
Atualmente o Espírito Santo tem 79% dos leitos de UTI ocupados e 70% de 
ocupação em leitos de enfermaria.
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VITÓRIA – Disparado 
nas pesquisas de intenções 
de voto em Barra de São 
Francisco, e favorito a obter 
a maior votação proporção 
do Estado, o deputado esta-
dual Enivaldo dos Anos 
(PSD) está a um passo de 
voltar a ocupar a prefeitura 
de sua cidade, depois de 30 
anos que passou por ela, 
mas está pensando muito 
mais longe: uma candidatu-
ra ao Senado pelo Espírito 
Santo no mais tardar em 
2026, quando vencem os 
mandatos de Fabiano Con-
tarato (Rede) e Marcos do 
Val (Podemos).

“Obviamente, primeiro 
temos que manter o foco e 
conrmar a vitória nas ur-
nas para prefeito, mas che-
gou a hora da região Norte 
do Estado exercer o prota-
gonismo político. Estamos 
trabalhando não apenas nes-
sa candidatura em meu mu-
nicípio, mas também no 
sentido de eleger vários 
companheiros na região 
Noroeste. Precisamos unir 
todos os municípios do No-
roeste, Norte e Norte-litoral 
para construir esse caminho 
de fortalecimento político”, 
disse Enivaldo.

Para o deputado, que está 
em seu quinto mandato na 
Assembleia Legislativa, 
essa união precisa resultar 
numa ação concreta em prol 
do desenvolvimento econô-
mico e social. “E por ação 
concreta eu entendo que 
está nossa união em torno 
do corredor logístico Norte-
Noroeste, composto pelo 
porto de Urussuquara, a Fer-
rovia Minas-Espírito Santo 
e a duplicação da BR 381 da 
divisa do Espírito Santo a 
São Mateus, onde ela come-
ça”, disse o candidato a pre-

ENIVALDO, FAVORITO EM BARRA DE
SÃO FRANCISCO, PROJETA O SENADO

Para que o projeto políti-
co que leve a região a assu-
mir o protagonismo no Esta-
do seja bem sucedido, Eni-
valdo entende que é preciso 
eleger prefeitos e vereado-
res comprometidos com 
isso. “De minha parte, estou 
empenhado em realizar 
uma administração marcan-
te em Barra de São Francis-
co, como foi entre 1989 e 
1992, quando implantamos 
a base para o atual estágio 
da cidade. Quem tem me-
nos de 30 anos não viveu 
essa época, mas colheu os 
seus frutos e os seus pais e 
avós são os que testemu-
nham a nosso favor e nos 
colocam nessa posição que 
hoje ocupamos”, disse Eni-
valdo.

feito de Barra de São Fran-
cisco.

SUCESSO

No programa de governo 
do candidato do PSD há des-
taques para duas ações com 
esse objetivo: a duplicação 
do polo industrial de Barra 
de São Francisco e a mobili-
zação de todos os municípi-
os em torno do projeto de-
senvolvido pela Petrocity 

Portos S. A. tanto para o por-
to de Urussuquara, que já 
está autorizado em todas as 
esferas federais, mas ainda 
esbarra no licenciamento 
ambiental do Estado, quan-
to para a ferrovia ligando o 
porto a Sete Lagoas (MG). 
Para isso, Enivaldo quer 
liderar também junto a pre-
feitos do leste de Minas e 
acompanha com atenção as 
eleições no Estado vizinho.

“São obras estruturantes 
que vão mudar o futuro da 
região. Em relação a Barra 
de São Francisco, por exem-
plo, um dos pontos de nosso 
programa é que vamos fazer 
o planejamento para uma 
cidade de 100 mil habitan-
tes. Queremos exercer esse 
papel catalizador do desen-
volvimento do Noroeste, 
impactando também em 
direção ao litoral, levando 
progresso e prosperidade a 
todos os municípios”, disse 
Enivaldo.

Corroborando com a ide-
ia do deputado do PSD, o 
CEO da Petrocity anunciou 
nesta sexta-feira (13) que 
deu entrada na Prefeitura 
com o projeto do Condomí-
nio Logístico Empresarial 
na retroárea do futuro porto 
de Urussuquara. Também já 
tem denida a nova con-
guração do Centro Portuá-
rio, a partir dos entendimen-
tos mantidos em Brasília 
com autoridades federais, 
principalmente do Ministé-
rio da Infraestrutura. 

PESQUISA
De acordo com pesquisa 

realizada pelo IPOPES – 
Pesquisas, sob encomenda 
do Site Vitória, e registrado 
na Justiça Eleitoral sob o 
número ES-02093/2020, e 
divulgada no último dia 10, 
Enivaldo dos Anjos tem ma-
is de 80% das intenções de 
votos para prefeito de Barra 
de São Francisco, quando se 
consideram apenas os votos 
válidos – excluídas as mani-
festações de não sabe, não 
respondeu e nenhum deles. 

A coleta de dados foi rea-
lizada entre os dias 30 de 
outubro e 3 de novembro de 
2020, quando foram entre-
vistados 1.000 eleitores en-
tre 16 e 65 anos em todo o 

Dos que declaram que de 
forma alguma votarão em 
determinado candidato, Ju-
venal Calixto lidera com 
13% na rejeição espontânea 
e 17,2% na estimulada. Eni-
valdo dos Anjos tem 4,9% 
de rejeição espontânea e 
6,8% de rejeição estimula-
da. Último candidato a en-
trar na disputa,  o atual vice-
prefeito Denilson Feirante 
tem rejeição espontânea de 
2,4% e rejeição estimulada 
de 2,9% dos eleitores entre-
vistados.

Tomando por base, por 
menção estimulada, o Insti-
tuto apurou Enivaldo com 
79,3% das intenções de vo-
to, seguido de Juvenal Ca-
lixto (PP) com 14,2% e de 
Denilson Feirante com 
6,4%.  Do interior, o Institu-
to ouviu 35% dos 1.000 en-
trevistados. A vantagem de 
Enivaldo é ainda maior. Pe-
lo mesmo critério da depu-
ração de intenção de votos, 
considerando somente aque-
les declarados, Enivaldo 
tem 88% das menções, se-
guido de Juvenal Calixto 
(PP) com 9,3% e de Denil-
son Feirante com 2,7%. 

Estes são números da 
pesquisa com menção esti-
mulada de votos, quando o 
entrevistado é apresentado 
a uma lista com o nome de 
todos os candidatos. A pes-
quisa tem como responsá-
vel o estatístico Márcio Bar-
tolomeu Azevedo da Costa 
(Registro CORE-9327), 
com margem de erro de 
3,1% para mais ou para me-
nos e índice de conabilida-
de de 95%. 

