
De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos, a porção capixa-
ba da bacia hidrográfica do Rio São Mateus está localizada na região norte 

do Estado do Espírito Santo, com uma área de drenagem aproximada de 
8.237 km² e abrange 11 municípios capixabas.
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VITÓRIA – A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
deu início, em todo o Brasil, 
à Operação Finados 2020, 
que acontece até as 23h59 de 
segunda-feira (02).

No Espírito Santo, os poli-
ciais vão atuar sob esquema 
especial, com reforço na 
scalização para enfrentar a 
violência no trânsito nos 
locais onde, estatisticamen-
te, são registradas as ocor-
rências de maior gravidade, 
não deixando de lado o com-
bate à criminalidade.

Durante os quatro dias de 
operação, a scalização será 
intensicada também nos 
horários de maior uxo de 
veículos:

Policiais estarão de olho 
nas tradicionais infrações 
cometidas, tais como: ex-
cesso de velocidade, ultra-
passagens proibidas ou for-

PRF VAI INTENSIFICAR FISCALIZAÇÃO
NO FERIADO DOS FINADOS NO ES

A ação vai até a segunda-feira (02)

Com o intuito de garantir 
a uidez do trânsito, estão 
previstas restrições de tráfe-
go para veículos longos e 
portadores de Autorização 
Especial de Trânsito (AET). 

çadas, embriaguez ao volan-
te, não uso do cinto de segu-
rança por condutores e pas-
sageiros, bem como dos sis-
temas de retenção para pas-
sageiros menores de 10 anos 
(cadeirinhas), estado dos 
equipamentos obrigatórios e 
documentação veicular.

Segundo a PRF, a BR-
101, a mais extensa do esta-
do, é a rodovia que apresen-
ta o maior uxo de veículos 
e registro de acidentes no 
Espírito Santo, razão pela 
qual receberá especial aten-
ção. Os trechos denomina-
dos críticos são: entre o km 
60 ao 70 (perímetro urbano 
de São Mateus), Km 100 ao 
120 (Sooretama), Km 140 
ao 150 (perímetro Urbano 
de Linhares), Km 180 ao 

Conra na tabela:

190 (Aracruz), km 230 ao 
240(entre Ibiraçu e Fun-
dão), e dos quilômetros 250 
ao 280 (trechos urbanos da 
Serra e Rodovia do Contor-
no), Km 330 ao 340 (Guara-
pari), Km 370 ao 380 (Ico-
nha).

Na BR-262, trecho de 
grande uxo de veículos 
advindos do estado de Mi-
nas Gerais, as ações serão 
focadas, principalmente, do 
Km 70 ao 80 (Marechal Flo-
riano e Domingos Martins). 
O perímetro urbano de Cari-
acica, do km 0 ao 10, tam-
bém receberá reforço no poli-
ciamento.

Na BR 101 –Sul, a aten-
ção deve ser concentrar en-
tre os quilômetros 370 e 390 
(nos municípios de Anchieta 
e Rio Novo do Sul) e tam-
bém no trecho entre o posto 
da PRF de Safra e a divisa 
com o estado do Rio de Jane-
iro dos quilômetros 415 ao 
452. 

Em caso de urgência ou 
emergência ligue no 191 da 
PRF.

BRASÍLIA – O Banco 
Central (BC) informou nes-
ta quinta (29) que as primei-
ras operações do Pix, siste-
ma instantâneo de paga-
mentos, vão começar no dia 
3 de novembro e serão res-
tritas a clientes seleciona-
dos pelas instituições nan-
ceiras. De acordo com o ór-
gão, a medida faz parte de 
uma fase de testes que será 
realizada até 15 de novem-
bro. No dia seguinte, 16 de 

PIX COMEÇA A FUNCIONAR NO DIA 3 DE
NOVEMBRO PARA CLIENTES SELECIONADOS

Durante o período inici-
al, o horário de operação 
será restrito. As operações 
de pagamento e recebimen-
to poderão ser feitas das 9h 
às 22h. No entanto, nos dias 
5 e 12 de novembro, o horá-
rio para realização das 
transferências será amplia-
do e ocorrerá de 9h às 24h. 
Nos dias 6 e 13, o sistema 

novembro, o sistema entra-
rá em operação para todos 
os usuários.

Em 16 de novembro, o sistema entrará em operação 
para todos os usuários.

vai funcionar de meia-noite 
às 22h.

Hoje, o Banco Central 
também ampliou as funcio-
nalidades do sistema. Com 
o Pix Cobrança, comercian-
tes poderão emitir um QR 
Code para que o consumi-
dor faça o pagamento ime-
diato por um produto ou 
serviço. Além disso, será 
permitido fazer cobranças 
em datas futuras, com atua-
lizações de juros, multas ou 

descontos, como ocorre 
com os boletos.

O BC também deniu que 
as instituições nanceiras 
que oferecerem o serviço de 
integração com os usuários 
recebedores deverão usar a 
interface de programação 
padronizada pelo órgão. A 
medida foi tomada para evi-
tar que um empresário não 
consiga mudar sua conta pa-
ra outra instituição em razão 
dos custos da alteração.

Veja como solicitar
a aposentadoria
sem ir à agência

Pelo aplicativo Meu 
INSS ou ligando para o 

COMO SOLICITAR A 
APOSENTADORIA

SÃO PAULO – Quem 
quiser solicitar a aposen-
tadoria do INSS (Institu-
to Nacional do Seguro 
Social) por tempo de con-
tribuição ou por idade já 
pode fazer o pedido pela 
internet. Essa opção ex-
clui a necessidade de com-
parecer pessoalmente a 
uma agência da Caixa 
Econômica Federal , po-
dendo fazer o requeri-
mento da aposentadoria 
pelo aplicativo Meu 
INSS, pelo site ou por 
telefone.

Porém, é importante 
ressaltar que apenas as 
aposentadorias por tem-
po de contribuição e por 
idade podem ser pedidas 
online. É importante, tam-
bém que, antes de solici-
tar o benefício, o segura-
do verique seus dados 
no CNIS .

