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SÃO MATEUS TEM 99 MORTES E
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‘Apagão’ da Vivo
causou prejuízos
de R$5 milhões
para
comerciantes
capixabas,
estima
Fecomércio

O Município mateense registrou mais 50 novos casos de covid-19 nesta sexta-feira (18), conforme foi divulgado no Painel Covid do Governo do Estado. Com isso, o total de infectados subiu para 4.546 casos desde o início da
pandemia.
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‘APAGÃO’ DA VIVO CAUSOU PREJUÍZOS
DE R$5 MILHÕES PARA COMERCIANTES
CAPIXABAS, ESTIMA FECOMÉRCIO
VITÓRIA – O "apagão"
da Vivo, que durou cerca de
5 horas na tarde de quintafeira (17), no Espírito Santo,
causou prejuízos para diversos setores, em especial os
comerciantes, que operam
por meio de aplicativo ou
com ligações telefônicas.
Segundo o presidente da
Federação do Comércio de
Bens e Serviços do Espírito
Santo (Fecomércio-ES),
José Lino Sepulcri, a estimativa é que, durante o tempo do “apagão” da Vivo, cerca de R$5 milhões não tenham sido faturados pelo
setor no Estado.
“O apagão trouxe um prejuízo gravíssimo. O que
ocorre é que a pandemia obrigou-nos a nos reinventar. As
vendas tiveram um crescimento muito signicativo,
neste período, por meio do
celular. Seja com aplicativos
de carros, alimentação ou
até mesmo o contato por
Whatsapp ou as maquininhas de cartão”, explicou
Sepulcri.
De acordo com dados da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
2.880.983 capixabas são
atendidos pela operadora. O
número representa 71,1%
dos usuários do serviço de
telefonia móvel no Espírito
Santo. Já a banda larga, atende a 27,3%, o que representa
cerca de 172 mil usuários.

De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), 2.880.983 capixabas são atendidos pela operadora.
O presidente da Fecomércio-ES também esclareceu
que o faturamento em média
por dia no comércio do Espírito Santo é de R$25 milhões. Mesmo com os prejuízos, Sepulcri diz que a Federação não tem a quem recorrer a esse respeito e orientou
que os comerciantes que
tiveram prejuízos signicativos, busquem junto a um
órgão competente seus direitos. “Cabe a cada um (que
se viu prejudicado) neste
momento, estimar qual foi
seu prejuízo e buscar solucionar com algum órgão competente”, disse.
O Procon-ES informou
que noticou a operadora
para prestar esclarecimentos
sobre a suspensão temporária dos serviços. Os consumidores poderão reclamar,
junto aos Procons e na Ana-

tel, de falhas na cobertura de
serviços da sua operadora. É
importante informar o dia e
horário que percebeu a interrupção do serviço e o tempo
em que cou sem acesso,
além dos dados pessoais e da
sua linha telefônica.
O órgão destacou que é
direito do consumidor, em
caso de interrupção de serviços não programados, como
TV por assinatura, telefonia
ou internet, obter um desconto proporcional pelo período em que o serviço cou
indisponível. Se a empresa
não apresentar uma solução
para o caso, poderá o consumidor formalizar a reclamação pelo aplicativo ProconES ou pelo site.
ENTENDA O
“APAGÃO”!
Os problemas de instabi-

lidade nos dados móveis, na
internet residencial e também nas ligações telefônicas, começaram por volta
das 12h. Segundo a Vivo,
alguns clientes capixabas
encontraram diculdades ao
utilizar os serviços de voz de
dados das redes móvel e xa, devido a rompimentos
de cabos óticos que atendem
a região. A operadora destacou que o rompimento já foi
solucionado e o serviço restabelecido.
Em nota, a Anatel ressaltou que a prestadora deve
comunicar as interrupções
de serviço aos seus assinantes por meio do seu site na
internet e disponibilizar informações em sua central de
atendimento telefônico.
Por meio de nota, a Vivo
informou que já estão normalizados, desde às 15h45,
desta quinta-feira (17), os
serviços de voz de dados
das redes móvel e xa no
Espírito Santo. O problema
ocorreu devido a rompimento em cabos óticos que
atendem a região. Assim
que detectada falha, equipes técnicas foram acionadas para garantir a normalização no menor tempo possível. A empresa ressalta
que cumpre a regulamentação que estabelece os parâmetros para ressarcimento
em caso de interrupção dos
serviços.

MINISTRO REITERA QUE PODERÁ ANTECIPAR 13º
E ABONO PARA COMPENSAR FIM DO AUXÍLIO
BRASÍLIA – O ministro
da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que poderá antecipar benefícios para
compensar o m do auxílioemergencial. Como mostrou
o Broadcast/Estadão, isso
poderia ser feito com o 13º
salário do INSS e o abono
salarial. "Ano passado, antecipamos benefícios. O caminho está aí. Podemos antecipar benefícios sem violar
teto, podemos fazer de novo", armou. "A cobertura
do auxílio emergencial vai
até fevereiro, temos até lá
para ver", completou.
Para o ministro, esse ano
foi "perdido" para a tramitação de PECs e privatizações.
Ele citou que o governo
pode conseguir R$ 30 bilhões a R$ 40 bilhões com a
venda da Eletrobras e R$ 15
bilhões a R$ 30 bilhões com
a dos Correios.