Além de alta aceitação de 
sua candidatura, Enivaldo 
também tem baixa rejeição, 
de acordo com os dados do 
IPOPES, quando 3 em cada 
4 entrevistados disseram, 
espontaneamente, que não 
rejeitam nenhum dos três 
candidatos. Quando apre-
sentados aos nomes candi-
datos, portanto, o critério da 
rejeição estimulada, 63,4% 
não rejeitam nenhum dos 
candidatos.

município, o equivalente a 
p ra t i camen te  3% dos 
33.589 eleitores aptos a vo-
tar. 

Nova projeção do porto da Petrocity em Urussuquara. "O Norte e o Noroeste têm que 
se unir em torno do corredor logístico", defende Enivaldo dos Anjos.

Dez funcionários
demitidos todo mês
por preconceito
contra negros e gays

Das 1.708 dispensas 
desta natureza ocorridas de 
janeiro a setembro deste 
ano no Estado, cerca de 90 
foram motivadas por ofen-
sas a negros e à população 
LGBTI, conforme levanta-
mento com especialistas 
em Recursos Humanos. 
Ou seja, são 10 por mês, 
em média.

Segundo ele, isso pode 
ocorrer em qualquer local 
da empresa, mas que, onde 
há menos qualicação, as 
chances são maiores . 
"Alguns ambientes são 
mais propícios para isso, 
como nos locais onde se 
exige qualicação menor”.

VITÓRIA – Mulher, 
negra e analista adminis-
trativo de um supermerca-
do. Sofreu ofensas raciais 
por parte de sua gestora 
após escrever com erros de 
Português. A chefe genera-
lizou, de forma preconcei-
tuosa, armando que pes-
soas da etnia da prossio-
nal sempre cometiam tais 
erros Ela foi obrigada a 
reproduzir 100 vezes a gra-
a correta da frase. A ges-
tora foi demitida por justa 
causa. O caso ocorreu este 
ano, em uma empresa na 
Grande Vitória.

Falas e atos discrimina-
tórios como este, ocorridos 
dentro do ambiente de tra-
balho em relação à cor da 
pele e orientação sexual, 
provocam demissões por 
justa causa.

Segundo o CEO da He-
ach, Elcio Paulo Teixeira, 
tais casos são cada vez ma-
is frequentes, apesar da 
tentativa de conscientiza-
ção."São muitos casos rela-
cionados a crimes de ódio 
que existem atualmente, 
contra negros, gays, lésbi-
cas, mulheres. Cultural-
mente não estamos prepa-
rados para lidar com o que 
é fora do padrão, com o que 
é diferente. Muita gente é 
discriminada, inclusive 
dentro do ambiente de tra-
balho”, explicou.

Gisélia Freitas, psicólo-
ga e especialista em pesso-
as e carreiras, armou que 
a pessoa que se sentir ofen-
dida dentro da empresa 
deve, primeiramente, fazer 
uma denúncia interna, jun-
to ao setor de RH.

"A pessoa deve denunci-

ar na empresa, mas, se ela 
sentir que não está sendo 
apoiada, que não vai resol-
ver dentro da organização, 
ela pode ir para a Justiça. É 
uma forma de minimizar 
estes atos no meio corpora-
tivo e incentivar que outras 
pessoas façam o mesmo”. 

Para Fernando Otávio 
Campos, presidente do 
Conselho Temático de Re-
lações do Trabalho (Con-
surt) da Federação das 
Indústrias do Estado (Fin-
des), existem ainda os ca-
sos que não são levados ao 
conhecimento da empresa.

"Discriminação não é 
aceitável em nenhum nú-
mero. Sabemos que são 
casos pontuais e não corri-
queiros, mas sabemos ain-
da que há casos em que o 
funcionário também não 
leva ao conhecimento”.

Esta semana, o caso de 
uma scal do sistema 
Transcol que foi demitida 
após atos preconceituosos 
com um colega de traba-
lho, veio a público. Ela foi 
demitida por justa causa, 
mas a situação ocorreu em 
2019.

Ainda aqui no Estado, 
um motorista de uma em-
presa de logística foi demi-
tido por justa causa após 
chamar um colega, assis-
tente de Recursos Huma-
nos, de "boneca” e "moci-
nha”, em público, criando 
constrangimento para o 
mesmo.

"Este número tende a 
crescer, as empresas estão 
se estruturando na defesa 
do trabalhador, e as pesso-
as estão denunciando mais. 
Não são os casos que vão 
aumentar, mas o ambiente 
que será melhor para a de-
núncia”, armou Fernan-
do.

PREVISÃO DE MAIS 
DENÚNCIAS

A conscientização den-
tro das empresas pode le-
var ao aumento do número 
de casos denunciados, se-
gundo especialistas. Fer-
nando Otávio Campos, 
presidente do Conselho 
Temático de Relações do 
Trabalho (Consurt) da Fe-
deração das Indústrias do 
Estado (Findes), destacou 
que isto não quer dizer que 
a discriminação é maior.

Racismo e homofobia são crimes passíveis de per-
da de direitos na demissão. Número de dispensa-
dos por estas razões tem crescido.
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COVID-19: TRANSMISSÃO CRESCE E ESTADO
BUSCA AUMENTAR CAPACIDADE DE HOSPITAIS

VITÓRIA – Em entre-
vista coletiva na tarde desta 
sexta-feira (13), o subsecre-
tário de Vigilância em Saú-
de, Luiz Carlos Reblin atua-
lizou algumas informações 
sobre a situação da pande-
mia no Espírito Santo. Se-
gundo Reblin, nas últimas 
semanas, a taxa de transmis-
são da covid-19 voltou a 
crescer no Estado e está aci-
ma de 1.

O secretário também res-
saltou que a rede hospitalar 
está recebendo muitos paci-
entes com outras doenças 
respiratórias, doenças crôni-
cas, vítimas de acidentes de 
trânsito, além de pacientes 
com coronavírus, o que re-
presenta uma sobrecarga no 
atendimento.

De acordo com o subse-
cretário, atualmente o Esta-
do tem 79% dos leitos de 
UTI ocupados (412 leitos) e 
70% de ocupação em leitos 
de enfermaria (424 leitos).

Para aumentar a capaci-
dade de atendimento, o Esta-
do abriu 10 leitos de UTI no 
Hospital São Camilo, em 
Aracruz, 10 leitos de UTI no 
Hospital Santa Mônica, em 
Vila Velha, 4 leitos de UTI 
no Hospital Santa Maria, em 
Colatina, 5 leitos no Hospi-
tal Evangélico em Vila Ve-
lha, todos destinados exclu-
sivamente para covid-19.

A partir de segunda-feira 
(16) também serão mais 130 
leitos de UTI, abertos ao lon-
go de 90 dias, e 177 leitos de 
enfermaria, segundo Reblin. 
O investimento é de R$ 29 
milhões. 