Para checar as infor-
mações, é só consultar o 
extrato previdenciário 
pelo aplicativo Meu 
INSS , em "Extrato de 
Contribuição (CNIS)". 
Caso haja algum erro nos 
dados, a solicitar de reti-
cação deve ser feita 
ligando para o número 
135.

número 135, o interessa-
do deverá agendar uma 
data para assegurar a en-
trega da documentação. 
Além disso, é preciso es-
tar com número de proto-
colo do benefício, CPF e 
nome da pessoa que depo-
sitará o envelope na urna 
encontrada na entrada das 
agências de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 13h.

Preencher o formulá-
rio de "Autodeclaração 
de Autenticidade e Vera-
cidade das Informações";

O envelope deverá es-
tar lacrado e com a se-
guinte identicação do 
lado de fora: nome com-
pleto, telefone, CPF, e-
mail, endereço e número 
do protocolo do agenda-
mento.

De acordo com o dire-
tor do INSS, "cabe desta-
car que não são aceitos 
documentos originais e 
que as cópias não preci-
sam ser autenticadas em 
cartório. É imprescindí-
vel, porém, que estejam 
legíveis e sem rasuras".

Depois de agendar o 
serviço, deverá:

Adicionar todos os do-
cumentos requeridos pe-
lo INSS, assim como tam-
bém o formulário de "Au-
todeclaração de autenti-
cidade e Veracidade das 
Informações" no envelo-
pe.

é importante ressaltar que apenas as aposentado-
rias por tempo de contribuição e por idade podem 
ser pedidas online. 

• No sábado (31) entre 
6h e 14h;
• Na segunda-feira (02) 
entre 16h e 22h.
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O Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 
divulgou alerta para declínio 
de temperatura, podendo 
haver locais com queda de 
até 10ºC, e de acumulado de 
chuva para as regiões Serra-
na, Grande Vitória e Noroes-
te capixaba.

Segundo o Climatempo, 
os volumes podem superar 
os 100 milímetros. A partir 
deste sábado (31), o cenário 
deve mudar e há tendência 

VITÓRIA – Mais um m 
de semana prolongado está 
chegando, juntamente com 
o feriado do Dia de Finados. 
De acordo com as previsões 
pode haver queda na tempe-
ratura e acumulado de chuva 
em diversas cidades do Espí-
rito Santo.

ALERTA DE CHUVA INTENSA E FRENTE
FRIA PARA O ES DURANTE O FERIADO

de chuva intensa e volumo-
sa, inclusive na capital Vitó-
ria. No domingo (1), o dia 
segue chuvoso, sem abertu-
ras de sol. Os maiores volu-
mes de chuva estão previs-
tos para a região norte capi-

Na segunda-feira (2), feri-
ado de Finados, a nebulosi-
dade ainda vai persistir e há 
possibilidade de chuva fraca 
a moderada em todo o litoral 
do Sudeste, inclusive em 

xaba.

De acordo com a Mari-
nha, ventos com intensidade 
de até 60 km/h podem passar 
pela faixa litorânea entre os 
estados do Rio de Janeiro, ao 
norte de Arraial do Cabo, e 
do Espírito Santo, ao sul de 
Vitória, até a noite da próxi-
ma sexta-feira (30).

A Marinha do Brasil, por 
meio do Centro de Hidro-
graa (CHM), emitiu um 
alerta sobre a passagem de 
uma frente fria em boa parte 
do litoral brasileiro que pode-
rá causar ventos fortes no 
Espírito Santo.

Vitória. Ainda há risco de 
temporais entre o norte do 
Espírito Santo e de Minas 
Gerais.

ALERTA DA MARINHA

Segundo o Climatempo, os volumes podem superar os 100 
milímetros. A partir deste sábado (31), o cenário deve mudar 
e há tendência de chuva intensa e volumosa.

SÃO MATEUS – A Pe-
trocity Portos S.A., que pro-
jeta a construção do maior 
complexo logístico do Esta-
do na região de Urussuquara, 
elogiou, por meio de seu pre-
sidente executivo José Ro-
berto Barbosa da Silva, o 
projeto de lei do deputado 
estadual Enivaldo dos Anjos 
(PSD), que prevê a compen-
sação ambiental com a recu-
peração de áreas degradadas 
correspondentes ao dobro da 
área de vegetação a ser supri-
mida em projetos econômi-
cos no Estado.

“Esse é um verdadeiro gol 
de placa do deputado e a Pe-
trocity antecipa-se para asse-
gurar que, se a lei for aprova-
da, faremos um plano de ma-
nejo para reorestamento 
das cabeceiras da porção ca-
pixaba da bacia hidrográca 
do rio São Mateus, que estão 
completamente degradadas. 
Esse projeto é avançado e, 
como o deputado mesmo 
arma, será um passo muito 
importante para desobstruir 
o gargalo das licenças ambi-
entais no Espírito Santo e ao 
mesmo tempo lançar luz e 
transparência sobre os pro-

PETROCITY VAI REFLORESTAR
BACIA DO RIO SÃO MATEUS

cessos, pois com ele as em-
presas terão que comprovar o 
reorestamento”, disse José 
Roberto.

De acordo com a Agência 
Estadual de Recursos Hídri-
cos, a porção capixaba da 
bacia hidrográca do Rio 
São Mateus está localizada 
na região norte do Estado do 
Espírito Santo, com uma 
área de drenagem aproxima-
da de 8.237 km² e abrange 11 
municípios capixabas: Água 
Doce do Norte, Barra de São 
Francisco, Ecoporanga e Vi-
la Pavão, em sua totalidade, e 
parte dos municípios de Boa 
Esperança, Conceição da 

Ao adotar a ideia de ime-
diato, a Petrocity deverá tra-
zer um grande impacto de 
reorestamento à região, 
uma vez que, além do com-
plexo empresarial e logístico 
na retroárea do futuro porto, 
a empresa ainda planeja a 
construção de uma ferrovia 
ligando Urussuquara a Sete 
Lagos (MG), impactando as 
regiões Norte e Noroeste do 
Estado, área de inuência da 
bacia do São Mateus. 

