
O município termina a primeira quinzena de janeiro registrando 16 mortes 
pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia foram registradas 130 

mortes.
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pode ser maior do que
a de 2018, segundo ANTB
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SÃO PAULO – Prevista 
para o dia 1º de fevereiro, a 
greve dos caminhoneiros 
tem cada vez mais adesões e, 
segundo o presidente da 
Associação Nacional do 
Transporte Autônomos do 
Brasil (ANTB), José Rober-
to Stringasci, poderá ser ain-
da maior do que a realizada 
em 2018, por causa de uma 
maior insatisfação da cate-
goria, especialmente em 
relação ao preço do diesel e 
às promessas que não foram 
cumpridas após a histórica 
greve feita durante o gover-
no Temer. 

A ANTB , que faz parte 
do Conselho Nacional do 
Transporte Rodoviário de 
Cargas (CNTRC) -que já 
havia alertado para a possi-
bilidade de uma paralisação 
nacional na última semana-, 
representa aproximadamen-
te 4,5 mil caminhoneiros, e 

BRASÍLIA – Em uma 
reunião com prefeitos, na 
manhã desta quinta-feira 
(14), o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, disse que 
a vacinação contra a covid-
19 em todo o País começará 
no próximo dia 20, às 10h, se 
a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) der 
o aval para o uso emergenci-
al de imunizantes no País.

De acordo com a Frente 
Nacional dos Prefeitos, na 
reunião, Pazuello apresen-
tou a previsão de doses da 
vacina para os próximos me-
ses: em janeiro a quantidade 
deve ser de 8 milhões, em 

VACINAÇÃO PODE COMEÇAR NO PRÓXIMO
DIA 20, DIZ PAZUELLO A PREFEITOS

fevereiro 30 milhões e abril 
80 milhões.

Juntando as vacinas de 
Oxford, AstraZeneca e a 

russa Sputnik, as doses no 
Brasil podem chegar a 400 
milhões em 2021, informou 
o Ministério da Saúde.

CORONAVÍRUS NO 
BRASIL

Segundo levantamento 
do consórcio de veículos de 
imprensa, com atualização 
até às 20h de quarta-feira 
(13), o país registrou 1.283 
mortes pela covid-19 nas 
últimas 24 horas, chegando 
ao total de 206.009 óbitos 
desde o começo da pande-
mia. Com isso, a média mó-
vel de mortes no Brasil nos 
últimos 7 dias foi de 995.

Juntando as vacinas de Oxford, AstraZeneca e a russa 
Sputnik, as doses no Brasil podem chegar a 400 mi-
lhões em 2021, informou o Ministério da Saúde.

"A Petrobras não foi criada para gerar riqueza para 
meia dúzia, a Petrobras é nossa e tem que ajudar o po-
vo brasileiro e o Brasil", diz Stringasci. 

GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2021 PODE
SER MAIOR DO QUE A DE 2018, SEGUNDO ANTB

não vê problema em realizar 
uma greve durante a pande-
mia.

"A pandemia nunca foi 
problema. A categoria traba-
lhou para cima e para baixo 
durante a pandemia. Muitos 
caminhoneiros caram com 
fome na estrada com os res-
taurantes fechados, mas nun-
ca parou", diz José Roberto 
Stringasci. 

De acordo com ele, o au-
mento do preço do diesel é o 
principal fator da greve, mas 
algumas conquistas obtidas 
na paralisação de 2018 tam-
bém entrarão na lista de dez 
itens que estão sendo pedi-
dos ao governo para que não 
haja greve.

"Esse (diesel) é o princi-
pal ponto, porque o sócio 
majoritário do transporte 
nacional rodoviário é o com-
bustível (50% a 60% do va-
lor da viagem) Queremos 

uma mudança na política de 
preço dos combustíveis", 
explica.

Ainda com o monopólio 
da Petrobras , a produção de 
combustíveis no Brasil pas-
sou por alterações em 2016, 
quando foi instituído o PPI 
(Preço e Paridade de Impor-
tação), que é praticado até 
hoje. 

Na época, os reajustes 
eram feitos quase diaria-
mente, acompanhando a 
utuação do mercado inter-
nacional, porém, agora, são 
feitos de acordo com a lógi-
ca da paridade, sem prazo 
determinado. 

"A Petrobras não foi cria-
da para gerar riqueza para 
meia dúzia, a Petrobras é 
nossa e tem que ajudar o po-
vo brasileiro e o Brasil", diz 
Stringasci. "Queremos pre-
ços nacionais para os com-
bustíveis, com reajuste a 
cada seis meses ou um ano. 
Essa é uma das maiores lutas 
nossas desde 2018, e até an-
tes, e até hoje", ressalta.

O preço mínimo do frete, 
parado no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) após um 
recurso do agronegócio, e a 
implantação do Código Iden-

ticador de Operação de 
Transporte (Ciot), duas con-
quistas da greve de 2018, 
também estão entre as rei-
vindicações. 

Para que a questão seja 
resolvida e não haja uma 
greve, os caminhoneiros 
pedem uma reunião com o 
presidente Jair Bolsonaro , 
candidato apoiado pela ca-
tegoria nas eleições de 
2018.

"A categoria apoiou ele 
em 100% praticamente nas 
eleições. Então agora exige 
a presença dele na reunião", 
arma Stringasci. 