ELEIÇÕES
Reblin ressaltou que no 

domingo (15), dia de Elei-
ções Municipais, o uso de 
máscaras é obrigatório e que 
as pessoas devem, ao máxi-
mo, respeitar o distancia-
mento social e a etiqueta de 
higiene. "Seguindo essas 

Atualmente o Espírito Santo tem 79% dos leitos de 
UTI ocupados e 70% de ocupação em leitos de enfer-
maria.

regras, poderemos cumprir 
o papel cidadão de votar, 
com risco muito baixo de 
contágio pelo coronavírus", 
disse.

INQUÉRITO ESCOLAR
Segundo Reblin, em ra-

zão de algumas diculdades 
técnicas, o inquérito escolar 
ainda não foi encerrado. Já 
foram coletados materiais 
em 13 cidades do Estado. O 
prazo para conclusão do le-
vantamento não foi divulga-
do.

Escolas não se mostraram 
vetores da covid-19

Na avaliação do secretá-
rio de educação, Vitor de 
Ângelo, que também parti-
cipa da entrevista coletiva, 
após um mês do retorno das 
aulas presenciais, as escolas 
não se mostraram um ambi-
ente de vetor da covid-19, ao 
contrário do que muitas pes-
soas pensaram no início da 
pandemia. 

"Nada indica que as esco-
las, ao contrário do que mui-
tas pessoas podem eventual-
mente pensar, constituem o 
vetor de propagação da co-
vid-19. Pelos percentuais e 
pelos números, tudo indica o 
contrário. De tal modo que 
uma reexão precisará ser 

- Ensino superior: 87 estu-
dantes conrmados e 39 
conrmados;

CASOS DE COVID-19 
SÃO ACOMPANHADOS 

NAS ESCOLAS

Segundo o secretário de Edu-
cação do Estado, Vitor de 

- Desde o retorno, três esco-
las estaduais foram fechadas 
por conta dos casos positiva-
dos.

- Escolas particulares: 70 
estudantes conrmados e 
126 prossionais conrma-
dos;

Ainda segundo a avalia-
ção dos números colhidos 
durante o retorno das aulas 
presenciais no Estado, não 
há conclusões de que alunos 
transmitiram a doença para 
professores, visto que o per-
centual de alunos positiva-
dos tende a zero, segundo 
Vitor de Ângelo.

Percentual de infectados nas 
escolas, segundo secretário 
de educação, é baixo

- Escolas estaduais: 26 estu-
dantes conrmados e 300 
prossionais conrmados;

feita nas próximas semanas 
sobre os protocolos de aber-
tura e fechamento de diver-
sas atividades, incluindo a 
educacional", disse Vitor.

Sobre a atual situação da 
pandemia observada no Espí-
rito Santo, o subsecretário 
Reblin disse que o Estado 
acompanha o aumento no 
número de casos e de inter-
nações. Com relação ao índi-
ce de óbitos por covid-19, 
ele ressaltou que apesar do 
crescimento nos últimos 14 
dias, por enquanto, os dados 
ainda são de estabilidade. 
Porém, o subsecretário res-
salta a preocupação sobre o 
comportamento das pessoas. 

Ângelo, em análise geral, o 
percentual de alunos e pro-
ssionais da educação infec-
tados é baixo. De acordo 
com Vitor, 0,07% dos estu-
dantes testaram positivo pa-
ra a doença e 2,3% dos pro-
ssionais foram infectados 
pelo coronavírus.

O secretário de Educação 
também ressaltou que as 
escolas que, no domingo 
(15), vão funcionar como 
locais de votação nas Elei-
ções Municipais, devem 
car fechadas na segunda-
feira (16) para higienização.

ESCOLAS QUE SERÃO 
LOCAIS DE VOTAÇÃO

PANORAMA ATUAL

"Nós estamos vivendo 
um aumento de casos. Esse 
aumento de casos se deve a 
uma maior interação entre as 
pessoas. Infelizmente há um 
comportamento de que a 
pandemia está encerrada, 
então muitas pessoas não 
adotam os cuidados que nós 
recomendamos sempre. Não 
é uma sobrecarga absoluta 
nos hospitais e isso não se 
reete no número de óbitos. 
Entendemos que vamos con-
viver com esse modelo em 
que houve uma curva princi-
pal e que haverão curvas de 
elevação e depois diminui-
ção de casos, até que uma 
vacina esteja disponível", 
pontuou Reblin.

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado e con-
seguiu controlar o in-
cêndio uma hora e meia 
depois do início das cha-
mas.

Como a unidade fun-
ciona 24 horas, no mo-

SÃO MATEUS – 
Um incêndio atingiu 
parte de uma unidade de 
saúde municipal em 
São Mateus na madru-
gada desta quinta-feira 
(12). O local é conheci-
do como US3, no bairro 
Boa Vista. De acordo 
com a coordenação da 
unidade, o fogo come-
çou por volta das 3horas 
da madrugada.

INCÊNDIO ATINGE PARTE DE
UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO MATEUS

mento em que as cha-
mas começaram, havia 
servidores trabalhando 
no local, mas ninguém 
cou ferido.

O fogo começou na 
sala de medicação da 
unidade de saúde. No 
espaço, alguns medica-
mentos foram atingidos 
e a coordenação da uni-
dade explicou que os 
remédios vão passar por 
uma avaliação técnica 
para saber o que tem 
condição de uso. Mate-
riais de uso médico, co-
mo luvas, também fo-
ram atingidos.

Em função do incên-
dio, o atendimento foi 

afetado nesta quinta-
feira (12). A coordena-
ção da unidade infor-
mou que só será manti-
do o atendimento médi-
co clínico geral. A vaci-
nação também está sus-
pensa. O funcionamen-
to deve ser totalmente 
retomado na próxima 
terça-feira (17).

Uma perícia ainda 
será feita no local para 
identicar a causa do 
incêndio. Apesar disso, 
a coordenação da uni-
dade acredita que o fogo 
tenha começado em um 
a p a r e l h o  d e  a r -
condicionado. 

Como a unidade funciona 
24 horas, no momento das 
chamas havia servidores 
trabalhando no local

Décimo terceiro deve
injetar R$ 3,8 bilhões
na economia do ES,
diz Fecomércio

"Mesmo num ano mui-
to atípico, um ano com 
pandemia, que gerou efei-
tos extremamente negati-
vos, mas essa injeção de 
recursos na economia tem 
a capacidade de reativar a 
atividade econômica. O 
décimo terceiro é uma 
válvula propulsora para a 
nossa economia, extrema-
mente importante. E não 
tenho dúvida de que, neste 
nal de ano, ele vai ala-
vancar a nossa econo-
mia", ressaltou o econo-
mista Ricardo Paixão.