CARACTERÍSTICAS

Os principais auentes da 
Bacia Hidrográca do Rio 
São Mateus são: o Rio São 
Mateus, cujas nascentes es-
tão localizadas em Minas 
Gerais, formado por dois 
braços principais: o rio Cota-
xé (braço Norte), que nasce 
no município de Itambacuri 
(MG), e o rio Cricaré (braço 
Sul), que nasce no município 
de São Félix de Minas (MG). 
Esse rio direciona-se para o 
norte e ao chegar na cidade 
de São Mateus junta-se ao rio 
Cricaré, dando origem ao rio 
São Mateus . O rio São Mate-
us é a junção dos dois rios, e 
deságua no oceano Atlântico 
no município de Conceição 

Barra, Jaguaré, Mantenópo-
lis, Nova Venécia, Ponto Be-
lo e São Mateus. A bacia so-
ma uma população, estimada 
por projeção, de quase 400 
mil habitantes. 

Os limites físicos da Bacia 
ocorrem ao norte com a Ba-
cia Hidrográca do Rio 
Mucuri, a nordeste com a 
Bacia Hidrográca do Rio 
Itaúnas, a sudoeste com a 
Bacia Hidrográca do Rio 
Doce e a leste com o Oceano 
Atlântico.

da Barra.

O PROJETO
O projeto de autoria do 

deputado Enivaldo dos 
Anjos foi protocolado esta 
semana na Assembleia Le-
gislativa. Com isso, o parla-
mentar acredita que o Estado 
poderá, nalmente, começar 
a recuperar sua área verde, 
pois da forma como é feito 
hoje, quando os empreendi-
mentos podem apresentar 
áreas pré-existentes, mesmo 
que pertencentes a terceiros, 
“não oferece, na prática, am-
pliação da vegetação”.

“Um empreendedor que 
precise suprimir uma área de 
vegetação hoje pode chegar 
numa propriedade que tenha 
área preservada e fazer um 
acordo com o proprietário 
para apresentar aquela área 
como compensação. No nos-
so projeto, isto não será mais 
feito assim. O empreendedor 
poderá escolher uma área 
degradada, em qualquer mu-
nicípio capixaba, e fazer a 
sua recuperação como com-
pensação, mas em área que 
tenha o dobro daquela que 
foi suprimida”, disse ele.

A porção capixaba da bacia hidrográfica do Rio São Mateus está localizada na região norte do Estado.

Covid-19: Secretaria
de Saúde vai pedir ao
TRE proibição de
comícios e passeatas

Segundo o secretário Nésio Fernandes, essas ativi-
dades estão resultando na aglomeração de pesso-
as e aumentando o risco de contágio.

Segundo Nésio, o Estado 
vive atualmente um momen-
to de baixo risco de transmis-
são da covid-19 e que a atual 
situação é de recuperação da 
pandemia. Porém,  nas últi-
mas semanas, houve um au-
mento signicante de casos, 
principalmente na Grande 
Vitória, entre os dias 8 de 
setembro e 10 de outubro.

SÃO MATEUS – Em 
entrevista coletiva na tarde 
sexta-feira (30), o secretário 
de Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes, ao lado de Orlei 
Amaral Cardoso, gerente de 
vigilância em Saúde, atuali-
zou informações sobre o en-
frentamento à covid-19 no 
Espírito Santo.

O aumento foi justicado 
pelo secretário pela quanti-
dade de testagens realizadas 
no Laboratório Central do 

Nésio também apontou 
que os dados foram afetados 
por conta de 'comportamen-
tos inadequados' e de desres-
peito ao distanciamento soci-
al diante da pandemia, de 
pessoas que acabaram can-
do muito expostas ao vírus, 
segundo o secretário.

CAMPANHAS 
ELEITORAIS

De acordo com Nésio Fer-
nandes, a Secretaria de Saú-
de do Estado vai enviar uma 
recomendação ao Tribunal 
Regional Eleitoral do Espíri-
to Santo (TRE-ES) para que 
o órgão proíba atividades 
coletivas de campanhas elei-
torais, envolvendo a aglo-
meração de pessoas, como 
passeatas e outros eventos.

Estado (Lacen), censo soro-
lógico e inquérito escolar.

Jovens capixabas
avançam mais uma
etapa no CNA Jovem

“Queremos que nossos 
futuros líderes aprendam e se 
acostumem a pensar no sen-
tido que querem dar a sua 
vida prossional e em torno 
disso gira toda a ocina. A 
experiência nos tem de-
monstrado que essa é uma 
das atividades que os jovens 
mais valorizam e temos o 
registro de comentários co-
mo "foi  um divisor de 
águas", "nunca me dei tempo 
para pensar no que quero da 
vida", ou "descobri que estou 
simplesmente fazendo o que 
me mandam, sem lutar pelo 
que quero de verdade", ex-
plica a coordenadora nacio-
nal do CNA Jovem, Fernan-
da Nonato. 

VITÓRIA – Treze jovens 
do Espírito Santo foram clas-
sicados para a próxima fase 
do maior programa de desen-
volvimento de lideranças do 
agronegócio, o CNA Jovem, 
da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil. 
Eles nalizaram a ocina 
digital “Descobrindo proble-
mas e oportunidades” e vão 
iniciar a ocina digital 
“Encontrando o propósito 
(escolhendo o foco)” que 
tem duração de, aproximada-
mente, 30 dias e contará com 
uma tutoria prossional. 

Os jovens do Espírito San-
to classicados são: Fernan-
do de Oliveira, Talita Perei-
ra, Mayara de Souza, Thais 
Spoladore, Renan Spadetto, 
Stefany Sampaio, Julia Bas-
tos, Tiago de Melo, Paloma 
de Almeida, Joab Pedrosa, 
Catia Simon, Lorena Silva e 
Marlete Litting. 

O Programa CNA Jovem 
trabalha com cinco áreas de 
foco: institucional, sindical 
(incluindo atividades coope-
rativas), empresarial, educa-
cional, político-partidária. 
Ao nal da ocina “Encon-
trando o propósito”, sem 
qualquer caráter eliminató-
rio ou avaliativo, os jovens 
escolhem a área pela qual 
iniciarão a sua trajetória de 
liderança e em que buscarão 
o seu “desao” para ser 
trabalhado mais adiante no 
programa.

Tiago de Melo é gestor em 
agronegócio e está satisfeito 
com a experiência no progra-
ma. “É muito interessante 
participar do CNA Jovem 
porque estou conseguindo 
ter uma visão bem ampla do 
agronegócio e do Sistema 
CNA / Senar. Tenho adqui-
rindo muito mais conheci-
mento e isso é de grande va-
lia”, disse. 
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Após as vendas, será rea-
lizada uma carreata, que se-
guirá rumo ao Centro de São 
Mateus.