Guedes disse ainda que o
governo não vai carimbar
uma proposta de reforma
tributária que aumente impostos e que vai esperar ter
um "eixo político" para apresentar as próximas fases de
sua reforma tributária.
Até agora, o governo só
enviou para o Congresso a
unicação do PIS/Cons,
primeira parte de sua reforma "faseada". "É narrativa
acientíca dizer que queremos aumentar impostos e
recriar CPMF", completou.
Sobre o teto de gastos,
Guedes alegou que o mecanismo serve como "proteção" aos mais pobres porque
obriga o governo a fazer escolhas. "Pergunto, quem
botou o teto fui eu? Estamos
botando as paredes. Teto é
uma denúncia de nossa incapacidade de controlar gastos", concluiu.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

Quinze feriados
nacionais e três
estaduais em 2021
SÃO PAULO – O ano
de 2020 foi marcado pelo
estresse e preocupação, o
que impediu que muitas
pessoas conseguissem relaxar nos feriados. Já em
2021 se espera que a história seja outra. Por isso, ter
um dia de folga para fugir
da correria é muito importante. O próximo ano virá
com 15 feriados nacionais
e três estaduais. Entre eles,
seis serão no m de semana.
Feriados nacionais
Janeiro
Dia 1 (sexta-feira) – Confraternização Universal.
Fevereiro
Dia 16 (terça-feira) – Carnaval
Dia 17 (quarta-feira) – Quarta-feira de cinzas
Março:
Dia 20 (sábado) – Início do
outono

Junho:
Dia 3 (quinta-feira) – Corpus Christi
Dia 12 (sábado) – Dia dos
Namorados
Julho e agosto:
Não há feriados
Setembro:
Dia 7 (terça-feira) – Independência do Brasil
Outubro:
Dia 12 (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida
Novembro
Dia 2 (terça-feira) – Finados
Dia 15 (segunda-feira) –
Proclamação da República
Dia 20 (sábado) – Dia da
Consciência Negra
Dezembro:
Dia 25 (sábado) – Natal.
Feriados estaduais
Abril
Dia 12 (sexta-feira) – Nossa Senhora da Penha.

Abril:
Dia 2 (sexta-feira) – Paixão de Cristo;
Dia 21 (quarta-feira) –
Tiradentes.

Maio
Dia 23 (domingo) – Colonização do Solo EspíritoSantense

Maio:
Dia 1 (sábado) – Dia do
Trabalho

Outubro
Dia 28 (quinta-feira) – Dia
do Servidor Público
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SÃO MATEUS TEM 99 MORTES E
MAIS DE 4.500 CASOS DE COVID-19
SÃO MATEUS – A taxa de
letalidade é de 2,2%. Ao todo,
foram noticados 18.536 casos
noticados, destes 7.805 foram
descartados, 1.726 são suspeitos em investigação, 4.498 foram encerrados, 3.881 foram
curados e há 99 óbitos conrmados. O percentual de cura do
Município é de 86,2%. Dos
casos suspeitos, 1.704 estão em
isolamento domiciliar e 22 em
tratamento hospitalar.
São Mateus está classicado no risco moderado na Matriz de Risco do Governo do
Estado, desde a última segunda-feira (14) e algumas restrições passaram a valer, como a
redução do horário de bares e
restaura ntes até as 22 horas,
de segunda a sábado e domingo até as 16 horas. Após este
horário, apenas no sistema
delivery.
Internautas e moradores,
relatam que é comum presenciar estabelecimentos descumprindo estas restrições por todos os bairros da Cidade e também no Balneário de Guriri.

sem máscaras, além de bares, restaurantes e praias
lotadas. José disse ainda que
com a maior preocupação é
que o verão está se aproximando e Guriri é um dos locais mais procurados pelos
turistas.

O Município mateense registrou mais 50 novos casos
de covid-19 nesta sexta-feira (18), conforme foi divulgado no Painel Covid do Governo do Estado. Com
isso, o total de infectados subiu para 4.546 casos desde o início da pandemia.
FALTA DE
FISCALIZAÇÃO
Maria da Penha, 53 anos,
moradora do Bairro Boa vista,
disse que está muito assustada
e com medo, pois não existe
nenhuma scalização por
parte dos órgãos competentes
e entende que a situação vai

car incontrolável, principalmente devidos às festas de nal de ano.
Morador do Guriri, José
Luiz, 48 anos, disse que cansou de ligar para a Prefeitura
pedindo que seja feita uma
scalização no Balneário,
onde é comum ver pessoas

ROBERTO SILVARES
Ainda de acordo com os
dados do Painel Covid, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares está com todos os
leitos da Unidade Terapia
Intensiva (UTI) ocupados com
pacientes de coronavírus. A
taxa de ocupação da enfermaria é de 83,78% e tem apenas
06 vagas disponíveis.
PREFEITURA
O Secretário Municipal de
Saúde, Henrique Follador,
disse a reportagem que a municipalidade vem trabalhando
arduamente e que a população
precisa se conscientizar que a
pandemia ainda não acabou e
continuar tomando todos os
cuidados na prevenção.

MARCOPOLO ESTUDA PRODUZIR
VLT EM FÁBRICA NO NORTE DO ES
SÃO MATEUS – De olho
nos novos modais ferroviários, a gaúcha Marcopolo lançou nesta quarta-feira (16) seu
primeiro Veículo Leve Sobre
Trilhos (VLT). Inicialmente, a
nova linha de produção será
instalada na sede da empresa
que ca em Caxias do Sul, no
Rio Grande do Sul. Porém, a
companhia estudará expandir
o projeto para outras unidades
no país, como a fábrica localizada em São Mateus, no Norte
do Espírito Santo.
A empresa é líder no Brasil
na produção de carrocerias de
ônibus e uma das maiores do
mundo no segmento. Os detalhes da nova linha, chamada
Prosper VLT, foram apresentados aos jornalistas em coletiva de impressa on-line realizada nesta quarta. A produção
cará a cargo da Marcopolo
Rail, unidade da empresa focada no desenvolvimento de
novos modais sobre trilhos.
De acordo com a direção da
empresa, o complexo de Caxias do Sul terá uma fábrica especíca para trens e que isso
poderá ser ampliado para as
outras unidades em "questão
de tempo e foco", a depender
da demanda.
Durante a coletiva, o business head da Marcopolo Next
e executivo responsável pela
Marcopolo Rail, Petras Amaral, comentou que como esse é
um segmento novo, se optou
pelo desenvolvimento na matriz visando a sinergia com as
instalações industriais e com a
cadeia de fornecedores, além
de mão de obra especializada.
Tivemos que fazer vários
treinamentos entre os funcionários e preparação industrial.
Fazer isso em uma segunda

