, para 
nanciar projetos do Estado, 
além da coordenação de pro-
gramas de fomento e a di-
versicação de fontes de 
recursos”, complementa o 
diretor-presidente do Ban-
des.

Com o resultado positivo, o patrimônio líquido do Bandes alcançou R$ 260,7 mi-
lhões, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2019.

ESCOLA DE SOORETAMA CRIA ‘CLUBE
DE ASTRONOMIA ESTRELAS DO AMANHÃ’

to (Ufes).
A ação está sendo orienta-

da pelas professoras Wanessa 
Santos Santana, Alessandra 
Meireles do Amaral, Aliana 

Silva de Souza, Paula de Oli-
veira e Fernanda Almeida 
Porto. “Os alunos produzi-
ram resumos que foram sub-
metidos à Mostra de Astrono-

mia e foram aprovados. Esses 
trabalhos estão sendo avalia-
dos no evento, que está ocor-
rendo de forma remota por 
conta da pandemia”, contou a 
professora Wanessa Santana.

As melhores pesquisas 
irão participar da segunda 
fase do evento, que será reali-
zada em dezembro.  “É im-
portante ressaltar que esses 
trabalhos foram produzidos 
neste contexto de pandemia, 
com isolamento social. Isso 
mostra que os alunos não es-
tão somente aprendendo, mas 
também produzindo ciência, 
pois temos como resultado de 
nossa pesquisa seis trabalhos 
nesse grande evento”, desta-
cou Wanessa Santana.

O objetivo é incentivar os alunos a produzir ciência e 
interagir com cientistas, de modo a despertá-los para 
as carreiras científicas e tecnológicas nacionais. 
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA

TORO FREEDON AT 

SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

STRADA TREK CE 2009/09 
BRANCA

STRADA WORK 2013/13 
BRANCA

CRONOS PREC. AT 2018/19 
BRANCA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA

2018/18 CINZA

MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 2016/16 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA

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

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 ROCK RIO 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA

COROLLA XEI 2.0 2013/14 
BRANCA

ETIOS HB CROSS 2015/15 
PRETA

2015/16 BRANCA

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

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

HILLUX SRX CD 2018/18 
PRATA

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
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