SÃO MATEUS – O Sin-
dicato dos Petroleiros do 
Espírito Santo (Sindipe-
tro/ES) fará uma manifesta-
ção na próxima quarta-feira 
(4) em frente ao prédio admi-
nistrativo da Petrobras, em 
São Mateus. A partir das 8h 
serão vendidos botijões de 
gás a R$ 40,00, subsidiados 
pelo sindicato, para as 100 
primeiras pessoas que com-
parecerem. Quem estiver 
com o botijão cheio, pode 
pegar um cupom para troca 
em até 60 dias.

As ações fazem parte da 
campanha “Petrobrás Fica 
no Espírito Santo”, que bus-
ca sensibilizar a sociedade 
em relação aos impactos 
sociais, econômicos e ambi-
entais previstos com a venda 
dos campos terrestres do 
norte capixaba.

Segundo ele, o local onde 
será o protesto foi escolhido 
em virtude do seu simbolis-
mo, uma vez que se trata da 
primeira sede administrati-
va da Petrobras no norte do 
Espírito Santo.

“Esses descontos serão 
bancados pelos petroleiros 
para mostrar qual seria o 
preço justo do gás de cozi-
nha se não fosse a atual polí-
tica de preços imposta pelo 
governo federal, que privati-
zou a Liquigás prometendo 
a redução do valor, mas isso 
não aconteceu”, ressalta o 
presidente do Sindipetro, 
Valnísio Hoffmann.

O Sindipetro já fez outras 
ações semelhantes em defe-
sa do preço justo do gás e 
contra as privatizações, in-
cluindo a sede da estatal em 
Vitória em 2019. A mais re-
cente foi em setembro, no 
bairro Santo Antônio, em 
Cariacica, onde foram sorte-
ados 100 cupons de vale-

GÁS DE COZINHA A R$ 40 EM SÃO
MATEUS, ANUNCIA SINDIPETRO

Quem estiver com o botijão cheio também pode comparecer à mobilização na pró-
xima quarta-feira e pegar um cupom.

troca por um botijão de gás 
de 13 quilos. O mesmo foi 
feito na atividade cultural do 
Dia Internacional da Mu-
lher, em março, no Parque 
Moscoso, Centro de Vitória. 
O Sindipetro também já sub-
sidiou combustível, possibi-
litando sua venda a R$ 2,00.

Os campos terrestres a 
serem vendidos no norte do 
Estado incluem unidades 
administrativas, operacio-
nais e o Terminal Norte Capi-
xaba, nos municípios de Ja-
guaré, Linhares e São Mate-
us. O processo de venda do 
Polo Norte Capixaba, que 
contempla os campos terres-
tres de Cancã (CNC), Cancã 
Leste (CNCL), Fazenda Ale-
gre (FAL), Fazenda São Ra-
fael (FSRL), e Fazenda San-
ta Luzia (FSL), começou no 
último dia 21 de agosto.

Além do Terminal, o Polo 
abrange 269 poços, três esta-
ções de tratamento de óleo, 
quatro estações satélite, ga-
sodutos e oleodutos. A ven-
da, segundo o Sindipetro, 

Valnísio aponta que a Pe-
trobras se dedica a uma ga-
ma de atividades, como ex-
ploração, produção, distri-
buição e reno, conseguin-
do, portanto, suportar crises, 
o que não acontece com em-
presas de pequeno e médio 
porte, que são as que devem 
comprar as unidades e o Ter-
minal. “Se vem uma crise e a 
empresa quebra, ela sai do 
norte do Estado, deixando 
desemprego e desastres am-
bientais”, alerta.

O sindicalista explica ain-
da que o lençol freático em 
São Mateus é próximo ao 
reservatório de petróleo, 
portanto, operações sem 
segurança podem contami-

fará com que o Espírito San-
to perca de imediato 43% de 
receita, atingindo investi-
mentos em políticas públi-
cas como saúde e educação. 
Apesar de os impactos se-
rem maiores onde a empresa 
atua, eles atingem todos os 
municípios, como arma o 
sindicato.

nar a água. “Um vazamento 
ali seria um desastre ambi-
ental imenso”, destaca, ar-
mando ainda que não houve 
audiência pública para dis-
cutir a venda com a comuni-
dade.

Outro problema, aponta, 
é o fato de que a Petrobras, 
ao perder espaço no Espíri-
to Santo, acarreta a perda 
de royalties para o Estado e 
de projetos ambientais, cul-
turais e sociais aos quais a 
estatal costuma apoiar. 
“Foi aprovada uma lei que 
estabelece que empresas de 
pequeno e médio porte po-
dem reduzir os royalties de 
10% para 5%, enquanto 
que a Petrobras, por ser de 
grande porte, não pode”, 
informa.

Destacam-se, ainda, as 
perdas de postos de trabalho 
e a precarização dos traba-
lhadores. “As empresas que 
comprarem vão querer redu-
zir postos de trabalho para 
ter mais lucro, bem como 
benefícios”, alerta Valnísio.

O ataque aconteceu por 
volta das 21h30 no bairro 
Santo Antônio. De acordo 
com a Polícia Militar, o me-

SÃO MATEUS – Um 
menino de oito anos foi 
morto a facadas pelo pró-
prio primo. Dois idosos, 
que são avós do agressor e 
da vítima, caram feridos e 
precisaram ser levados pa-
ra o hospital.

O suspeito, João Vitor, de 
19 anos, foi preso e encami-
nhado para a Delegacia Regi-
onal de São Mateus. Segun-
do a família, ele apresenta 
um quadro de esquizofrenia.

JOVEM MATA PRIMO A
FACADAS E DEIXA AVÓS FERIDOS

Uma tia do agressor, Lu-
ciene Silvestre, foi a prime-
ira pessoa a chegar na casa 
e encontrou João Vitor sain-
do após o crime. Ele foi en-
contrado e preso por polici-
ais militares na BR-101. 
Segundo os agentes, o ho-
mem parecia estar em sur-
to, disse que lembrava do 
crime mas não sabia que o 
primo tinha morrido.

nino, Davi Silvestre, mor-
reu no local. Já os avós fo-
ram levados para o Hospi-
tal Roberto Silvares.