Stringasci informa que a 
greve já tem apoio de 70% 
da categoria e de parte da 
população, perante os pre-
ços em alta não apenas no 
diesel, mas de outros com-
bustíveis, de alimentos e 
outros itens que elevaram a 
inação em 2020. 

"Eu creio que a greve po-
de ser igual a 2018. A popu-
lação está aderindo bem, os 
pequenos produtores da agri-
cultura familiar também. Se 
não for igual, eu creio que 
vai ser bem mais forte do 
que 2018", alerta o presiden-
te da ANTB.

Bolsonaro diz querer
aumentar para R$ 3
mil valor da isenção de
Imposto de Renda em 2022

BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse em sua live 
desta quinta-feira (14) que 
quer aumentar para R$ 3 
mil a faixa de isenção do 
Imposto de Renda em 
2022.

Hoje, o limite de isenção 
é de R$ 1.903,98. Durante 
a campanha que o levou à 
Presidência da República, 
Bolsonaro havia prometi-
do elevar este valor para 
R$ 5 mil. Nos últimos dias, 
tem dito que não consegui-
rá cumprir a promessa por-
que "o Brasil está quebra-
do".

Agora, recalibrou a pro-
messa para o ano que vem.

"Gostaríamos de passar 
pra R$ 5 mil. Não seria de 
uma vez, mas daria para até 
o nal do mandato fazer 
isso. Não conseguimos por 
causa da pandemia. Nós 
nos endividamos em mais 
R$ 700 bi, não deu pra aten-
der. Vamos ver se para o 
ano que vem pelo menos 
passe de R$ 2 mil para R$ 3 
mil", armou Bolsonaro.

Diante da ameaça de 
paralisação de caminhone-
iros a partir de 1º de fevere-
iro, Bolsonaro anunciou 
que vai zerar a tarifa de im-
portação de pneus "para os 
caminhoneiros que passam 
diculdades".

O governo tem minimi-
zado as chances de que a 
paralisação de fato ocorra 
no início do próximo mês. 
Sob reserva, um ministro 
que tem acompanhado as 
negociações disse à repor-
tagem que este é o 13º cha-
mamento de greve que a 
gestão Bolsonaro enfrenta 
e que não vê chances de ver 
o movimento prosperar.

A possibilidade de gre-
ve, porém, preocupa lide-
ranças no Congresso. A 
data da eventual paraliza-
ção coincide com a das elei-
ções das cúpulas da Câma-
ra e do Senado, e há temor 
de radicalização.

Bolsonaro também co-
mentou sobre o m do 
auxílio emergencial. Disse 
que "depois de nove me-
ses, tem que chegar num 
ponto nal. Não tem dinhe-
iro no cofre".

Bolsonaro usou a live 
para falar, pela primeira 
vez, sobre as mais recentes 
críticas do presidente fran-
cês, Emmanuel Macron, 
que associou a soja brasile-
ira ao desmatamento da 
oresta amazônica e de-
fendeu como alternativa a 
produção na Europa.

Na terça-feira (12), Ma-
cron escreveu em uma rede 
social que "continuar a de-
pender da soja brasileira 
seria endossar o desmata-
mento da Amazônia".

"Somos consistentes 
com as nossas ambições 
ecológicas, lutamos para 
produzir soja na Europa!", 
escreveu o presidente fran-
cês.

"Quando importamos a 
soja que é produzida na 
oresta destruída do Brasil 
nós não estamos sendo coe-
rentes", disse Macron no 
vídeo que foi publicado 
junto com a mensagem es-
crita. "Podem nos dizer: 
vocês são contra que se 
queime, que se destrua a 
oresta amazônica, mas 
vocês vivem das conse-
quências disso."

"Pelo amor de Deus, seu 
Macron... 'Não compre 
soja do Brasil porque as-
sim você não desmata a 
Amazônia, compre soja da 
França'.

A França produz de soja 
20% do que a cidade de 
Sorriso produz aqui em 
Mato Grosso. Fica falando 
besteira aí, ô, seu Macron, 
não conhece nem o seu pa-
ís. Fica dando pitaco aqui 
no Brasil", reagiu o manda-
tário brasileiro.

Para Bolsonaro, "essa é 
a politicalha deles".

“Vá procurar um palmo 
de mata ciliar na França. 
Vá procurar uma oresta. 
Quanto de oresta tem a 
França? Porque eles falam 
tanto em reorestamento, 
em dar dinheiro pra nós... 
Não tem que dar dinheiro 
pra nós, não, nós vamos dar 
mudas de árvores para vo-
cê replantar, reorestar aí. 
Quer reorestar seu país? 
Estamos à disposição para 
colaborar nesse sentido, 
nós temos muda para isso 
daí, pô."
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SÃO MATEUS – O muni-
cípio termina a primeira quin-
zena de janeiro registrando 
16 mortes pelo novo corona-
vírus. Desde o início da pan-
demia foram registradas 130 
mortes.

No nal da tarde desta 
sexta-feira (15), a Secretaria 
Municipal de Saúde contabi-
lizou 5.591 casos conrma-
dos.  Ao todo, São Mateus 
tem 21.397 casos notica-
dos, destes 8.870 foram des-
cartados, 2.214 são suspeitos 
em investigação, 4.722 fo-
ram encerrados, 5.038 foram 
curados e há 130 óbitos con-
rmados. O percentual de 
cura do Município é de 
90,1% e o percentual de leta-
lidade é de 2,3%.