"A expectativa é muito 
boa, haja visto que os me-
ses que antecederam vêm 
gradativamente crescen-
do os faturamentos. Se-
gundo os dados da própria 
Secretaria da Fazenda, o 
mês passado superou to-
dos os recordes de vendas 
nos últimos 12 meses. 

Segundo o presidente 
da Fecomércio-ES, José 
Lino Sepulcri, apesar da 
queda, o décimo terceiro 
tem uma importância sig-
nicativa na economia e 
promete garantir um bom 
presente de Natal para os 
comerciantes.

VITÓRIA – Com o m 
de ano chegando, o co-
mércio do Espírito Santo 
está ansioso para datas 
importantes para as ven-
das, como o Natal e a 
Black Friday. Por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus, a previsão é de 
que o faturamento seja um 
pouco menor em relação 
ao ano passado. Mesmo 
assim, o sentimento é de 
otimismo entre os comer-
ciantes.

A estimativa da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do 
Espírito Santo (Fecomér-
cio-ES) é de que o paga-
mento do 13º salário no 
estado deve injetar apro-
ximadamente R$ 3,8 bi-
lhões na economia capi-
xaba. O número represen-
ta 2% do volume injetado 
em toda a economia brasi-
leira, que totaliza R$ 208 
bilhões. Descontada a in-
ação, esse valor na eco-
nomia do país apresenta-
rá, no entanto, um recuo 
em torno de 5% em rela-
ção ao total pago em 
2019.

Ainda de acordo com a 
federação, observou-se 
também que não houve 
uma explosão negativa do 
endividamento e da ina-
dimplência durante a cri-
se. Porém, segundo a Feco-
mércio-ES, certamente 
neste ano o desao para a 
distribuição desse valor 
entre compras, outros gas-
tos e as dívidas será maior.

De acordo com dados 
do Ministério da Econo-
mia, entre abril e outubro 
foram rmados cerca de 
333 mil acordos entre pa-
trões e empregados, com 
predominância da suspen-
são do contrato de traba-
lho (150 mil) e redução de 
70% na jornada (70 mil). 
O setor de serviços foi o 
que registrou maior ade-
são a esses contratos, com 
53%, seguido por comér-
cio (27%) e indústria 
(17%). Os acordos atingi-
ram em torno de 179 mil 
trabalhadores do Espírito 
Santo.

Segundo a Fecomércio-
ES, com a proximidade do 
nal do ano, a intenção de 
consumo das famílias ca-
pixabas tem retomado 
gradativamente, acompa-
nhando a recuperação do 
mercado de trabalho. 

RECUPERAÇÃO 

IMPACTO

Isso é muito importante 
para a economia e para a 
população capixaba. Nós 
temos um futuro brilhante 
pela frente e eu tenho cer-
teza que teremos ótimos 
resultados, em termos de 
faturamento, para o nal 
de ano", destacou Sepul-
cri.

Entretanto, a queda na 
ati vidade econômica e 
seus efeitos no mercado 
de trabalho formal impac-
tarão o montante do déci-
mo terceiro salário pago 
neste ano. Além disso, 
têm-se os efeitos da Medi-
da Provisória Nº 936, apro-
vada em abril e prorroga-
da até o nal deste ano. A 
MP regulamentou a redu-
ção da jornada de trabalho 
proporcional ao salário e a 
suspensão temporária do 
contrato de trabalho como 
forma de preservar os em-
pregos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a previ-
são é de que o faturamento seja um pouco menor em 
relação ao ano passado.
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Este crime eleitoral é co-
metido quando alguém pede 
votos no dia da eleição, tem 
pena de seis meses a um ano, 
ou a prestação de serviços 
comunitários pelo mesmo 
período, além de multa de 
quase R$ 16 mil.

No Facebook ou em ou-
tras redes similares, é permi-
tido declarar o voto, sendo 
probida a solicitação de apo-
io para candidatos no dia do 
pleito.

BRASÍLIA – O dia 15 de 
novembro, data do primeiro 
turno das Eleições Munici-
pais de 2020, traz algumas 
regras desconhecidas em 
respeito à legislação eleito-
ral, que envolvem o cuidado 
com o uso de redes sociais 
como Facebook e Insta-
gram, para evitar cometer o 
crime de boca de urna.

Como é proibido pedir 
votos para qualquer candi-
dato no dia da eleição, apli-
cativos de mensagens, como 
o Whatsapp, não podem ser 
usados nem mesmo para 
declarar o próprio voto, já 
que as mensagens enviadas 
não podem ser “desvistas” 
por quem recebeu, de acor-
do com interpretação do 
TSE.

DIA DE VOTAÇÃO EM 2020 TEM REGRAS
PARA USO DE WHATSAPP E FACEBOOK

Como é proibido pedir votos para qualquer candidato no dia da eleição, aplicativos 
de mensagens, como o Whatsapp, não podem ser usados nem mesmo para declarar 
o próprio voto.

ATOS PERMITIDOS
A exemplo da propagan-

da virtual, todo tipo de pedi-
do de votos no dia da eleição 
é proibido. A legislação per-
mite a manutenção da pro-
paganda na internet só se 
esta já tenha sido divulgada 
antes do dia da eleição.

Na hora da votação pre-

sencial, é permitida a mani-
festação individual e silenci-
osa da preferência do eleitor 
por partido político, coliga-
ção ou candidato, revelada 
exclusivamente pelo uso de 
bandeiras, broches, dísticos, 
adesivos e camisetas.

O eleitor também pode 
levar para a cabine de vota-

ção uma “cola” (lembrete) 
com os números dos candida-
tos escolhidos. Isto permite 
que a votação seja mais ágil.

Nos crachás dos scais 
partidários, nos trabalhos de 
votação, só podem constar o 
nome e a sigla do partido ou 
da coligação, sendo proibida 
a padronização de vestuário.

SÃO MATEUS – Estu-
dantes da Escola Estadual de 
E n s i n o  F u n d a m e n t a l 
(EEEF) 27 de Outubro, loca-
lizada em área de assenta-
mento no município de São 
Mateus, participaram do 
Concurso Nacional Literá-
rio organizado pela Associa-
tion Cultive – Club Interna-
cional D”Art Litterature Et 
Solidarite – Geneve – Suis-

ESTUDANTES DE ESCOLA DE
ASSENTAMENTO PARTICIPAM DE
CONCURSO LITERÁRIO INTERNACIONAL

A tarefa foi desenvolvida 
na Área de Linguagens, sob 
a orientação do professor 
Luciano Trevizani, que dire-
cionou os alunos para a 
ação: Lara Merellis, do 7º 
ano, cou com a produção 

se. Lara Merellis Campos e 
Nícolas Brison Chagas fo-
ram classicados e recebe-
ram menção honrosa pela 
participação.