A tia contou que os ido-
sos estavam trancados no 

O homem estava desapa-
recido desde segunda (26). 
Segundo a família, João 
estava em Nanuque, em 
Minas Gerais, e voltou pra 
casa na tarde de quarta.

A Polícia Civil investiga 
o caso.

banheiro com sinais de es-
pancamento e cortes de fa-
ca. De acordo com a tia, foi 
a própria avó que apontou o 
neto como autor do crime.

De acordo com a tia, ele 
apresenta um quadro de 
esquizofrenia, mas não fa-
zia tratamento e nem apre-
sentava risco.

Davi Silvestre, morreu 
no local. Já os avós fo-
ram levados para o Hos-
pital Roberto Silvares.

Décimo terceiro
injetará R$ 3,8 bi na
economia capixaba

Em 2020, o pagamento do 
13º salário no Espírito Santo 
injetará ao todo cerca de R$ 
3,8 bilhões* na economia capi-
xaba. Esse número representa 
2% do volume injetado em 
toda a economia brasileira, 
que totaliza R$ 208 bilhões. 
Descontada a inação, esse 
valor na economia do país 
apresentará, no entanto, um 
recuo em torno de 5% em rela-
ção ao total pago em 2019.

VITÓRIA – O pagamento 
do 13º salário no Espírito San-
to injetará ao todo cerca de R$ 
3,8 bilhões na economia capi-
xaba. Esse número representa 
2% do volume injetado em 
toda a economia brasileira, 
que totaliza 208 bilhões de 
reais.

De acordo com a Fecomér-
cio, a queda na atividade eco-
nômica e seus efeitos no mer-
cado de trabalho formal im-
pactarão o montante de déci-
mo terceiro salário pago neste 
ano. Além disso, têm-se os 
efeitos da Medida Provisória 
nº 936, aprovada em abril e 
prorrogada até o nal deste 
ano. A MP regulamentou a 
redução da jornada de traba-
lho proporcional ao salário e a 
suspensão temporária do con-
trato de trabalho como forma 
de preservar os empregos. MP 
n° 936 no Espírito Santo.

PERSPECTIVAS
O ano de 2020 foi um ano 

incomum e cheio de incertezas. 
Apesar da queda, o décimo 
terceiro salário tem uma impor-
tância signicativa na econo-
mia. Com a proximidade do 
nal do ano, a boa notícia é que 
a intenção de consumo das 
famílias capixabas tem retoma-
do gradativamente acompa-
nhando a recuperação do mer-
cado de trabalho.

Segundo dados do Minis-
tério da Economia, entre abril 
e outubro foram rmados 
cerca de 333 mil acordos en-
tre patrões e empregados, 
com predominância da sus-
pensão do contrato de traba-
lho (150 mil ) e redução de 
70% na jornada (70 mil). O 
setor de Serviços foi o que 
registrou maior adesão a esses 
contratos, com 53%, seguido 
por Comércio (27%) e Indús-
tria (17%). Os acordos atingi-
ram em torno de 179 mil tra-
balhadores do Estado.

Observou-se também que 
não houve uma explosão nega-
tiva do endividamento e da 
inadimplência durante a crise. 
Porém, certamente esse ano o 
desao para a distribuição 
desse valor entre compras, 
outros gastos e as dívidas será 
maior.

Operação fiscaliza
empresas de
financiamento de
rochas ornamentais

Os infratores ambientais 
tiveram, em seu desfavor, a 
lavratura de um Termo Cir-

SÃO MATEUS – Nesta 
quarta-feira (28), a 3ª Com-
panhia do Batalhão de Polí-
cia Militar Ambiental (3ª Cia 
do BPMA) participou da 
“Operação Silício I”, em con-
junto com agentes ambienta-
is da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de São Mate-
us (SEMMA). A Operação 
Silício I teve por escopo a 
scalização de empresas que 
atuam no seguimento de be-
neciamento de rochas orna-
mentais, tais como granito e 
mármore.  

Ao todo foram emprega-
dos nove policiais militares 
ambientais e três agentes da 
SEMMA de São Mateus. 
Como resultado, foram sca-
lizadas 11 empresas, sendo 
confeccionadas: sete ocor-
rências criminais, visto que 
os locais vistoriados estavam 
funcionando sem o devido 
licenciamento ambiental; 
sete noticações administra-
tivas; e quatro boletins não 
criminais, relativos aos esta-
belecimentos que se encon-
travam dentro das normas 
legais exigidas. As atividades 
que funcionavam em desa-
cordo com as normas vigen-
tes foram paralisadas para 
que os proprietários buscas-
sem a legalização junto aos 
órgãos ambientais compe-
tentes.

cunstanciado, que serão enca-
minhados ao Juizado Especi-
al Criminal de São Mateus, 
instância em que responde-
rão criminalmente, de acordo 
com artigo 60 da Lei Federal 
9.605/1998 (Lei de Crimes 
Ambientais), além das pena-
lidades administrativas apli-
cadas por meio da SEMMA 
de São Mateus.  

A população pode colabo-
rar com o serviço da polícia 
militar ambiental por meio de 
denúncias, que podem ser 
realizadas através do telefo-
ne 181 (Serviço Disque De-
núncia) ou por meio do site 
w w w. d i s q u e d e n u n c i-
a181.es.gov.br. O anonimato 
é garantido.

Segundo o comandante da 
3ª Companhia do BPMA, 
capitão Fabrício Pereira Ro-
cha, a ação teve um caráter 
preventivo junto ao segmen-
to, visto que as atividades 
deste setor produtivo são re-
gulamentadas pela Resolu-
ção CONSEMA nº 002/2016 
e Resolução CONAMA nº 
237/1997, e, em caso de inob-
servância da normativa téc-
nica e legal vigentes, poderá 
ocasionar prejuízos ao meio 
ambiente, tais como a polui-
ção do solo, subsolo e dos 
recursos hídricos subterrâne-
os, sendo esta uma atividade 
classicada pelos órgãos 
ambientais e legislação como 
obra ou serviço potencial-
mente poluidor.
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BRASÍLIA – Candida-
tos não matriculados em 
instituição de educação 
superior podem se inscre-
ver até as 23h59 da próxi-
ma terça-feira (3), a cerca 
de 50 mil vagas remanes-
centes do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
para o segundo semestre de 
2020. Já para estudantes 
que estão matriculados em 
curso, turno e instituição 
para o qual desejam se ins-
crever, o prazo termina às 
23h59 do dia 27 de novem-
bro. As inscrições são reali-
zadas pela internet, exclu-
sivamente, na página do 
Fies. Todos os candidatos 
devem car atentos aos 
prazos e lembrar que a ocu-
pação de vagas ocorre por 
ordem de conclusão de ins-
crição.