Dos casos suspeitos, 
2.189 estão em isolamento 
domiciliar e 25 em tratamen-
to hospitalar.

HOSPITAL ROBERTO 
SILVARES

Na última atualização fei-
ta pela Secretaria Estadual de 
saúde (Sesa), no Painel Coi-
vid do Governo do Estado, 
na manhã desta sexta-feira 
(15), apenas três leitos estão 
disponíveis para pacientes 
da covid-19 no setor de en-
fermaria que está com uma 
taxa de ocupação 91,89%.

Na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), quatro lei-
tos estão vagos e a ocupação 

SÃO MATEUS – Du-
rante a tarde, as equipes da 
Força Tática deslocaram 
até a região rural de São Ma-
teus, conhecida como "Qui-
lômetros", a m de intensi-
car o policiamento na 
localidade e assim coibir 
ações criminosas. Em certo 
momento, avistaram dois 
indivíduos, que ao notarem 
a aproximação das viaturas, 
correram. Um deles se es-
condeu numa obra, mas foi 
logo achado pelos policiais 
militares.

Na busca pessoal, foi en-
contrado no bolso do suspei-
to uma quantia em dinheiro 
e, ao ser indagado o porquê 
de ter corrido, disse que esta-
va vendendo droga na esqui-
na. Perguntado onde estaria 
a droga, o abordado levou os 
policiais até onde iniciou-se 

COVID-19: SÃO MATEUS PERMANECE
NO RISCO ALTO E ACUMULA 130 MORTES

é de 85,71%.

MAPA DE RISCO
O Governo do Estado di-

vulgou nesta sexta-feira 
(15), o 40º Mapa de Risco da 
Covid-19 que entra em vigor 
na próxima segunda-feira 
(18) e tem validade até a pró-
xima sexta (24). 

Além de São Mateus que 
está na quarta semana conse-
cutiva no risco alto, mais sete 
municípios completam a lis-
ta: Anchieta, Apiacá, Bom 
Jesus do Norte, Conceição 
do Castelo, Guaçuí, Iúna e 
Mimoso do Sul.

Em relação ao mapa ante-
rior, apenas Guaçuí e São 
Mateus já estavam em risco 
alto e se mantiveram nesta 
classicação.

O número de municípios 
em risco moderado, que an-
tes era de 59, caiu para 52. Já 
na classicação de risco 
baixo, o número subiu de 11 

para 18.

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

Risco alto: Anchieta, Apia-
cá, Bom Jesus do Norte, Con-
ceição do Castelo, Guaçuí, 
Iúna, Mimoso do Sul e São 
Mateus.

Risco moderado: Afonso 
Cláudio, Águia Branca, Ale-
gre, Alfredo Chaves, Ara-
cruz, Atílio Vivácqua, Baixo 
Guandu, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Breje-
tuba, Cachoeiro de Itapemi-
rim, Cariacica, Colatina, 
Conceição da Barra, Divino 
de São Lourenço, Domingos 
Martins, Fundão, Governa-
dor Lindenberg, Guarapari, 
Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, 
Iconha, Jaguaré, Jerônimo 
Monteiro, João Neiva, Li-
nhares, Mantenópolis, Mara-
taízes, Marilândia, Monta-
nha, Mucurici, Muniz Freire, 
Pancas, Pinheiros, Piúma, 

Ponto Belo, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, Santa 
Leopoldina, Santa Teresa, 
São Domingos do Norte, São 
José do Calçado, São Roque 
do Canaã, Serra, Sooretama, 
Vargem Alta, Venda Nova do 
Imigrante, Viana, Vila Valé-
rio, Vila Velha e Vitória.

Risco baixo: Água Doce 
do Norte, Alto Rio Novo, 
Castelo, Dores do Rio Preto, 
Ecoporanga, Irupi, Itaguaçu, 
Itapemirim, Itarana, Laranja 
da Terra, Marechal Floriano, 
Muqui, Nova Venécia, Pedro 
Canário, Rio Novo do Sul, 
Santa Maria de Jetibá, São 
Gabriel da Palha e Vila Pa-
vão.

CÁLCULO
A matriz de risco de convi-

vência considera no eixo de 
ameaça o coeciente de casos 
ativos por município dos últi-
mos 28 dias, quantidade de 
testes realizados por grupo de 
mil habitantes e a média mó-
vel de óbitos dos últimos 14 
dias.

Já o eixo de vulnerabilida-
de considera a taxa de ocupa-
ção de leitos potenciais de 
UTI exclusivos para trata-
mento da Covid-19, isto é, a 
disponibilidade máxima de 
leitos para tratamento da do-
ença.

A estratégia de mapea-
mento de risco teve início no 
dia 20 de abril.

VEÍCULOS SÃO RECUPERADOS E POLICIAIS
APREENDEM ESPINGARDA CALIBRE 12

Nesta quinta-feira (14), policiais militares do 13º batalhão apreenderam uma es-
pingarda calibre 12, entorpecentes e recuperaram dois veículos logo após serem 
roubados.

a correria, mostrando a dro-
ga escondida embaixo de 
um tijolo, sendo 12 pedras 
de crack.