planta industrial é uma questão de tempo e de foco. Vamos
começar a avaliar a sinergia
com as outras unidades no
país, inclusive na de São Mateus, no Espírito Santo", comentou.
O executivo lembrou ainda
que a ampliação do projeto
sobre trilhos para mais unidades também dependerá da aceitação do mercado e da ampliação da produção. Inicialmente, a empresa projeta construir
100 unidades por ano, mas
enxerga que o mercado de
VLTs tem um grande potencial de crescimento.
INVESTIMENTOS NO ES
A Marcopolo vem apostando e ampliando a participação
do Espírito Santo na produção
de produtos da marca. Em
2014 inaugurou, com um investimento de mais de R$ 100
milhões, a planta de São Mateus, que era exclusivamente
dedicada à fabricação de ônibus leves da Volare.
No nal do ano passado,
investiu mais R$ 14 milhões
na mesma fábrica para a verticalização da produção local,
que passou a incluir na linha
de montagem os modelos de
ônibus urbanos e escolares.
Hoje, a planta em São Mateus
conta atualmente com 1.065
colaboradores e sua capacidade máxima de produção é de
12.500 unidades por ano.
Empresas do ES desenvolvem ônibus 100% elétrico
pioneiro no país
Outra ampliação do portfólio de produção no Estado veio
com o anúncio, em outubro
deste ano, do encerramento
das atividades da empresa na
planta industrial de Duque de

Empresa que produz carrocerias de ônibus vai entrar
no mercado de Veículos Leves Sobre Trilhos. A depender da demanda, fabricação poderá ser feita na unidade de São Mateus, que já teve a produção ampliada
com o fechamento de planta no RJ.
Caxias, no Rio de Janeiro.
Segundo a assessoria da
companhia, a linha de produção dos modelos urbanos, como o Torino, e os micros da
Volare, foram transferidos
para São Mateus. Já a produção dos urbanos foi dividida,
de acordo com a demanda,
entre Caxias do Sul e São Mateus.
O VLT DA MARCOPOLO
O Prosper VLT terá velocidade de até 120 km/h e a tração é a diesel, mas os próximos veículos que a empresa
pretende desenvolver, como
trens intercidades para turismo, poderão ser movidos por
outras fontes, como energia
elétrica e GNV
O modelo terá uma composição de 4 carros. Os modelos
turísticos e interestadual terão

capacidade de até 280 passageiros, já a versão urbana poderá levar até 760 passageiros.
Segundo a empresa, o
transporte metroferroviário
está presente em apenas 13
regiões metropolitanas, de um
total de 63 de médio e grande
porte no país. E, apesar de atender mais de 11 milhões de passageiros por dia, ainda assim,
apresenta capacidade abaixo
da demanda, segundo um estudo do setor metroferroviário
brasileiro feito pela ANPTrilhos.
“Com o Prosper VLT, preenchemos uma lacuna no mercado brasileiro por meio da
fabricação de um veículo
100% nacional nesta categoria
e, portanto, bastante competitivo tanto no Brasil quanto
para a América Latina”, armou Petras Amaral.

São eles: Afonso Claudio, Alfredo Chaves, Vargem
Alta, Mantenópolis e Ecoporanga. Anúncio foi feito
pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento pelas redes sociais.

Novo Mapa de
Risco do ES aponta
cinco municípios
em risco alto para
a Covid-19
VITÓRIA – O 36º mapa de
risco da Covid-19, divulgado
nesta sexta-feira (18) pelo Governo do Espírito Santo, aponta
que cinco cidades capixabas
estão em risco alto para a contaminação pelo coronavírus. São
elas: Afonso Claudio, Alfredo
Chaves, Vargem Alta, Mantenópolis e Ecoporanga.
No mapa anterior, seis cidades estavam em risco alto para a
doença. Apenas Ecoporanga e
Mantenópolis continuaram na
classicação.
O número de municípios em
risco moderado aumentou, de
48 para 51. E caiu o número dos
que estão em risco baixo, de 24
para 22. Todos os municípios da
Grande Vitória estão em risco
moderado.
O novo mapa foi apresentado em um pronunciamento do
governador Renato Casagrande
(PSB) nesta sexta-feira (18).
Durante o pronunciamento,
Casagrande falou da reunião
que teve com o presidente Jair
Bolsonaro no dia 8 de dezembro.
"O presidente informou naquele momento que abriria um
crédito de R$ 20 bilhões para
comprar vacinas, independente
da origem, desde que estivessem autorizadas pela Anvisa.
Um passo importante, porque o
nosso pedido sempre foi de que
o governo federal coordenasse
o Plano Nacional de Imunização, pudesse fazer a aquisição
de todas as vacinas. Os governos estaduais, junto com os
municipais, faremos a distribuição e a efetivação do plano de
imunização".
Casagrande também falou
sobre a importância da vacinação como forma de evitar mortes pela Covid-19. "Se o brasil
conseguir efetivar o trabalho de
fazer chegar a saúde a todos os
brasileiros, e nós a todos os capixabas, nós não perderemos mais tantas vidas. Nós vamos salvar vidas, que é a nossa preocupação agora. E ao mesmo tempo, podemos dar dinamismo à
economia".
De acordo com o governador, o Estado já está preparado
para aplicar as doses da vacina
contra o coronavírus.
"Nós temos uma capacidade
de aplicarmos essa vacina, e o
Espírito Santo já se preparou.
Nós já compramos as seringas,
já compramos todos os insumos
necessários para que o nosso
plano aqui no Estado seja feito
com muita rapidez e efetividade. Até porque, estamos che-