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), nesse pro-
cesso de ocupação de vagas 
remanescentes do Fies, a 
oferta está distribuída em 
4.213 cursos de 881 institui-
ções privadas de educação 
superior do país. “Desde o 
início das inscrições, no dia 
26 de outubro, até as 15h 
dessa quinta-feira (29), o 
sistema eletrônico de inscri-
ção do Fies já registrava ma-
is de 13 mil inscrições con-
cluídas. As vagas remanes-
centes são aquelas não pre-

FIES: INSCRIÇÃO PARA NÃO MATRICULADO
PODE SER FEITA ATÉ TERÇA-FEIRA

NOVA VENÉCIA – 
Uma casa foi totalmente des-
truída, tendo o telhado com-
pletamente arrancado, e até 
o poste de energia cou 
sobre a casa, no Assenta-
mento 13 de Maio, interior 
de Nova Venécia. Tudo acon-
teceu no início da noite desta 
última quarta-feira (28).

De acordo com a irmã da 
proprietária da residência, 

FAMÍLIA FICA ABRIGADA DENTRO DE
COLCHÃO PARA SE PROTEGER DE TEMPESTADE

Serão disponibilizadas 50 mil vagas remanescentes. As inscrições são realizadas 
pela internet, exclusivamente, na página do Fies. 

enchidas durante os proces-
sos seletivos regulares do 
Fies de 2020”, informou a 
pasta.

As vagas remanescentes 
do Fies, também, podem ser 
ocupadas por quem já estuda 
com bolsa parcial (50%) do 
Prouni e deseja nanciar a 
outra metade da mensalida-
de do seu curso com subsídi-
os do governo. Eles também 
terão até as 23h59 do dia 27 
de novembro para disputar a 
vaga desejada.

BOLSISTAS PROUNI

Cada instituição tem uma 
CPSA, que é responsável 

Ao ter a inscrição conclu-
ída, o candidato terá dois 
dias úteis para validar as in-
formações declaradas no ato 
da inscrição, diretamente na 
Comissão Permanente de 
Supervisão e Acompanha-
mento (CPSA) da institui-
ção escolhida. A documen-
tação pode ser apresentada 
em formato digital, desde 
que a instituição ofereça es-
sa forma de atendimento.

VALIDAÇÃO DA 
INSCRIÇÃO

pelo recebimento e pela aná-
lise da documentação exigi-
da para a emissão do Docu-
mento de Regularidade de 
Inscrição (DRI), necessário 
para formalizar a contrata-
ção do nanciamento. Após 
a emissão do DRI, o estu-
dante terá dez dias, contados 
a partir do terceiro dia útil, 
imediatamente, subsequen-
te ao da emissão do referido 
documento, para entregar a 
documentação exigida para 
ns de contratação e validar 
as informações dele junto ao 
banco.

Fabiana relata que além 
da irmã, estava o esposo, a 

Fabiana Nascimento de Sou-
za Lopes, a família precisou 
rasgar o box do colchão, en-
trar no compartimento e ten-
tar se proteger ali. “O que 
soubemos é que foi um es-
trago, e eles passaram por 
muito medo, acabou com a 
casa toda, só Deus para ter 
misericórdia”, fala.

lha, a sobrinha e o neto, e 
que todos os móveis foram 
destruídos, além da estrutu-
ra da casa. “As informações 
que temos são poucas, lá não 
pega celular direito, e nessas 
condições tudo piora”, diz. 
Segundo Fabiana, seus fami-
liares do 13 de Maio estão na 
casa de outra irmã que mora 
na região, já que nada so-
brou em casa.

De acordo o coordenador 
da Defesa Civil de Nova Ve-
nécia, Everton Leonardo 
Menezes, outras 19 casas 
também foram danicadas 
pela tempestade no local. 
No momento em que A Notí-
cia entrou em contato, a De-
fesa Civil estava se deslo-
cando para o local.

Ainda de acordo com a 
Defesa Civil de Nova Vené-
cia, a tempestade que passou 
entre as duas cadeias de 
Montanhas na noite desta 
quarta-feira, também deixou 
a Rodovia do Café por três 
horas interditada.

Para quem quiser ajudar a 
família com uma doação, a 
família precisa de colchão, 
alimento, material de cons-
trução, roupa de cama e qual-
quer item, entrar em contato 
com a Fabiana, pelo telefo-
ne: 99621-7431.

Além da Defesa Civil de 
Nova Venécia e São Gabriel 
da Palha, o Corpo de Bom-
beiros também trabalhou na 
ação, para desobstruir a via, 
que cou interditada por 
conta de cerca de 10 árvores 
de grande e médio porte que 
foram derrubadas pela tem-
pestade, que aconteceu entre 
às 19h30 a 22h30.

RODOVIA DO CAFÉ 
INTERROMPIDA

Ajude com uma doação. Colchão, alimento, material de construção, roupa de cama 
e qualquer item, entrar em contato com a Fabiana, pelo telefone: 99621-7431.

Polícia Ambiental
flagra escavação
em área de
Preservação

SÃO MATEUS – Poli-
ciais militares da 3ª Cia do 
Batalhão de Polícia Mili-
tar Ambiental após rece-
berem denúncia anônima 
oriunda do Disque Denún-
cia 181, prosseguiram até 
a comunidade de Córrego 
do Mineiro, zona rural de 
São Mateus, local que su-
postamente estaria ocor-
rendo crime ambiental em 
uma propriedade rural 
com a utilização de uma 
máquina escavadeira.  