Simultaneamente ao en-
contro das drogas, a outra 
equipe localizou o segundo 
suspeito, escondido atrás de 

um muro próximo ao local 
onde encontraram o primei-
ro suspeito. Em seu bolso 
foram encontrada mais dro-
gas. O primeiro apreendido 
relatou sobre uma arma de 
grosso calibre que teria sido 
escondida em local distinto 

e guiou as equipes no citado 
terreno onde estava escondi-
da uma espingarda calibre 
12. O material e as pessoas 
foram entregues no DPJ de 
São Mateus.

Na mesma tarde, após um 
roubo em residência durante 
a manhã, os policiais milita-
res da P2 (SIPOM) prosse-
guiram em apoio ao policia-
is militares da 4ª Companhia 
e conseguiram localizar os 
veículos (Ônix branco e um 
Fox prata), assim como boa 
parte dos produtos rouba-
dos, em uma mata próxima a 
Ponte da SM8 da Petrobras 
em Guriri.

Governo do ES
prevê mais 450
mortes por Covid-19
até o final de janeiro

VITÓRIA – Caso a 
atual média do número 
de mortes diárias por Co-
vid-19 se mantenha, pelo 
menos mais 450 mortes 
pela doença deverão ser 
registradas até o nal de 
janeiro no Espírito Santo.

O cálculo foi apresen-
tado pelo secretário esta-
dual de Saúde, Nésio Fer-
nandes, durante uma cole-
tiva de imprensa na ma-
nhã desta sexta-feira 
(15).

Considerando que en-
tre os dias 1º e 14 de jane-
iro o estado já contabili-
zou 369 mortes, segundo 
dados do Painel Covid-
19, o Espírito Santo pode-
ria chegar ao nal do 
primeiro mês do ano com 
um total de mais de 819 
mortes. O número está 
dentro do patamar que já 
havia sido previsto por 
matemáticos ainda no 
mês de dezembro.

De acordo com Nésio, 
o Espírito Santo tem de-
monstrado uma estabili-
zação com uma alta mé-
dia diária de mortes. Ao 
longo desta semana, por 
exemplo, o número de 
óbitos passou dos 30 to-
dos os dias.

Ainda segundo o se-
cretário, a tendência é 
que o alto risco de trans-
missão se mantenha.

"Nós mantemos um 
contexto de alta trans-
missão da doença no nos-
so estado. Temos tido três 
semanas epidemiológi-
cas consecutivas de au-
mentos de casos observa-
dos. Temos uma expecta-
tiva de que a partir da pró-
xima semana essa ten-
dência de aumento de 

casos observados se man-
tenha", explicou.

CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO
Nésio pontuou que o 

Espírito Santo continua 
sendo capaz de prestar 
atendimento a todos os 
pacientes que necessitam 
de atendimento, inclusi-
ve nas unidades de trata-
mento intensivo. Segun-
do o secretário, atual-
mente o estado possui 
uma média diária de 500 
internações por Covid-
19.

No entanto, existem 
cerca de 150 leitos de 
UTI vagos todos os dias. 
A expectativa é que mais 
60 leitos desse tipo sejam 
disponibilizados até o 
nal de janeiro.

AMPLIAÇÃO DA 
TESTAGEM

Para agilizar e ampliar 
a capacidade de testagem 
do vírus, a partir da sema-
na que vem os laboratóri-
os privados do estado 
passarão a analisar amos-
tras coletadas nas cida-
des da Grande Vitória. 
Com isso, de acordo com 
o subsecretário de Vigi-
lância em Saúde, Luiz 
Carlos Reblin, cerca de 4 
mil testes poderão ser 
avaliados diariamente.

"O teste vai ser uma 
estratégia importante no 
monitoramento da doen-
ça mesmo com a vacina. 
A testagem permitirá 
uma avaliação da transi-
ção da pandemia (sobre a 
qual não temos controle) 
para uma endemia (sobre 
a qual temos controle)", 
explicou.

De acordo com o secretário de Saúde, Nésio Fer-
nandes, mortes deverão ocorrer se o número de óbi-
tos diários se mantiver no mesmo patamar atual.
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SÃO MATEUS – Técni-
cos da Secretaria de Educa-
ção de Carlos Chagas, Mi-
nas Gerais, estiveram em 
São Mateus para conhece-
rem o programa “Todos em 
Casa pela Educação”, colo-
cado em prática pela Secre-
taria de Educação de São 
Mateus. A apresentação 
aconteceu nesta quinta-feira 
(14), pelo titular da Pasta, 
José Adilson Vieira de Jesus.

Durante a visita, José Adil-
son detalhou todo o funcio-
namento do programa e a 
utilização de recursos tecno-
lógicos, as interações entre 
professor e aluno, a produ-
ção de aulas gravadas e o 
acompanhamento pedagó-
gico para os quase 18 mil 
alunos da rede.

MOMENTO 
ENRIQUECEDOR

Para Charles Sampaio, 
representante do Município 
de Carlos Chagas), a expe-
riência em São Mateus foi 
exitosa e importante para 
conhecer o procedimento 
para as aulas on-line. “O pro-
jeto desenvolvido pela Pre-
feitura de São Mateus é mui-
to interessante para traba-
lhar com o ensino híbrido e 
incorporar a tecnologia ao 
dia a dia dos nossos estudan-
tes e prossionais da Educa-
ção do País. Foi um momen-
to enriquecedor e fortalece-

VITÓRIA – Na data, co-
meça o segundo semestre 
letivo especial 2020/02, por 
meio do modelo Ensino-
Aprendizagem Remoto Tem-
porário e Emergencial (Ear-
te). Modelo remoto também 
se aplica a atividades admi-
nistrativas.