gando na segunda fase da pandemia, estamos vendo o número crescente de casos".
Por m, Casagrande deixou
um apelo para que os capixabas
evitem fazer festas e aglomerações durante as comemorações
de m de ano, e que reforcem os
protocolos de segurança para
evitar uma grande quantidade
de mortes pela Covid-19 durante o verão.
"É um período difícil de controlar, em que as pessoas historicamente sempre interagiram,
congregaram muito. Está chegando o Natal e o Ano Novo. Se
encararmos esse período e tivermos um comportamento
como sempre tivemos, nos anos
anteriores, vamos ter muita
tristeza neste período. Se não
nos conscientizarmos de que o
momento exige distanciamento,
nós podemos ter um verão com
muita tristeza, porque muitas
pessoas poderão ser internadas
e parte dessas pessoas poderão
perder a vida. Este momento é
diferente de todos os outros que
passamos".
CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO
Risco Alto: Afonso Cláudio,
Alfredo Chaves, Ecoporanga,
Mantenópolis e Vargem Alta.
Risco Moderado: Água Doce
do Norte, Águia Branca, Alegre,
Alto Rio Novo, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de
São Francisco, Bom Jesus do
Norte, Cachoeiro de Itapemirim,
Cariacica, Castelo, Colatina,
Conceição da Barra, Divino de
São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Governador Lindenberg,
Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi,
Itaguaçu, Itarana, Iúna, Linhares, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici,
Muniz Freire, Nova Venécia,
Pancas, Piúma, Rio Bananal,
Santa Teresa, São Domingos do
Norte, São José do Calçado, São
Mateus, São Roque do Canaã,
Serra, Sooretama, Venda Nova
do Imigrante, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
Risco Baixo: Apiacá, Atílio
Vivácqua, Boa Esperança, Brejetuba, Conceição do Castelo,
Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo
Monteiro, João Neiva, Laranja
da Terra, Marataízes, Montanha, Muqui, Pedro Canário,
Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Novo do
Sul, Santa Leopoldina, Santa
Maria de Jetibá, São Gabriel da
Palha e Vila Pavão.
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CETURB-ES FAZ OPERAÇÃO NO NORTE
PARA COMBATER TRANSPORTE CLANDESTINO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

VITÓRIA – A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros
do Espírito Santo (CeturbES) realizou uma ação de
educação e scalização em
Barra de São Francisco e
Linhares, de forma integrada com órgãos de segurança
pública e viária, para abordar os veículos que fazem
transporte clandestino ou
serviço de fretamento, sem
autorização. Além de ilegal,
o transporte irregular traz
riscos para os usuários e também para o trânsito.
Aproximadamente 80
veículos, entre carros de passeio, ônibus e vans, foram
abordados e scalizados
pelas equipes da Ceturb-ES,
da Secretaria Municipal de
Trânsito de Linhares e da
Polícia Militar do Estado
(PMES).
As ações foram executadas nas rodovias que cortam
os referidos municípios.
Nos três dias de operações,
as equipes abordaram 142
carros, emitiram duas noticações, lavraram 29 autos de
infração, efetuaram 29 apreensões de veículos/motos
em situação irregular.

Aproximadamente 80 veículos, entre carros de passeio, ônibus e vans, foram abordados e ﬁscalizados
pelas equipes da Ceturb-ES.
O diretor de operação da
Ceturb-ES, Anderson Bar-

bosa, destacou que, na operação, a participação da

Companhia focou na scalização do transporte irregular
e no reforço e apoio da scalização de outras irregularidades, com ações de educação aos veículos abordados.
Barbosa ressalta que as blitze que vêm sendo promovidas também com o objetivo
de conscientizar a população sobre os riscos da utilização do transporte clandestino.
“Nossa orientação é: prera sempre utilizar um serviço devidamente regulamentado, porque o barato
pode sair muito caro para
aqueles que usam e também
para aqueles que prestam
esse tipo de atividade ilegal”, salientou.
Em Linhares, a operação
contou com o apoio de seis
agentes da Ceturb-ES, em
duas viaturas, e quatro agentes da prefeitura, em uma
viatura. A operação teve início, pela manhã, no trevo de
Lagoa Nova e no Centro da
cidade. À tarde, foram realizadas abordagens na Rodovia ES-358 (Guaxe) e no
Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), no bairro Aviso.

EMPRESA ESPANHOLA DE ENERGIA VAI
CRIAR 4 MIL VAGAS NO ESPÍRITO SANTO
A empresa espanhola de
energia Neoenergia S/A vai
investir R$ 2 bilhões para
construir uma linha de transmissão com 1.091 quilômetros de extensão, partindo do
Espírito Santo até a Bahia,
passando por Minas Gerais.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a previsão é de que o empreendimento crie 4 mil vagas de emprego em um período de até cinco anos. A concessão será válida por 30 anos
a partir da assinatura do contrato.
A empresa arrematou o
lote 2 do leilão de transmissão
de energia realizado pela Aneel, realizado ontem na B3, em
São Paulo. O leilão contou
com 11 lotes de empreendimentos, contemplando 1.959
km de linhas de transmissão e
subestações com capacidade
de transformação de 6.420
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Moradores assustados
com ‘onda de assaltos’
no Balneário de Guriri
SÃO MATEUS – Em
um dos assaltos agiram quatro bandidos encapuzados,
que renderam uma família
no balneário, roubando até
uma caminhonete.
Em um intervalo de 8
horas entre a tarde e noite
desta quinta-feira (17),
bandidos promoveram
terror em assaltos no balneário de Guriri, deixando
suas vítimas traumatizadas e conseguiram fugir da
Polícia Militar, apesar do
empenho de guarnições
que foram mobilizadas tão
logo as vítimas registraram queixas.
No primeiro assalto por
volta das 15h56, quatro
homens encapuzados (estando um em posse de uma
arma de fogo) invadiram a
residência das vítimas,
anunciaram o roubo e levaram um veículo S10, documentos, celulares e dinheiro. Os policiais diligenciaram em busca dos suspeitos, mas sem êxito em loca-