“Participaram desse even-
to vários estados brasileiros 
e, na noite de 31 de outubro 
deste ano, a Escola recebeu 
um link para participar, ao 
vivo, do evento e conhecer 
os vencedores. Foi um mo-
mento singular e inesquecí-
vel, pois dois dos nossos alu-

do gênero Poesia; e Nícolas 
Chagas, do 8º ano, com a 
produção do gênero Prosa.

nos foram classicados e 
receberam a menção honro-
sa”, disse o professor Trevi-
zani.

“Mesmo com todas as 
diculdades impostas pela 
pandemia da Covid-19, a 
Escola EEF 27 de Outubro, 
bem como toda a Educação 
capixaba, mantém o foco e o 
comprometimento com os 
educandos, pois mesmo 
com aulas e orientações   a 
distância, pode-se colher 
frutos do trabalho feito com 
dedicação e esmero”, desta-
cou Luciano Trevizani.

Durante a live foram rea-
lizadas apresentações musi-
cais e, inclusive, de uma or-
questra sinfônica. Os alunos 
receberam as seguintes pre-
miações: publicação do tex-
to na Revue Cultivee, um 
livro para cada estudante, e o 
certicado de participação.

A equipe escolar junta-
mente com o professor Luci-
ano Trevizani, agradece as 
famílias dos educandos ven-
cedores pela conança, aos 
educandos por acreditarem 
nos seus sonhos e que é pos-
sível torná-los realidade e a 
todos que diretamente ou 
indiretamente contribuíram 
para que essa iniciativa fos-
se possível.

Lara Merellis Campos e Nícolas Brison Chagas foram classificados e receberam 
menção honrosa pela participação.

ES Gás abre seleção
e já recebe currículos 

Interessados devem mandar currículo até dia 19 des-
te mês.

VITÓRIA – A Compa-
nhia de Gás do Espírito 
Santo (ES Gás), empresa 
distribuidora de gás natural 
no Estado, está com pro-
cesso seletivo para dois 
cargos de gestão: auditor 
interno e gerente de Con-
formidade e Gestão de Ris-
cos. 

Os interessados devem 
enviar o currículo para o e-
m a i l  s e c r e t a-
ria@esgas.com.br até o dia 
19 deste mês.                                                     

Para o cargo de auditor 
interno, a empresa requer 
graduação em Contabilida-
de ou Administração, com 
registro em conselho regi-
onal de classe.

É desejável que o candi-
dato tenha pós-graduação, 

experiência em cargo de 
nível superior por pelo me-
nos oito anos e ter, no míni-
mo, cinco anos de expe-
riência em função gerencial 
ou atividades de auditoria.

Para a vaga de gerente 
de Conformidade e Gestão 
de Riscos, o candidato de-
ve ter graduação, preferen-
cialmente em Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Direito ou Economia, com 
registro em conselho regi-
onal de classe.

Para essa vaga, também 
é desejável pós-graduação 
e oito anos de trabalho de 
nível superior, além de cin-
co anos em função de ge-
rência. A primeira etapa 
será composta por análise 
curricular e triagem.

Pai autoriza estupro
e filha fica grávida
no Norte do ES
Crime foi cometido quando o pai e o outro homem estavam 
foragidos da Justiça. Segundo delegado, criança já interrom-
peu a gestação e deixou o município de Linhares com a mãe.

Eles deixaram o presí-
dio na saída temporária do 
dia da Independência, em 
setembro, e não voltaram 
mais.

No tempo em que esti-
veram fora da penitenciá-
ria, o homem de 34 anos 
pediu à mãe da criança para 
ver a lha e passar alguns 
dias com ela. Durante duas 
noites em que esteve na 
casa do pai, a menina foi 
abusada pelo amigo dele.

LINHARES – Uma 
menina de 12 anos cou 
grávida após ser estuprada 
em Linhares. Segundo a 
Polícia Civil, o suspeito de 
cometer o crime teve o con-
sentimento do pai da crian-
ça. Os dois foram presos 
no nal de outubro e enca-
minhados para o Presídio 
de São Mateus. A menina 
teve autorização da Justiça 
para interromper a gesta-
ção e já passou pelo proce-
dimento.

O crime foi descoberto 
depois que a criança voltou 
para a casa da mãe e apre-
sentou um comportamento 
estranho. Questionada, ela 
contou o que tinha aconte-
cido e foi encaminhada 

Ainda de acordo com 
Lucindo, a mãe procurou 
ajuda do Conselho Tutelar 
e levou o caso à Delegacia 
de Linhares. No dia 22 de 
outubro, os dois suspeitos 
foram recapturados e con-
duzidos para o presídio de 
São Mateus.

A criança interrompeu a 
gestação e, segundo o dele-
gado, mudou-se de Linha-
res com a mãe, por segu-
rança.

para atendimento médico, 
onde descobriu a gestação.

À Polícia Civil, o pai da 
vítima negou que tenha 
autorizado os estupros. 
Mas, segundo o delegado, 
os depoimentos do outro 
suspeito e da própria crian-
ça conrmaram a partici-
pação dele no abuso.

O homem de 29 anos 
tem passagens por tráco 
de entorpecentes e homicí-
dio. Já o pai cumpria pena 
por porte ilegal de arma de 
fogo, roubos e homicídios.

Agora, eles também fo-
ram indiciados pela pratica 
de estupro de vulnerável. 
Se forem condenados, po-
derão pegar uma pena de 
oito a 15 anos de prisão.
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VITÓRIA – A EDP, dis-
tribuidora de energia elétri-
ca do Espírito Santo, inicia 
na próxima segunda-feira, 
dia 16, a campanha “Feirão 
de Negociação EDP” que 
oferecerá condições especi-
ais na negociação de débitos 
aos consumidores com di-
culdades para manter as con-
tas de energia em dia, seja 
para quitação à vista, ou par-
celado. As regras são válidas 
até o dia 25 de novembro 
para as classes residencial, 
rural, comercial e industrial.

“Historicamente, os con-
sumidores aproveitam os 
meses de novembro e de-
zembro, e o recebimento da 
primeira parcela do 13º salá-
rio, para quitar dívidas e se 

A grande novidade é que, 
exclusivamente, no primei-
ro dia do Feirão, dia 16, os 
clientes que possuem débi-
tos, mas que não contam 
com parcelamentos em aber-
to com a Distribuidora, en-
contrarão as melhores con-
dições e maior exibilidade, 
com a possibilidade de isen-
ção de juros por atraso no 
pagamento entre a data do 
vencimento da fatura e a da-
ta da efetivação do acordo, e 
a redução da entrada mínima 
para até 10% do valor, de 
acordo com o número de 
parcelas denidas pelo cli-
ente.