Ao chegar à área indi-
cada, a equipe de militares 
conrmou a veracidade da 
denúncia e constou que o 
empreendimento se trata-
va de uma obra de escava-
ção de um poço/vala, nas 
margens de um córrego, 
sendo a atividade executa-
da em Área de Preserva-
ção Permanente (APP), 
fato que constitui crime 
ambiental previsto no arti-
go 60 da Lei 9.605/98 (Lei 
de Crimes Ambientais).

O executor e o contra-
tante da atividade infor-
maram aos agentes que 

não possuíam quaisquer 
licenças ou permissões 
legais para a execução 
obra. Ato contínuo, depois 
de realizado o georrefe-
renciamento da área, por 
meio da utilização de apa-
relho GPS, contatou-se 
um total de 0,4285 hecta-
res de área degradada. Ci-
enticados que o ato se 
tratava de um crime ambi-
ental, o contratante bem 
como o operador da má-
quina, foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia Civil 
de São Mateus.

A Polícia Militar Ambi-
ental orienta que, antes de 
qualquer execução de 
obras e serviços, as legis-
lações e os respectivos 
Órgãos Licenciadores de-
vem ser consultados, visto 
que inobservância das nor-
mas ambientais pode acar-
retar sansões penais pre-
vistas em lei como, por 
exemplo, a detenção de 
um a seis meses e multa, 
como preceitua a lei de 
c r i m e s  a m b i e n t a i s 
9.605/98.

Ao chegar à área indicada, a equipe de militares 
confirmou a veracidade da denúncia e constou que 
o empreendimento se tratava de uma obra de esca-
vação de um poço/vala, nas margens de um córre-
go, sendo a atividade executada em Área de Pre-
servação Permanente (APP).



6 Sábado, 31 de outubro de 2020

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100
Acesse: www.FANOTICIAS.com.br

ANUNCIE AQUI:
27 99900-2100

NOSSOS ROBÔS
Outubro de 2020. O 

Forum Econômico Mun-
dial divulga uma previ-
são algo preocupante: 
nos cinco anos seguintes 
nada menos que 85 mi-
lhões de empregos desa-
parecerão por conta da 
tecnologia. É, como se 
fala por aí, o processo de 
substituição do homem 
pela máquina.

Este fenômeno será 
mais agudo nas grandes 
empresas. Dentro de um 
universo de 300 delas 
constatou-se que quatro 
entre cinco administra-
dores já estão implemen-
tando novas tecnologias 
que substituirão a força 
de trabalho humana.

Esta é a notícia ruim, 
digamos assim. Mas há 
um lado bom: serão cria-
dos, por conta da maior 
atividade econômica ge-
rada pelo aumento de 
produtividade, nada me-
nos que 97 milhões de 
novos postos de traba-
lho. Há, porém, uma ‘pe-
gadinha’: estes novos 
empregos demandarão 
níveis educacionais dife-
renciados.

Diversa não foi a con-
clusão da empresa de 
consu l to r ia  ing lesa 
McKinsey: nos próxi-
mos dez anos 90% da 

Daí o grave alerta que 
este estudo realça: aque-
les países que não inves-
tirem pesadamente na 
formação prossional de 
sua juventude deverão 
experimentar uma séria 
elevação nos níveis de 
desigualdade, com todos 
os efeitos colaterais de-
les decorrentes.

Enquanto isso, aqui no 
Brasil, recente pesquisa 
realizada pela CNI con-
cluiu que 9 em cada 10 
empresas de construção 
civil sofrem com a falta 
de prossionais quali-
cados. Realço que estes 
dados foram consolida-
dos sobre um universo 
de 385 empresas - robus-
tos, pois.

força de trabalho deve-
rão receber novos treina-
mento e formação - par-
ticularmente no que toca 
ao domínio de novas tec-
nologias.

Um outro estudo, reali-
zado sobre 1.616 empre-
sas de diversos setores, 
chegou a números alar-
mantes: 70% das peque-
nas e médias e 63% das 
grandes sofrem com falta 
de trabalhadores quali-
cados. Há mais: 94% de-
las tem diculdades para 
contratar técnicos - e 
82% operadores de equi-
pamentos sosticados. A 
conclusão do estudo, raci-
onalmente, indicou que 
“a escassez de prossio-
nais qualicados impacta 
diretamente na competi-
tividade da indústria bra-
sileira”.

Es t a r í amos  cami-
nhando rumo a uma soci-
edade ainda mais desi-
gual, diante dos dados 
acima expostos? Vou à 
janela. Contemplo a peri-
feria de nossas maiores 
cidades. Vejo escolas 
sitiadas pelo crime. Pro-
fessores acuados. E nos-
sas crianças - a geração 
seguinte - sendo prepa-
radas para a realidade 
dos robôs - do tráco.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

VITÓRIA – Desde o 
início da pandemia, o mer-
cado sofreu altas e baixas 
que inuenciaram o cresci-
mento dos setores no Espi-
rito Santo. A indústria foi 
uma das áreas afetadas com 

AUMENTA PARTICIPAÇÃO DE
MULHERES NA AGRICULTURA FAMILIAR

A maior parte da ativida-
de feminina está localizada 
na Região Sudeste (88%), 
seguida pelo Nordeste 
(84%), Centro-Oeste (80%), 
Norte (67%) e Sul (65%). 
Em relação à renda média 
anual, no mesmo período, a 
maior remuneração ocorreu 
n o  C e n t r o  O e s t e ,  R $ 
7.033,87 e a menor na Re-
gião Sul, R$ 6.619,70.

VITÓRIA – A participa-
ção feminina na agricultura 
familiar vem aumentando 
nos últimos anos, aponta 
publicação divulgada nesta 
quinta-feira (29) pela Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). Segundo 
o documento, atividade de 
mulheres chegou a 80% em 
comparação à masculina em 
2019.

A maior presença femini-
na no ano passado foi regis-
trada na agricultura familiar 
(2.169), seguida dos assen-
tamentos da reforma agrária 

A maior parte da atividade feminina está localizada 
na Região Sudeste com 88%.

Os dados fazem parte da 
publicação Agricultura Fa-
miliar: Programa de Aquisi-
ção de Alimentos - PAA: 
Resultados das Ações da 

(1.538), quilombolas (475), 
agroextrativismo (264), pes-
ca artesanal (133), comuni-
dades indígenas (113) e atin-
gidos por barragens (9).