lizá-los. Até guarnições
que atuam no centro da
cidade de São Mateus e
região foram mobilizadas,
mas sem êxito.
Já por volta das 20 horas duas mulheres compareceram à sede da 4ª CIA,
em Guriri, relatando que
foram vítimas de roubo
por dois indivíduos, estando um deles armado. Na
ação, os criminosos levaram um aparelho celular e
duas alianças.
Por volta das 23h50 um
casal relatou aos policias
militares que foram abordados por dois indivíduos,
estando um em posse de
uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto,
roubando-lhes um aparelho celular e uma carteira.
A Polícia trabalha com
a possibilidade dos bandidos serem os mesmos,
com exceção do assalto
em que foi levada a caminhonete, que atuaram no
balneário.

Em um intervalo de 8 horas entre a tarde e noite
desta quinta-feira (17), bandidos promoveram
terror em assaltos no balneário de Guriri.

Governo do Estado
decreta ponto
facultativo nos dias
24 e 31 de dezembro
A Neoenergia S/A vai investir R$ 2 bilhões para construir uma linha de transmissão
com 1.091 quilômetros de extensão.
mega-volt-amperes (MVA).
O lote arrematado pela Neoenergia teve 13 concorrentes. Ele possui 1.091 quilô-

metros de linhas de transmissão e 300 MVA de capacidade
de uma subestação. A rede
elétrica vai partir de João Nei-

va, no Estado, passando por
13 municípios, outras quatro
cidades em Minas Gerais e 27
municípios na Bahia.

VITÓRIA – O Governo do Estado publicou, no
Diário Ocial do Estado,
desta sexta-feira (18), o
Decreto Nº 1662-S, que
estabelece ponto facultativo para os órgãos públicos
do Poder Executivo Estadual nos próximos dias 24
e 31 de dezembro, véspera
do Natal e do Ano Novo,
respectivamente.
A medida não contem-

pla as repartições que
desempenham serviços
essenciais, que tenham o
funcionamento ininterrupto ou regime de escala.
Em decorrência dessas
datas comemorativas, o
Faça Fácil Cariacica também não realizará atendimento nos próximos dias
26 de dezembro e 02 de
janeiro.

Acesse:
www.fanoticias.com.br
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GOVERNO DO ES ANUNCIA ENTREGA
DE CESTAS BÁSICAS A ALUNOS DA
REDE ESTADUAL POR MAIS UM MÊS
VITÓRIA – O Governo
do Espírito Santo anunciou a
entrega de mais de 115 mil
cestas básicas por mais um
mês aos alunos da rede estadual cujas famílias estão
inseridas no cadastro único
para programas sociais do
Governo Federal.
Segundo o governo, serão
investidos R$ 9,3 milhões
na aquisição de alimentos.
Terão direito ao benefício
115.240 alunos da rede estadual pertencentes a famílias
registradas no CadÚnico,
listagem utilizada pela assistência social que identica as famílias em condição
de pobreza ou extrema pobreza.
Ainda de acordo com o
governo, a medida é complementar ao fornecimento
de cestas básicas iniciado
em abril, em decorrência da
suspensão das aulas presenciais em toda a rede por conta da pandemia do novo coronavírus.
O governo disse que, com
o retorno das aulas presenciais em outubro, a Secretaria
da Educação (Sedu) não pôde mais, por imposição legal, fazer a aquisição desses
alimentos. O m da distribuição das cestas afetou famílias de alunos e algumas chegaram a mostrar dispensas
vazias em reportagem do
início do mês.

Segundo o governo, serão investidos R$ 9,3 milhões na aquisição de alimentos.
"No entanto, diante do
contexto de insegurança alimentar ampliado pela pandemia, a medida visa garantir o direito à alimentação
regular dos alunos mais vulneráveis", divulgou o governo.
Os recursos são oriundos
do Tesouro Estadual, por
meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), e

serão repassados à Sedu.
Nos próximos dias, os gestores das unidades entrarão
em contato com as famílias
para o agendamento da retirada dos alimentos.
“Em muitos casos, a alimentação mais equilibrada
para as crianças é a servida
na escola. Durante o período
de fechamento das escolas,
nós zemos um trabalho
para garantir a segurança

alimentar desses alunos e
também no caso das suas
famílias. Iremos avaliar no
próximo mês, a situação da
pandemia e das pessoas,
além de com qual formato
teremos a volta às aulas.
Mas uma ação como essa de
hoje é importante para minorar o sofrimento das pessoas”, disse o governador Renato Casagrande (PSB) durante o anúncio.

DEFINIDOS OS VALORES DO IPVA 2021 NO ES
VITÓRIA – Para o cálculo do imposto, o governo usa
o valor médio de mercado do
veículo, considerando a marca, modelo, espécie e o ano
de fabricação.
No Espírito Santo, o valor
do IPVA para carros de passeio e utilitários é de 2% so-

bre o valor do veículo. Já para
motos, caminhões, microônibus e ônibus é de 1%.
Veículos com mais de 15
anos de fabricação são isentos do pagamento do imposto. Não é necessário requerimento por parte do proprietário, porque o sistema calcula

automaticamente a isenção.
Em 2021, a cota única ou a
primeira parcela do IPVA de
veículos leves vencerá em
abril. Já o calendário de vencimentos de veículos pesados
terá início no mês de março.
O pagamento em cota única
até a data do vencimento dá

O Governo do Espírito Santo divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) relativo ao ano de 2021.

direito a 5% de desconto.
Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o
IPVA em quatro vezes. Já os
proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA
em duas parcelas.
Os boletos para pagamento não serão mais encaminhados para o endereço dos proprietários. Eles estarão disponíveis pela internet, a partir
de janeiro.
A emissão do Documento
Único de Arrecadação
(DUA) deverá ser feita acessando o site da Secretaria da
Fazenda (Sefaz) ou do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O boleto pode
ser pago em caixa eletrônico,
no caixa convencional ou
pelo internet banking e aplicativos de instituições nanceiras.
Além da opção de gerar o
boleto e pagá-lo por meio do
internet banking, o aplicativo
“ES na Palma da Mão” permite emitir o documento de
arrecadação ou capturar a
linha digitável, que poderá
ser copiada para qualquer
aplicativo dos bancos credenciados para recolhimento
do IPVA.