Já no período de 17 a 25 
de novembro, será oferecida 
redução de até 15% na entra-
da mínima, de acordo com o 
número de parcelas deni-
das pelo cliente. Aqueles 
que já possuem débitos e 
parcelamentos de negocia-
ções anteriores encontrarão, 
também, no primeiro dia do 
Feirão, 16, facilidades para 
o acerto e renegociação de 
suas contas.

As novas condições para 
pagamento ofertadas pela 
EDP têm como objetivo au-
xiliar o cliente que sofreu 
com os impactos econômi-
cos decorrentes do período 
da pandemia e acabou acu-
mulando contas de energia.

EDP REALIZA FEIRÃO DE NEGOCIAÇÃO
PARA ACORDO DE DÉBITOS

Acordos poderão ser firmados entre 16 e 25 de novembro, em todos os canais de 
atendimento da Distribuidora. No primeiro dia da ação, haverá facilidades exclusi-
vas.

Na Agência de Atendi-
mento de Vitória, que ca na 
avenida Cezar Hilal, nº 800, 
em Bento Ferreira, próximo 
ao cruzamento com a aveni-

preparar para entrar no ano 
novo com o pé direito. Sabe-
mos que 2020 foi um ano 
difícil nanceiramente para 
muitas famílias, devido à 
pandemia, e vamos realizar o 
Feirão como uma oportuni-
dade para a regularização das 
pendências”, arma Evandro 
Scopel, gestor da EDP.

A negociação poderá ser 
realizada em todos os canais 
de atendimento da EDP. Va-
le lembrar que, por conta da 
pandemia, as agências pre-
senciais seguem protocolos 
de higiene e segurança, con-
forme recomendação dos 
órgãos competentes, marca-
ções de distanciamento en-
tre os clientes, uso obrigató-
rio de máscaras, medição de 
temperatura antes da entra-
da, disponibilização de álco-
ol em gel, além da limitação 
de quantidade de clientes no 
interior das lojas.

da Leitão da Silva, entre os 
dias 16 e 20 de novembro, 
das 8 às 16 horas, haverá um 
Drive Thru, onde será possí-
vel ser atendido sem preci-
sar sair do veículo.

A realização de acordos 
pela internet já é uma reali-
dade para a Empresa. No 
portal www.edponline.-
com.br, ou pelo aplicativo 
EDP Online, disponível para 
todas as plataformas de 
smartphone ou tablets, ou 
por meio do 0800 721 0707, 
o cliente poderá negociar e 
optar pela forma mais con-
veniente para quitar os débi-
tos em aberto. Basta ter em 
mãos o número de instala-
ção e o CPF do titular da fatu-
ra.

NEGOCIAÇÃO SEM 
SAIR DE CASA

Em caso de dúvidas, os 
clientes ainda possuem a 
opção de ser atendido por 
videoatendimento, que per-
mite, por meio de chamada 
de vídeo, o contato visual 
com atendente na solicita-

Para facilitar ainda mais o 
contato do cliente para a re-
gularização de suas pendên-
cias, a empresa disponibili-
za um contato via Whatsapp, 
por meio do número (27) 
99772-2549, para a consulta 
de débitos e código de barras 
para pagamento.

ção. Para o videoatendimen-
to, basta acessar o site 
www.edp.com.br/servicos-
sem-sair-de-casa.

“A versão online da ação 
reforça a segurança da popu-
lação, para as tratativas sem 
a necessidade de sair de ca-
sa. Estamos à disposição dos 
nossos clientes para auxiliá-
los com possibilidades di-
versicadas de negociação”, 
naliza Scopel. Para optar 
pela melhor solução, a dica é 
preparar-se, colocando na 
ponta do lápis todas as des-
pesas já assumidas e previs-
tas pela família. Assim, é 
possível avaliar com mais 
precisão quais condições e 
formas de pagamento se en-
caixam no orçamento do-
méstico.

O suspeito, de 47 anos, 
foi detido durante aborda-
gem de rotina. Segundo a 
PRF, ele transportava mais 
de R$ 27 mil em notas de 

VITÓRIA – Um ho-
mem, que é procurado no 
Espírito Santo por suspeita 
de desviar mais de R$ 700 
mil da Câmara Municipal de 
Itarana, no estado capixaba, 
foi preso pela Polícia Rodo-
viária Federal. A prisão foi 
na BR-381, próximo a João 
Monlevade, na região Cen-
tral de Minas Gerais.

SUSPEITO DE DESVIAR DINHEIRO DE CÂMARA
MUNICIPAL, NO ES, É PRESO EM MINAS

Cerca de R$ 27 mil foram apreendidos com o suspeito 
dentro do veículo.

DIVULGAÇÃO/ POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

R$ 100 e R$ 50, e despertou 
a desconança dos policia-

is, porque não conseguiu 
explicar a origem do dinhe-

O suspeito e o dinheiro 
apreendido foram encami-
nhados à delegacia de João 
Monlevade.

iro.
Ao consultar a documen-

tação do suspeito, os polici-
ais constataram que ele é 
procurado pela Polícia Ci-
vil do Espírito Santo por 
suspeita de ter desviado 
verbas da Câmara Munici-
pal de Itarana, onde atuava 
como contador e tesoureiro 
desde 2005. Ele foi exone-
rado na semana passada.

Suspeitos de
furtar carros
são presos no
norte do Estado

“No Espírito Santo, a 
equipe conjunta cumpriu 
dois mandados de busca e 
apreensão. Em Teixeira de 
Freitas, cumprimos mais 
seis mandados, em locais 
suspeitos de serem usados 
como desmanche de veí-
culos furtados e rouba-
dos”, explicou o titular da 
Delegacia Regional de 
Linhares, delegado Fabrí-
cio Lucindo.

LINHARES – A Polí-
cia Civil do Espírito Santo 
(PCES), com o apoio da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), prendeu dois 
homens, de 28 e 34 anos, 
especializados em furtar 
veículos com mais de 15 
anos de uso. Nesta última 
semana policiais civis da 
Delegacia Especializada 
de Investigações Crimina-
is (DEIC) de Linhares, 
com o apoio de policiais 
civis de São Mateus e poli-
ciais rodoviários federais, 
cumpriram mandados de 
prisão e de busca e apreen-
são nos municípios de Li-
nhares e Aracruz, no Espí-
rito Santo, e em Teixeira 
de Freitas, na Bahia.