As atividades de ensino 
da graduação e da pós-
graduação na Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes) serão retomadas de 
forma remota a partir de 1º 
de fevereiro de 2021, quan-
do começa o segundo se-
mestre  le t ivo especia l 
2020/02, por meio do mode-
lo Ensino-Aprendizagem 
Remoto Temporário e Emer-
gencial (Earte).

A medida foi divulgada 
pela Administração Central 
da Ufes nesta quinta-feira 
(14) e atende à recomenda-
ção do Comitê Operativo 

UFES VOLTA AS ATIVIDADES DE FORMA
REMOTA A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO

A medida foi divulgada pela Administração Central 
da Ufes nesta quinta-feira (14) e atende à recomenda-
ção do Comitê Operativo Emergencial para o Corona-
vírus da Ufes (COE-Ufes).

Durante a visita, José Adilson detalhou todo o funcionamento do programa e a utili-
zação de recursos tecnológicos, as interações entre professor e aluno, a produção 
de aulas gravadas e o acompanhamento pedagógico para os quase 18 mil alunos da 
rede.

Emergencial para o Corona-
vírus da Ufes (COE-Ufes).

O modelo remoto tam-
bém se aplica às atividades 
administrativas, exceto as 
previstas em lei (atividades 
essenciais).

Poderão ser realizadas em 
formato híbrido ou presen-
cial apenas as disciplinas 
teórico-práticas e/ou práti-
cas e os estágios curriculares 
obrigatórios dos cursos de 
Medicina, conforme dispõe 

a Portaria 1.030, do Ministé-
rio da Educação.

Os demais cursos da área 
da saúde devem privilegiar 
ofertas no formato remoto e, 
em caso de impossibilidade 
de adaptação das disciplinas 
práticas, teórico-práticas e 
estágios curriculares obriga-
tórios para o formato remo-
to, requerer da concedente a 
assinatura de termo de ob-
servação dos protocolos de 
biossegurança da Organiza-
ção Mundial da Saúde e do 
Ministério da Saúde.

A universidade informou 
que, ao longo do semestre 
letivo, por meio do Comitê 
Operativo Emergencial para 
o Coronavírus da Ufes 
(COE-Ufes), manterá avalia-
ção contínua dos dados epi-
demiológicos, através de 
boletins quinzenais para que 
as atividades possam ser de-
senvolvidas de forma segura.

PROFISSIONAIS DE CARLOS CHAGAS CONHECEM SISTEMA
DE AULAS ON-LINE DA PREFEITURA DE SÃO MATEUS

dor entender as ferramentas 
utilizadas, a interação e as 
práticas pedagógicas desen-
volvidas” – destacou.

EDUCAÇÃO EM 
TEMPOS DE 
PANDEMIA

Em 2020, com a Pande-
mia do novo Coronavírus, 
veio a interrupção inespera-
da das aulas e por orienta-
ções ociais dos órgãos de 
saúde, as aulas presenciais 
foram suspensas. Desde en-
tão a Secretaria Municipal 
de Educação tem empreen-
dido esforços para que seus 

alunos não sejam prejudica-
dos com relação ao seu pro-
cesso de escolarização. 

Na busca de soluções ade-
quadas que contemplassem 
as especicidades da Rede 
Pública Municipal de Ensi-
no, o Município passou a 
oferece o programa “Todos 
em Casa pela Educação”.

A primeira ação disponi-
bilizou, via internet, material 
de apoio pedagógico da Edu-
cação Infantil e Ensino Fun-
damental (1º ao 9º ano), em 
suas modalidades, para a rea-
lização de estudos, mesmo 
que ainda longe da escola. 

Em continuidade ao Pro-
grama, a Secretaria adotou a 
Plataforma Google For Edu-
cation (Google Sala de Au-
la), como ambiente virtual 
para oferta das atividades 
complementares não pre-
senciais.

Para viabilização dessa 
oferta a Secretaria ofereceu 
formação, para a utilização 

das plataformas digitais, 
para técnicos da SME, dire-
tores, pedagogos, professo-
res e coordenadores escola-
res. Durante essa formação 
também foram elaboradas 
atividades que constituíram 
uma biblioteca virtual de 
atividades pedagógicas con-
siderando o Programa Muni-
cipal de Ensino aliado à Ba-
se Nacional Comum Curri-
cular (BNCC).

A partir de 6 de julho acon-
teceu a mobilização e aco-
lhimento de cerca de 18 mil 
estudantes de sua Rede que 
passaram a acessar as ativi-
dades de forma on-line. Nes-
sa nova fase as atividades 
passaram a ser computadas 
para o cumprimento da car-
ga horária letiva, conforme 
normas vigentes.

Todo material da plata-
forma é disponibilizado de 
forma impressa aos estudan-
tes da Rede que não possu-
em acesso à internet.

Casagrande
autoriza obras
em Pinheiros

PINHEIROS – O gover-
nador do Estado, Renato Casa-
grande, autorizou, nesta quin-
ta-feira (14), o início das 
obras de pavimentação da 
estrada que liga São João do 
Sobrado à Rodovia Monta-
nha/Pinheiros. Também foi 
autorizada a reforma da 3ª 
Companhia do 13º Batalhão 
da Polícia Militar, em Pedro 
Canário. As obras serão exe-
cutadas pelo Departamento 
de Edicações e de Rodovias 
do Espírito Santo (DER-ES). 
A agenda ocial também 
incluiu visitas a obras em an-
damento na região.