Programa Nota
Premiada Capixaba
é aprovado pela
Assembleia Legislativa
VITÓRIA – O Plenário
da Assembleia Legislativa
do Estado do Espírito Santo aprovou, por unanimidade, a criação da Nota
Premiada Capixaba. O
Programa tem como objetivo incentivar os pedidos
de notas scais no comércio do Espírito Santo, combatendo a sonegação de
impostos. Ao participarem
do Programa, os consumidores vão concorrer a prêmios em dinheiro.
A gestão do Programa é
responsabilidade da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio do Núcleo
de Educação Fiscal. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio
Pegoretti, a exigência das
notas scais pelos consumidores apresenta uma
série de benefícios.
“Participando desse
programa, os consumidores capixabas estarão favorecendo uma concorrência
empresarial mais leal. Estimulam a regularização
cadastral das empresas
perante à Sefaz e também
contribuem para a arrecadação de ICMS no Estado
e nos municípios, já que
25% do que é arrecadado
pelo Estado com esse imposto é repassado para as
administrações municipais. Seguimos, agora, trabalhando para colocar o programa em prática”, informou Pegoretti.
O auditor scal e responsável pelo desenvolvimento, implantação e gestão do Programa, Thiago
Duarte Venâncio, comemorou a aprovação do texto. “Nas últimas semanas
conversamos com alguns
deputados, explicamos
alguns pontos sobre os
quais havia dúvida e, felizmente, o projeto de lei

foi aprovado”, disse Venâncio.
Antes de entrar em vigor, efetivamente, o Nota
Premiada Capixaba precisará ser regulamentado
pelo Governo do Estado.
QUEM PODE
PARTICIPAR?
Podem participar consumidores regularmente
inscritos no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da
Receita Federal do Brasil.
Para concorrer aos prêmios, o consumidor deve fazer um cadastro no site do
Nota Premiada Capixaba e
indicar uma entidade social, sem m lucrativo,
estabelecida no Espírito
Santo e também cadastrada no programa.
Todos os meses vão ser
feitos sorteios em dinheiro, cujos valores ainda estão sendo denidos, mas
que podem variar de R$ 2
mil a R$ 20 mil. Também
haverá um grande sorteio
anual com prêmios que
podem chegar a R$ 50 mil
ou R$ 100 mil.
Segundo Thiago Duarte
Venâncio, os prêmios em
dinheiro irão tanto para o
consumidor que pediu a
nota scal quanto para a
entidade indicada por ele.
“O prêmio ao consumidor
já virá livre de impostos.
Já a entidade indicada receberá um percentual do prêmio. Então, se um cliente
for sorteado num prêmio
de R$ 20 mil, ele irá receber os R$ 20 mil e a entidade indicada por ele receberá uma percentagem a ser
denida”, explicou Venâncio. As entidades também vão participar de rateios, que vão auxiliar na
manutenção das atividades por elas desenvolvidas.

A gestão do Programa é responsabilidade da Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio do Núcleo de Educação Fiscal.
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FEIRÃO PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS
É PRORROGADO ATÉ 30 DE DEZEMBRO
VITÓRIA – O Feirão Online SPC, promovido pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas
(CDLs) de Vitória, Vila Velha,
Serra e Cariacica, foi prorrogado até o dia 30 de dezembro.
Os consumidores inadimplentes têm a oportunidade de renegociar as dívidas sem sair de
casa e com descontos de até
100% sobre juros e multas,
entre outras facilidades de pagamento.
Os interessados devem acessar o site www.feiraoonlinespc.com.br, onde encontram
os ícones de todas as empresas
participantes e as condições
oferecidas por elas. Segundo a
CDL Vitória, desde o início da
campanha, no último dia 1º,
foram registrados cerca de 9
mil acessos ao endereço eletrônico, com a realização de mais
de 2 mil negociações.
A biomédica Mailde Graziela Alves da Cunha foi uma das
consumidoras que acessou o
site do evento para negociar a
quitação de uma dívida de R$
10.313,47 que tinha com a Dacasa Financeira. Ela conseguiu
desconto de R$ 6.297,80 no
valor do débito e poderá efetuar o pagamento em dez parcelas.
“Meu marido é autônomo e,
devido à pandemia, cou sem
serviço, o que dicultou a
nossa situação nanceira.
Quando soube do feirão, procurei a Dacasa e consegui renegociar o que devia. Gostei muito do formato on-line do evento, pois é muito mais prático
fazer tudo sem sair de casa”,
armou Mailde.
Consumidores podem usar
13º para quitar dívidas
O assessor de SPC da CDL
Vitória, Geraldo Calenzani,
explicou que o feirão, que seria
encerrado no próximo dia 20,
foi prorrogado para que os consumidores possam utilizar a