A investigação foi con-
duzida pela Deic de Li-
nhares. Existem suspeitas 
de que a dupla tenha furta-

Os dois suspeitos foram 
presos em cumprimento 
do mandado de prisão pre-
ventiva. O suspeito de 28 
anos foi preso no distrito 
de Guaraná, em Aracruz, e 
o de 34 anos foi preso no 
bairro Interlagos, em Li-
nhares. Nos dois casos, os 
suspeitos foram surpreen-
didos e não tiveram tempo 
de resistir à prisão, sendo 
conduzidos em seguida, 
para a Deic de Linhares, e 
após os procedimentos, 
encaminhados para a Peni-
tenciária Regional de Li-
nhares.

do, pelo menos, dez veícu-
los em Linhares, somente 
este ano. “Em alguns dos 
casos, coletamos provas 
cabais de autoria. Os alvos 
eram sempre carros com 
mais de 15 anos de uso, 
por um motivo: são veícu-
los sem sistemas eletrôni-
cos de proteção.

Na prática dos crimes, 
os criminosos usavam 
‘chave micha’ para abrir e 
ligar os veículos, daí os 
carros eram levados para o 
Estado da Bahia, onde 
eram vendidos ou des-
montados”, relatou o titu-
lar da Deic de Linhares, 
delegado Romel Pio de 
Abreu Júnior.

Na prática dos crimes, os criminosos usavam ‘cha-
ve micha’ para abrir e ligar os veículos, daí os car-
ros eram levados para o Estado da Bahia, onde 
eram vendidos ou desmontados”, relatou o titular 
da Deic de Linhares, delegado Romel Pio de Abreu 
Júnior.
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NÃO É BEM ASSIM

Sempre nos foi exalta-
do o avanço tecnológico 
da raça humana na área 
médica - no mais das ve-
zes conseguido às custas 
de robustos benefícios 
scais dos governos ou 
através de altos preços 
de medicamentos. Vi-
mos, com uma única pan-
demia, que não é bem 
assim. Tateou-se, e de 
forma triste, em busca de 
um tratamento.

Vivemos sob a certeza 

Todos nós crescemos 
ouvindo ser a saúde uma 
prioridade. A pandemia 
nos mostrou que não é 
bem assim. A humanida-
de apenas encontrou re-
des públicas de saúde 
sucateadas ou  escanda-
losamente insucientes - 
a alternativa a contas mi-
lionárias em hospitais 
privados.

Planeta Terra, 2020. 
Uma pavorosa pandemia 
abate-se sobre a humani-
dade. Perplexas, muitas 
pessoas vão às ruas pro-
testar - aparentemente 
contra a gestão da crise 
que se instalou. Mas se-
ria só isso? Ou trata-se 
de algo mais profundo?

Desde a infância fomos 
aconselhados sobre os 
benefícios da higiene e do 
saneamento básico - este 
erigido a direito humano 
fundamental. O COVID-
19 gritou que não é bem 
assim. Faltou água para o 
asseio das mãos de mi-
lhões de semelhantes nos-
sos e esgoto para manter a 
habitabilidade de seus 
lares - uma realidade que 
máscara alguma conse-
guiu ocultar.

de sermos iguais perante 
as leis. Bastou, porém, 
uma crise econômica 
para demonstrar que não 
é bem assim. Enquanto 
empresas poderosas en-
contraram a compreen-
são - nanceira - dos 
Estados, a milhões de 
pequenos empresários 
apenas restou a amargu-
ra das lágrimas derrama-
das sobre seus negócios 
falidos.

Volto às manifesta-
ções. Estariam elas a ex-
primir, sem denir, uma 
desilusão profunda com 
os alicerces da humani-
dade? A dizer, sem ver-
balizar, que não teremos 
um futuro digno sem dis-
cuti-los? A gritar, em si-
lêncio, que muitos dos 
mortos foram, na verda-
de, assassinados?

Há anos trombeteia-se 
em nossos ouvidos que o 
mundo é uma “aldeia 
global”. Que o livre-
comércio é uma imposi-
ção dos tempos. Uma 
simples pandemia mos-
trou, claramente, que 
não é bem assim. Insu-
mos hospitalares foram 
objeto de pirataria pura e 
simples, enquanto barre-
iras comerciais eram er-
guidas a um estalar de 
dedos.

Fala-se que vivemos 
na “Era da Informação”. 
Vimos, com a ajuda de 
um único vírus, que não 
é bem assim. O noticiá-
rio pelo planeta afora 
mostrou-se sensivel-
mente desencontrado e 
incompleto. Em alguns 
casos sensível a interes-
ses mil.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

VITÓRIA – Uma comiti-
va capixaba formada pelo 
governador Renato Casa-
grande; o secretário de Esta-
do de Esportes e Lazer, Júni-
or Abreu; e o presidente da 
Federação de Futebol do 
Estado do Espírito Santo, 
Gustavo Vieira, esteve nessa 
terça-feira (10) na sede da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), no Rio de 
Janeiro, para apresentar ao 
presidente da entidade, Ro-
gério Caboclo, as melhorias 
que foram realizadas na atu-

O gerente Comercial e de 
Relacionamento do Bandes, 
Miguel Porcaro, destaca que 
o banco atua de forma ali-
nhada com as políticas de 
desenvolvimento do Gover-
no do Estado, com o objeti-
vo de proporcionar o cresci-
mento econômico e a sus-
tentabilidade ambiental. 
“Um dos mecanismos ado-
tados pelo banco para este 
objetivo é o atendimento 
setorial envolvendo seg-
mentos de maior potencial 
para a expansão econômica 
naquela região. Dessa for-
ma, o Bandes fomenta o de-
senvolvimento com equilí-
brio e a geração de renda”, 
enfatiza Porcaro.

O modelo de atendimento 
adotado pelo banco possibi-
lita que empreendimentos 

VITÓRIA – Com o Ban-
co de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes), 
empresários dos municípios 
da região norte do Estado 
têm a possibilidade de nan-
ciamentos para investir em 
suas empresas. Os recursos 
podem ser destinados para a 
ampliação ou a reforma, pa-
ra a compra de equipamen-
tos nacionais e importados 
ou de matérias-primas e ou-
tras destinações especícas 
para o desenvolvimento e o 
aumento da competitivida-
de e da capacidade produti-
va da empresa.

BANDES OPERA CRÉDITO PARA
EMPREENDIMENTOS NO NORTE DO ESTADO
COM ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Os recursos podem ser destinados para a ampliação 
ou a reforma, para a compra de equipamentos nacio-
nais e importados ou de matérias-primas e outras des-
tinações específicas.

estratégicos para o desen-
volvimento do Espírito San-
to tenham um suporte mais 
ágil e alinhado com a políti-
ca de desenvolvimento do 
Governo. Com a priorização 
de setores econômicos, o 
Bandes atua para criar um 
ambiente de negócios propí-
cio para a aceleração da dinâ-
mica econômica local, por 
meio da operação de nanci-
amentos sob medida para a 
capacidade e as necessida-
des de cada empresa.