Em Pinheiros, o Governo 
do Estado vai pavimentar a 
Rodovia ES-313, no trecho 
que se estende do entronca-
mento da ES-130 até São João 
do Sobrado, totalizando 20,70 
quilômetros. A via será em 
pista simples, com acostamen-
to de dois metros e calçada de 
1,5 metro. Na área urbana de 
São João, o revestimento será 
de Pavi S. Também será cons-
truída uma ciclovia, com ex-
tensão de 1,4 quilômetro. Ao 
todo, serão investidos R$ 53 
milhões com as intervenções.

“É uma alegria estar em 
São João do Sobrado, onde 
trouxemos telefonia móvel 
em nosso primeiro governo. 
Sei que o grande desejo da 
população é esse asfalto. Sabe-
mos que existe uma descon-
ança das pessoas com a admi-
nistração pública, mas a obra 
está contratada. Temos agora 
a parte burocrática e topográ-
ca, mas já, já as máquinas 
vão roncar. Estrada é um in-
vestimento que deixa as pes-
soas animadas e traz desen-
volvimento à região. Nesses 
locais, o desenvolvimento 
vem se o poder público che-
gar primeiro. Por isso, esta-
mos fazendo investimentos 
estruturantes nessa região”, 
armou o governador.

O diretor-presidente do 
DER-ES, Luiz Cesar Maret-
to, reforçou a importância da 
obra para os moradores. “São 
João do Sobrado é um dos 
poucos distritos da região que 
não tem sua via de acesso à 
sede asfaltada. É uma obra 
aguardada há muito tempo. 
Hoje, damos o primeiro passo 
para realizar esse sonho da 
população”, enfatizou.

Estrada é um investimento que deixa as pessoas 
animadas e traz desenvolvimento à região”, afir-
mou o governador.

Governador assina
ordem de serviço para
reforma da 3ª Companhia
do 13º Batalhão

PEDRO CANÁRIO – Na 
manhã desta quinta-feira (14) 
o governador do Estado, Rena-
to Casagrande, assinou a or-
dem de serviço de reforma da 
3ª Companhia do 13º Bata-
lhão, sediada em Pedro Caná-
rio. A subunidade é responsá-
vel pelo patrulhamento em 
todo o município, limitando-
se com o sul do Estado da Ba-
hia. 

A obra terá um custo apro-
ximado de R$ 300.000,00. O 
ato foi prestigiado por diver-
sas autoridades, dentre elas o 
subsecretário de Segurança 
Pública, Rafael Amorim Ri-
cardo, o comandante do CPO-
N, coronel Marcelo Gonçal-
ves de Assis, o comandante do 
13º Batalhão, tenente-coronel 
Mateus Garcia Pereira, além 
de diversos ociais e praças da 
Unidade.

Ainda se zeram presentes 
o prefeito de Pedro Canário, 
Bruno Araújo, assim como 
diversos vereadores, represen-
tados pelo presidente da Câma-
ra dos Vereadores do municí-
pio, Dênis Amâncio, além dos 
representantes do Legislativo 
estadual, os deputados estadu-
ais Freitas e Alexandre Xam-

binho.
Em sua fala, o tenente-

coronel Mateus destacou a 
distribuição equânime dos 
policiais militares nos municí-
pios abrangidos pelo 13º Bata-
lhão, em busca de prestar um 
serviço de Segurança Pública 
de qualidade aos cidadãos.

Já o deputado Freitas res-
saltou o processo de recons-
trução da Polícia Militar que 
está sendo realizado pelo go-
vernador Renato Casagrande, 
desde que assumiu seu man-
dato em 2019, processo este 
que passa atualmente pela 
recomposição das áreas físicas 
da Polícia Militar. Ainda des-
tacou que não se pode esque-
cer do passado, pois os avan-
ços na área da Segurança Pú-
blica são visíveis, se compara-
dos com um pretérito próxi-
mo, quando o Espírito Santo 
chegou a ter mais de 2.000 
homicídios por ano, sendo 
consideravelmente reduzido à 
marca de 1.100 ao nal de 
2020.

Por m, o governador 
agradeceu a presença de todos 
e enalteceu o trabalho realiza-
do pela Polícia Militar em 
Pedro Canário.
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SÃO MATEUS – Uma 
empresa de segurança e 
transporte de valores, que 
teve veículo envolvido em 
acidente de trânsito, bem 
como uma companhia de 
seguros e uma corretora de 
seguros, devem pagar o tra-
tamento médico de uma pes-
soa que estava numa moto-
cicleta atingida pelo carro 
blindado da primeira reque-
rida.

O acidente ocorreu na 
Avenida Runo de Carva-
lho, sentido BR-101 x Cen-
tro. A decisão que defere, em 
parte, a tutela de urgência, é 
da 1ª Vara Cível e Comercial 
de Linhares.

Segundo os autores da 
ação, o motorista do carro 
forte teria desrespeitado a 
sinalização indicativa de 
que deveria parar, causando 
o acidente, que resultou em 
uma fratura no braço direito 
de um dos autores e paraple-
gia (ausência de movimen-
tos dos membros inferiores) 
na segunda autora, que pas-
sou a necessitar de sessões 
de sioterapia, requeridas 
administrativamente, porém 
sem sucesso.