Mais de 2 mil negociações já foram realizadas desde o
início da campanha. Consumidores podem regularizar as contas atrasadas com descontos de até 100%,
entre outras condições especiais de pagamento.
segunda parcela do 13º salário
na negociação das dívidas.
O novo modelo do evento
vem sendo muito bem aceito
pelo público. Os consumidores
têm demonstrado grande interesse em acessar o site, se cadastrar e conhecer as condições
das empresas. Também observamos acesso e interesse de
pessoas não apenas do Espírito
Santo, mas de outros estados,
principalmente Minas Gerais,
Bahia e Rio de Janeiro, o que
mostra que o feirão alcançou
outras regiões do Brasil. Além
disso, nossa central tem recebido muitas ligações de consumidores querendo tirar dúvidas
para acessar e negociar”, informou Calenzani.
COMO FUNCIONA O
FEIRÃO ONLINE SPC
- O consumidor deve acessar o site www.feiraoonlinespc.com.br.
- No endereço eletrônico, o
consumidor encontra os ícones
de todas as empresas participantes e as condições oferecidas por elas.
- Ao clicar na marca do Banestes ou da Agoracred, o usuário é encaminhado diretamente
para os sites dessas instituições, onde o atendimento é

realizado.
- Clicando nos ícones das
demais empresas, o consumidor é direcionado para o site do
SPC Brasil e deve clicar no
botão acessar para realizar um
breve cadastro e criar um login.
- A partir daí, o consumidor
acessa a plataforma por meio
do seu login e senha e tem acesso às dívidas registradas em
seu CPF para fazer a renegociação com a empresa credora.
- Após a renegociação, o
consumidor pode baixar os
boletos com as novas condições de pagamento que foram
acordadas.
AS CONDIÇÕES
OFERECIDAS POR
ALGUMAS EMPRESAS
AGORACRED – Descontos de até 100% nos juros de
atraso e na multa, dependendo
do atraso do contrato. No caso
de contratos com atraso superior a 60 dias, o cliente pode parcelar a dívida em até 24 vezes,
a depender do saldo em atraso.
No caso de contratos com atraso superior a 360 dias, o cliente
pode receber desconto no valor
principal para quitação do débito.
BANESTES – Descontos
de até 100% de multas e juros

de mora, além de alongamento
do prazo da dívida. O banco
oferece exibilidade de negociação e descontos progressivos, aumentando as chances de
o cliente quitar o débito. Cada
caso é analisado individualmente. Podem ser atendidas
pessoas que têm dívidas referentes a vários produtos da instituição, como cheque especial,
cartões de crédito, crédito pessoal, microcrédito, consignado, adiantamento de 13º salário
e antecipação de Imposto de
Renda. O valor é limitado a R$
100 mil, sem garantia real e
com atraso superior a 60 dias.
O parcelamento da renegociação da dívida pode ser em até
60 meses.
DACASA FINANCEIRA –
Descontos de até 100% nos
juros e nas multas e até 40% no
valor principal para pagamento
à vista. A instituição também
faz parcelamentos.
C A S A S S A N TA
TEREZINHA – Até 75% de
desconto nos juros e nas multas.
LOGA INTERNET – Até
100% de desconto nos juros e
nas multas e 10% de desconto
no valor principal da dívida.
POLITEC – Descontos de
até 40% no valor principal da
dívida.
INSTITUTO AVANZA –
Para dívidas referentes aos
anos de 2015 e 2016, 100% de
desconto sobre juros e multas
mais 50% de desconto no valor
principal. Para dívidas referentes ao período de 2017 a 2020,
desconto de 30% no valor principal.
O B O T I C Á R I O
LARANJEIRAS – Até 80% de
desconto nos juros e nas multas.
OUTRAS EMPRESAS
PARTICIPANTES – Ulihort e
Cadis Campineira Distribuidora.

VERÃO 2021 SERÁ DE MAIS CALOR E MENOS
CHUVA DO QUE O REGISTRADO NESTE ANO
SÃO PAULO – Muitas pessoas amam. Outras, nem tanto.
Fato é que a estação mais quente
do ano começa, ocialmente, às
7h02 da próxima segunda-feira
(21). Apesar de o capixaba já
estar vivenciando um período
de muito calor nos últimos dias
da primavera, o verão deve ser
de sol forte e menos dias chuvosos do que o registrado no mesmo período desta ano.
De acordo com a Climatempo, o verão é a estação com maior registro de chuva no Espírito
Santo, fenômeno que pode ser
provocado por nuvens carregadas, que crescem por causa do
excesso de calor e de umidade,
por atrás de instabilidade que
avançam do mar e chegam ao
estado.
Um dos termos mais utilizados pelas previsões do tempo é a
Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), que é um
dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pela
chuva volumosa sobre a região
Sudeste do Brasil. No verão
2020, o fenômeno e outras convergências de umidade provo-

caram muita chuva sobre o estado do Espírito Santo.
Já para este próximo verão, a
circulação de ventos sobre a
região Sudeste do Brasil não
estará tão favorável para a concentração de umidade sobre o
estado capixaba. Segundo a
Climatempo, de forma geral, a
previsão é de menos chuva do
que no verão passado. Dessa
forma, o Espírito Santo não terá
tantos episódios de dias muito
chuvosos, como foi em 2020.
VERÃO 2021
Segundo previsões da Climatempo, durante o mês de janeiro,
a alta subtropical do Atlântico
Sul terá bastante inuência
sobre as condições do tempo no
Espírito Santo. A previsão é de
dias com bastante sol e calor e
algumas pancadas de chuva,
mas que não devem cair em todos os dias. A previsão da Climatempo é de que o volume de
chuva sobre o Espírito Santo em
janeiro de 2021 que abaixo da
média normal em todas as áreas
capixabas.
No mês de fevereiro, o estado