O modelo de atendimento 
personalizado do Bandes 
adota a segmentação por 
atividade econômica e por 
localização do empreendi-
mento. Na região norte, os 

“A atuação do Bandes, 
segmentada por região e por 
setor econômico, nos permi-
te desenvolver um trabalho 
alinhado às políticas públi-
cas e ao planejamento socio-
econômico de cada localida-
de. Assim, podemos dialo-
gar de forma estruturada 
com os Arranjos Produtivos 

empresários contam com a 
gerente de Negócios Fer-
nanda Vargas Emetério para 
orientar sobre as linhas de 
crédito mais adequadas às 
necessidades das empresas. 
Além de atendimento regio-
nalizado, a GN também atua 
no segmento moveleiro, en-
volvendo empreendimentos 
de Madeira e Móveis.

Locais, para identicar a 
vocação econômica regio-
nal e oferecer soluções -
nanceiras com condições 
mais adequadas, contribuin-
do para a geração de empre-
go, renda e competitividade 
aos empreendimentos capi-
xabas”, destaca Fernanda 
Emetério.

Além de recursos própri-
os do Bandes, para os 28 mu-
nicípios capixabas da região 
norte que integram a Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sude-
ne), os empresários podem 
acessar recursos do Fundo 
Constitucional de Desen-
volvimento do Nordeste 
(FNE). Esta opção é fruto de 
um convênio entre o Bandes 
e o Banco do Nordeste 
(BNB), que possibilita o 
banco capixaba ser agente 
nanceiro desses produtos 
destinados aos empreendi-
mentos da indústria e agro-
indústria.

O atendimento aos em-
presários interessados nas 
linhas de nanciamento do 
Bandes tem à disposição 
atendimento remoto perso-
nalizado, via site bandes.-
com.br ou pelo e-mail fale-
conosco@bandes.com.br. 
Em caso de outros esclareci-
mentos, o interessado pode 
entrar em contato pelo Ban-
des  Atende (0800 283 
4202).

COMITIVA APRESENTA À CBF MELHORIAS
REALIZADAS NO ESTÁDIO KLEBER ANDRADRE

al gestão no Estádio Kleber 
Andrade.

Além do presidente Cabo-
clo, estiveram presentes no 
encontro, representando a 
CBF, o vice-presidente, Mar-
cus Vicente; o secretário-
geral, Walter Feldman; e o 
diretor de competições, Ma-
noel Flores.

Durante a visita, a comiti-
va capixaba conheceu o Mu-
seu Seleção Brasileira, antes 
de apresentar os detalhes 
sobre a estrutura esportiva 
do Espírito Santo e, em espe-

cial, as últimas reformas 
pelas quais passou o Kleber 
Andrade, com destaque para 
a instalação das escadas ro-
lantes, que ligam os vestiári-
os ao gramado; do placar 
eletrônico; dos elevadores, 
utilizados para uso comum e 
transporte de materiais das 
equipes; a construção das 
escadas de acesso às arqui-
bancadas localizadas atrás 
da concha acústica, além do 
revestimento do piso das 
rampas e escadas externas.

As obras foram reinicia-
das em março de 2019 e es-
tão estimadas em R$ 15 mi-
lhões. Por conta das inter-
venções, o Klebão recebeu 
um alvará denitivo do 
Corpo de Bombeiros au-
mentando a capacidade de 
público para 21,8 mil pesso-
as. O secretário Júnior 
Abreu destacou a importân-
cia das intervenções realiza-
das na maior praça esportiva 
do Estado e disse que, com 
isso, o estádio poderá rece-
ber uma seleção brasileira.  

“A ideia durante a visita 
na CBF foi mostrar a nali-
zação das principais obras 

executadas no estádio, que 
possibilitaram que o Klebão 
recebesse esse alvará deni-
tivo, aumentando a nossa 
capacidade. Estamos cada 
vez mais aptos a receber 
grandes eventos. Inclusive, 
há a possibilidade de jogos 
das seleções brasileiras femi-
nina e olímpica”, comentou 
Abreu.

“O presidente Rogério 
Caboclo nos agradeceu por 
termos sido a melhor sede 
durante a Copa do Mundo 
Sub-17. Queremos estreitar 
cada vez mais a nossa rela-
ção com a CBF e seguir tra-
zendo grandes eventos para 
o nosso Estado”, completou.

No ano passado, o Kleber 
Andrade recebeu um públi-
co total de 162.290 torcedo-
res, superando os números 
de 2017 e 2018 juntos, quan-
do o estádio registrou a pre-
sença de 91 mil pessoas. 
Além disso, em 2019 o Kle-
bão foi uma das sedes da Co-
pa do Mundo Sub-17, além 
de receber outros jogos im-
portantes, como as decisões 
dos campeonatos brasileiros 
Sub-17 e Sub-20.

Além do presidente Caboclo, estiveram presentes no 
encontro, representando a CBF, o vice-presidente, 
Marcus Vicente; o secretário-geral, Walter Feldman; e 
o diretor de competições, Manoel Flores.
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Empresa, TEGIL Territorial Guri-
ri Ltda torna público que obte-
ve da SEMMA a LAR nº 
038/2020, através do proces-
so nº 013735/2020, para 
atividade do loteamento Bos-
que da Praia, Guriri - São Ma-
teus/ES

COMUNICADO

COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

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

PALIO ATTRACT. 1.0 
2013/13 VERMELHA

PUNTO TURBO T-JET 
2013/13 BRANCA

PALIO ATTRACT. 1.4 
2012/13 BRANCA

CRONOS PREC. AT 2018/19 
BRANCA

TORO FREEDON AT 

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

STRADA WORK 2013/13 
BRANCA

SIENA ESSENCE 1.6 
2015/16 BRANCA

STRADA WORK CE 
2016/17 BRANCA

NOVO FOX ROCK RIO 

2018/18 CINZA

COBALT LT 1.8 2014/14 
BRANCA

PRISMA 1.4 LT 2013/13 
PRETA

NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

S10 LTZ AT 2018/19 
VERMELHA

FOX CL 2017/18 PRATA

TORO VOLCANO AT 
2018/19 CINZA
MONTANA LS 1.4 2012/13 
PRATA

ONIX 1.4 AT LTZ 2016/16 
BRANCA

FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA

GOL 1.0 2008/08 CINZA
GOLF 1.6 SPORTLINE 
2012/13 PRATA
NOVO FOX CL 2015/16 
BRANCA

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA
POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA

ETIOS HB CROSS 2015/15 
PRETA

COROLLA XEI 2.0 2012/13 
BEGE

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
PRATA

COROLLA XEI 2.0 2016/17 
BRANCA
COROLLA XEI 2.0 2013/14 
BRANCA

ECOSPORT FSL 2012/13 
PRETA

HILLUX SRX CD 2018/18 
PRATA

FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA

NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA

2015/16 BRANCA
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