Os autores pediram, em 
sede de tutela de urgência, 

PINHEIROS – Mais um 
suspeito de integrar a organi-
zação criminosa desarticula-
da durante a operação Piànjù, 
deagrada há um mês pela 
Polícia Civil e Ministério Pú-
blico Estadual (MPES), foi 
preso na quarta-feira (13). O 
indivíduo, que, de acordo 
com as investigações, teria 
movimentado mais de R$ 7 
milhões, por meio de uma 
empresa ctícia, foi detido no 
município de Pinheiros, no 
norte do estado.

De acordo com o MPES, o 
suspeito, de 66 anos, era con-
siderado foragido. Contra ele, 
havia quatro mandados de 
prisão preventiva em aberto. 
O homem foi detido no bairro 
Jundiá e não resistiu à prisão.

Ainda segundo as investi-
gações, o suspeito possui pelo 
menos dez carteiras de identi-
dade falsas, o que constitui 
crime de falsidade ideológi-
ca. Segundo o MPES, os docu-
mentos eram materialmente 
verdadeiros e foram emitidos 
pela própria Superintendên-
cia de Polícia Técnico-
Cientíca (SPTC) da Polícia 
Civil. No entanto, os dados 
contidos nos documentos 
eram falsos.

Após ser preso, o suspeito 
foi encaminhado para a Divi-
são Especializada de Furtos e 
Roubos de Veículos (DFRV) 
e, depois de passar pelos pro-
cedimentos de praxe, foi enca-
minhado ao Centro de Tria-
gem de Viana (CTV). A pri-

EMPRESA DE SEGURANÇA DEVE CUSTEAR
TRATAMENTO DE VÍTIMA DE ACIDENTE

Segundo os autores da ação, que estavam numa moto-
cicleta, por falta de cautela do motorista da requeri-
da, eles teriam sofrido um impacto de aproximada-
mente 6 toneladas.

que as rés arquem com o tra-
tamento de saúde dos auto-
res, paguem pensão no valor 
de R$ 3.500,00 para cada 
autor e depositem a título de 
dano material emergente o 
valor de R$ 6.321,47.

O juiz deferiu, em parte, a 
tutela da urgência, para de-
terminar que a empresa de 
segurança e transporte de 
valores, a companhia de se-
guros e a corretora de segu-
ros custeiem o tratamento 
médico da autora, que con-
siste na realização de ses-
sões de sioterapia, pelo 
período necessário ao resta-

belecimento da sua saúde. O 
magistrado determinou, ain-
da, que no prazo de cinco 
dias fossem disponibiliza-
dos à autora os meios neces-
sários para a realização das 
sessões, "seja com o agenda-
mento diretamente em clíni-
ca especializada, seja com a 
disponibilização do valor à 
autora, sob pena de multa 
diária que xo em R$ 500,00 
(quinhentos reais)", diz a 
decisão.

O magistrado destacou, 
ainda, a necessidade de se 
proteger o direito requerido 
de forma imediata:

"No que tange ao perigo 
de dano ou risco ao resulta-
do útil do processo, que é a 
necessidade de se proteger o 
direito invocado de forma 
imediata, porquanto, do con-
trário, nada adiantará uma 
proteção futura em razão do 
perecimento de seu direito, a 
parte autora, conforme aci-
ma dito, comprovou medi-
ante laudos médicos que o 
acidente automobilístico 
supracitado lhe ocasionou 
lesões, bem como da neces-
sidade do referido tratamen-
to médico, sendo que este 
lhe ocasiona um custo de 
cerca R$ 1.000,00 por mês."

Os demais pedidos de 
tutela de urgência ainda se-
rão apreciados pelo juiz, 
bem como o mérito da ação.

"Acrescente-se, contudo, 
que o deferimento ou o inde-
ferimento das tutelas roga-
das não corresponde a um 
antecipado posicionamento 
a respeito da demanda, uma 
vez que a efetiva apuração 
do contexto fático e a conse-
quente aplicação das normas 
jurídicas pertinentes serão 
analisadas no momento pro-
cessual oportuno, ou seja, 
após o regular trâmite do 
feito, concluiu.

SUSPEITO DE PARTICIPAR DE ESQUEMA
DE LAVAGEM DINHEIRO NO ES É PRESO 

De acordo com o MPES, o suspeito, de 66 anos, era con-
siderado foragido. Contra ele, havia quatro mandados 
de prisão preventiva em aberto. O homem foi detido 
no bairro Jundiá e não resistiu à prisão.

são foi efetuada por policiais 
civis da DFRV, em conjunto 
com agentes do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), e 
contou com o apoio da Dele-
gacia de Polícia de Pinheiros 
e do serviço reservado da PM.

OPERAÇÃO PIÀNJÚ
A operação Piànjú foi de-

agrada no último dia 15 de 
dezembro e desarticulou uma 
organização criminosa, com 
atuação interestadual e inter-
nacional. Dez empresários 
foram detidos na ocasião — 
quatro no Espírito Santo, cin-
co em São Paulo e um no Cea-
rá.

A operação ocorreu de for-
ma simultânea em quatro esta-
dos. No Espírito Santo, foram 
cumpridos mandados de pri-
são e de busca e apreensão 
nos municípios de Vitória, 
Vila Velha, Serra e Cariacica. 
Em São Paulo a operação foi 
realizada na capital, em San-
tos e em Jaguariúna. Também 
foram cumpridos mandados 
em Fortaleza (CE) e em Mace-
ió (AL).