COMO SERIA AQUI
Nos idos de 2015 li
que a África recebe do
tão cristão mundo ocidental alguma coisa em
torno de US$ 30 bilhões
anuais a título de ajuda
contra a fome, combate
ao desmatamento etc.
O mesmo relatório,
porém, aponta que as empresas ocidentais retiram
de lá US$ 46,3 bilhões a
título de remessa de lucros. Os bancos ocidentais outros US$ 21 bilhões por conta de pagamentos de juros e de dívidas - aqueles muitas vezes injustos e estas frequentemente explicadas
apenas pela corrupção.
Perdem-se outros US$
1,3 bilhão por conta da
pesca ilegal praticada
por empresas estrangeiras.
Não nos esqueçamos,
evidentemente, da evasão scal praticada por
transnacionais - estimada em incríveis US$ 35,3
bilhões. A propósito,
além de sonegar tributos
algumas dessas empresas extraem recursos naturais de forma ilegal,
penalizando a África em
mais US$ 17 bilhões.
O relatório prossegue
- é longo. Eis, no entanto, sua conclusão: é verdade que poderosos governos e transnacionais
enviam para a África
US$ 30 bilhões a título
de ajuda anualmente.
Porém, de lá retiram nada menos que US$ 192
bilhões no mesmo período.
Acredito que o quadro
geral esteja simples: se-

ria melhor se o denominado ‘1º Mundo’ simplesmente estancasse a
sangria que provoca no
continente africano, o
qual poderia então, e
com folga, proteger suas
crianças e suas orestas,
a par de criar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico.
Há, porém, aspecto
outro que, apesar de imaterial, não é menos importante: o da dignidade
nacional. Seguramente
são humilhantes para os
africanos as cenas de pobres crianças recebendo
prosaicas vacinas de estrangeiros - as mesmas
crianças que, sob pungente escravidão, retiram de suas minas a matéria-prima adquirida a
‘preço de banana’ por
tantas transnacionais.
Creio que não seja menos degradante para cada africano ler pela imprensa mundial arrogantes ameaças de governos
estrangeiros sobre o envio de fundos para a conservação de suas orestas e fauna, não raramente destruídas e ameaçadas por cidadãos e empresas daqueles mesmos
países!
Eis aí, de forma simplista porém el, retratada a situação da África.
E a do Brasil? Qual a nossa realidade em relação a
tais aspectos? Eis aí um
interessante tema, merecedor de amplos estudo e
discussão pelo povo brasileiro e suas instituições.

A estação mais quente também é o período em que se registra maior volume de chuva em todo o estado capixaba.
terá sol, calor e pancadas de chuva, mas não há expectativa de
permanência de grandes áreas de
instabilidade sobre o estado. A
chuva vai cair em áreas isoladas,
mas pode ser na forma de temporais, inclusive na Grande Vitória.
Mesmo assim, o mês deve terminar com chuva abaixo da média
em todo estado. O mês será quente e não há expectativa de queda
de temperatura relevante.
Para março, a previsão é de
chuva mais regular sobre o Espí-

rito Santo. As áreas de instabilidade devem ser mais frequentes
sobre o estado. As pancadas de
chuva vão acontecer com maior
regularidade. A previsão da Climatempo é de que o mês termine com volumes de chuva dentro ou acima da média normal
para o período em todas as áreas
capixaba. Apesar da previsão de
mais chuva do que o normal, o
mês ainda será abafado, com
temperaturas médias dentro ou
acima do padrão normal.
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NOTA OFICIAL

A Secretaria de Administração da Câmara Municipal de São Mates, Estado do Espírito Santo, vem por
meio do presente instrumento legal, informar ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no Pleito
de 2020, que em face à pandemia causada pelo SARS-CoV-2 “COVID-19”, se faz necessários a
adoção de algumas medidas que visem a não proliferação da doença na ocasião da Sessão Solene
de Posse dos Eleitos para o Quadriênio de 2021/2024. Registramos que muito embora o Art. 9°. Da
Resolução 003/2009, datada de 01/07/2009 – Regimento Interno desta Casa de Leis estabeleça
que V. Sªs. têm até 60 minutos do início da Sessão Preparatória da Instalação da Legislatura para
entrega das documentações pertinentes para as suas posses, a Secretaria de Administração, estará
disponibilizando os dias de 21 e 22 de dezembro do ano em curso, no horário compreendido das
12h00min às 17h00min, para sua regularização junto ao Poder Legislativo, quando vocês deverão
efetuar a entrega dos Diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral (tendo em vista que serão
diplomados no dia 18/12/2020) e as Declarações Pública de Bens e demais documentos conforme
solicitados por ofício. Para tanto tornamos público que tais procedimentos visam proporcionar mais
segurança aos empossados, servidores e demais autoridades constituídas e munícipes que se zerem
presentes, uma vez que com isso inibiremos a aglomeração na bancada de trabalho.
Sala da Secretaria - São Mateus/ES, 18 de dezembro de 2020.
KAMILA NEGRIS SACCONI
Secretária de Administração

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus
COMPRA, VENDE, TROCA, FINANCIA E ALUGA

CRONOS PREC. AT 2018/19
BRANCA
PALIO ATTRACT. 1.0
2013/13 VERMELHA
PALIO ATTRACT. 1.4
2012/13 BRANCA
PUNTO TURBO T-JET
2013/13 BRANCA
SIENA EL 1.4 2014/14
BRANCA
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
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
S10 LTZ AT 2018/19
VERMELHA
FOX 1.0 GII 2013/13 PRETA
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 CL 2015/16
BRANCA
NOVO FOX ROCK RIO

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 COMFORT
2013/14 PRATA
POLO SEDAN 1.6 2006/06
PRATA
NOVO VOYAGE CL
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 2012/13
PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13
BRANCA
ETIOS HB CROSS 2015/15
PRETA
COROLLA XEI 2.0 2016/17
PRATA
COROLLA XEI 2.0 2012/13
BEGE
COROLLA XEI 2.0 2016/17
BRANCA
COROLLA XEI 2.0 2013/14
BRANCA
HILLUX SRX CD 2018/18
PRATA
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