Conab em 2019. O estudo é 
realizado anualmente. Para 
a companhia, os números 
indicam o fortalecimento 
dessa capacidade produtiva 
e a tendência da presença 
das agricultoras por meio 
das cooperativas e associa-
ções que participam do pro-
grama.

Em 2019, a Conab opera-
cionalizou mais de R$ 41,3 
milhões investidos por meio 
do Ministério da Cidadania 
e do Ministério da Agricul-
tura. Esse aporte foi distri-
buído entre as modalidades 
Compra com Doação Si-
multânea (R$ 32,3 milhões), 
Aquisição de Sementes (R$ 
4,3 milhões) e CPR-Estoque 
(R$ 4,7 milhões).

BALANÇO

Segundo a companhia, os 
recursos utilizados nas mo-
dalidades operacionalizadas 
possibilitarão a comerciali-
zação de 14 mil toneladas de 
alimentos produzidos por 
5.885 agricultores familia-
res, organizados em coope-
rativas ou associações. As 
cooperativas e associações 
apresentaram à Conab 376 
projetos da CDS e CPR-
Estoque. Para a modalidade 
de Aquisição de Sementes 
foram contemplados 17 pla-
nos de distribuição.

VITÓRIA – Os morado-
res do Espírito Santo que 
possuem mais de 16 anos e 
acesso à internet já podem se 
inscrever nas 26 mil vagas 
em cursos on-line gratuitos 
de qualicação prossional, 
abertas pelo Qualicar ES. 
As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 10 de novembro.

O Programa disponibili-
zou 13 opções de cursos, 
sendo três novos, para a esco-
lha da população, que pode 
optar por dois cursos. As 
inscrições podem ser feitas 
no site do Qualicar ES 
(www.qualicar.es.gov.br), 
mediante cadastro. Basta o 
interessado acessar o site, 
efetuar um cadastro (caso já 
tenha, é só acessar com o 

QUALIFICAR ES ABRE 26 MIL
VAGAS EM CURSOS ON-LINE GRATUITOS

Inscrições para o programa acontecem até 10 de no-
vembro.

“Nossa equipe estudou 
novas abordagens de conte-
údo para os cursos já exis-
tentes e os novos cursos, que 
atendessem à necessidade 

De acordo com o edital de 
seleção, a lista com os clas-
sicados será divulgada no 
dia 16 de novembro, tam-
bém no site do Programa. Os 
cursos acontecem no Ambi-
ente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA), no site do Qua-
licar ES, e as aulas podem 
ser feitas de qualquer lugar 
do Estado e em qualquer ho-
rário, por meio de smartpho-
nes, tablets e computadores. 
Os alunos aprovados no cur-
so recebem certicação.

login e senha) e preencher o 
formulário de inscrição.

de car em casa, que, de 
repente, apareceu na vida de 
todo mundo. Nossa preocu-
pação é de, além de ter um 
conteúdo mais adequado e 
em maior quantidade, tam-

bém pode ser uma atividade 
mais atraente para o cida-
dão”, armou a secretária de 
Estado da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Educação 
Prossional, Cristina Engel.

SETOR INDUSTRIAL É UM DOS QUE MAIS CRESCE NO ES
o isolamento, mas, desde 
agosto, vem recuperando as 
perdas causadas, sendo a 
que mais cresce no estado.

O setor enfrentou as mai-
ores baixas do ano nos me-
ses de março e abril, com 
um recuo de 27% no desen-
volvimento. Em agosto, na 
atualização mais recente da 
Pesquisa Indústria Mensal 
(PIM) realizado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geograa 
e estatística (IBGE), houve 
uma recuperação, com avan-
ço de 3,2% em relação a 
Julho.

A indústria foi também a 
que mais se desenvolveu no 
Espirito Santo no quadro de 
contratações. Na compara-

Em agosto, a indústria 
contratou 6.256 pessoas, 
em comparação a 1.706 con-
tratados no auge da pande-
mia, um aumento de 4.550. 
O número de desligamen-
tos também foi impactado, 
resultando em uma diferen-
ça de 2.339 pessoas que 
mantiveram o emprego.

Após interromper quatro 
meses de taxas baixas, as 
produções do tipo de bens 

ção entre admissões e desli-
gamentos de empregos, a 
diferença do setor para o 
segundo colocado foi de 
1.565, tornando a indústria 
quem obteve o maior de-
senvolvimento nessa área 
no estado.

Oscilação

industriais intermediários 
cresceram, mesmo em meio 
a pandemia, consequência 
dos avanços na produção de 
materiais, entre eles o papel 
e a celulose.

O setor passou por uma 
oscilação no decorrer da 
pandemia, porém, o cresci-
mento foi em maior quanti-
dade do que queda. Em ma-
io, a indústria teve um de-
senvolvimento de 8,7%. Já 
em junho, foi para 9,7%. 
Em julho, houve uma queda 
para 8,3%, recuperada em 
Agosto (11,5%), dados da 
última Pesquisa Indústria 
Mensal (PIM), realizado 
pelo IBGE.
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COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

SIENA ESSENCE 1.6 
2013/14 BRANCA
SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA
STRADA ADV. DUAL 
2016/17 PRATA
STRADA TREK CE 2009/09 
BRANCA
STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA
STRADA WORK 2013/13 
BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 2018/19 
BRANCA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14 
BRANCA

TORO FREEDON AT 

2018/18 CINZA
TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA
COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA
ONIX 1.4 AT LTZ 2016/16 
BRANCA
PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

NOVO FOX ROCK RIO 

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA
FOX CL 2017/18 PRATA
GOL 1.0 2008/08 CINZA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

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

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
ETIOS HB CROSS 2015/15 
PRETA

ECOSPORT FSL 2012/13 
PRETA

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

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA
POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

www.FANOTICIAS.com.br

COMUNICADO
PRIME AUTO ELETRICA LTDA-ME, torna público que 
O B T E V E  d a  S E M M A ,  a t ra v é s  d o  p ro c e s s o 
n°005377/2016, Licença Ambiental de Operação - LO 
n°0022/2020, para OFICINA MECANICA E AUTO 
ELÉTRICA, localizado na Av. Jose Tozzi Nº 3251 Bairro: 
Boa Vista, no município de SÃO MATEUS - ES.
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