INVESTIGAÇÕES
A operação Piànjù é fruto 

de uma investigação conduzi-
da por dois anos que encon-
trou uma célula de uma orga-
nização criminosa que atuava 
no Espírito Santo. Essa asso-
ciação, segundo as investiga-
ções, era composta por dois 
grandes empresários capixa-

bas e diversos outros mem-
bros, que agiam como “pres-
tadoras de serviços” de lava-
gem de capitais para outras 
organizações criminosas.

De acordo com a PCES e o 
MPES, o grupo criminoso 
desarticulado atuava de for-
ma estruturada com a nali-
dade de praticar diversos cri-
mes, entre eles: organização 
criminosa, lavagem de dinhe-
iro, falsicação de documen-
tos públicos e particulares, 
inserção de dados falsos em 
sistemas informatizados, fal-
sidade ideológica, estelionato 
e falsa comunicação de cri-
me.

O esquema criminoso foi 
descoberto a partir de um fal-
so comunicado de roubo de 
um caminhão. Foi vericado 
que o caminhão não existia 
sicamente e que só constava 

no banco de dados do Detran 
e do Renavan. Esses cami-
nhões “fantasmas”, segundo 
as investigações, serviam de 
patrimônio para empresas, 
para que pudessem enviar 
dinheiro para a China e para 
os Estados Unidos.

Na primeira fase da inves-
tigação, identicou-se que o 
dinheiro era enviado por de-
terminadas empresas envol-
vidas em outros crimes. Ago-
ra, está em apuração se esses 
recursos pertenciam às com-
panhias do Espírito Santo e de 
quais atividades eram prove-
nientes. De acordo com as 
investigações, os empresári-
os capixabas cavam com 
uma parte do dinheiro e envi-
avam o restante para fora do 
país, pagando impostos para 
fugir das scalizações dos 
órgãos de controle.

LINHARES – Um ho-
mem de 29 anos identicado 
como Diego da Conceição, 
de 29 anos, foi assassinado a 
tiros na noite desta quarta-
feira (13) na Rua Rui Barbo-
sa, no bairro Aviso, na região 
conhecida como Beco da 
Junal. Ele foi morto com vári-
os tiros na cabeça e até o mo-
mento nenhum suspeito foi 
preso. 

De acordo com informa-
ções da Polícia Civil, Diego é 
apontado como o principal 
suspeito de ter matado a pró-
pria mãe no Natal do ano de 
2019, também no bairro Avi-
so. Tereza da Conceição foi 
assassinada com golpes de 
faca. Inicialmente, o lho 
teria dito que a casa tinha 
sido alvo de bandidos. Na 
época, Diego havia sido bene-
ciado com a saidinha de 
Natal. 

Ainda segundo apontou as 
investigações, Diego teria se 
irritado porque a mãe lhe te-
ria negado dinheiro para a 
compra de entorpecentes e 
foi preso quando tratava dos 
trâmites para a liberação do 
corpo da mãe no Serviço Mé-

Acusado de matar a
mãe em noite de Natal
é assassinado no Norte

Diego da Conceição, 29 
anos, foi morto na noite 
desta quarta-feira (13), 
no bairro Aviso. Ele é sus-
peito de ser o assassino 
da mãe, Tereza da Conce-
ição, de 55 anos, no Natal 
de 2019.

dico Legal de Linhares 
(SML).

O corpo dele foi levado 
para o SML de Linhares para 
a liberação dos familiares 
para velório e sepultamento. 
A Polícia Civil investiga o 
crime e qualquer informação 
que possa ajudar deve ser 
repassada para os telefones 
181 ou 190. A ligação é gratu-
ita e não precisa se identi-
car.

Dois homens são presos
por suposto estupro

RIO BANANAL – De 
acordo com o delegado 
Fabrício Lucindo, as viti-
mas tinham 9 e 12 anos na 
época dos crimes; suspei-
tos já foram levados para o 
presídio de Xuri, em Vila 
Velha.

As polícias civis de Li-
nhares e Rio Bananal pren-
deram na manhã desta quin-
ta-feira (14) dois homens 
acusados de estupro de vul-
nerável. Eles eram procura-
dos pela justiça e estavam 
na cidade de Rio Bananal. 

Um dos acusados é um 
idoso de 61 anos e morador 
do distrito de São Jorge 

Tiradentes. O outro, um 
homem de 38 anos, natural 
de Rondônia e que estava 
escondido na cidade riba-
nense, na localidade de 
Córrego São Vicente.

De acordo com o dele-
gado Fabrício Lucindo, na 
época do crime a vítima do 
acusado de 61 anos tinha 9 
anos de idade, e a do ho-
mem de 38 anos, tinha 12 
anos. Os dois foram leva-
dos para a Delegacia de 
Linhares e de lá, após inter-
rogatório, encaminhados 
para o Presídio de Xuri on-
de cam os presos que 
cometem crimes sexuais.

Mulher é agredida
pelo marido e tem
dentes quebrados

RIO BANANAL – Um 
mulher de 37 anos, foi agre-
dida pelo marido na manhã 
da última terça-feira (12), no 
bairro São Sebastião, em 
Rio Bananal. A vítima iden-
ticada como Luzia Lemes 
Vieira, teve três dentes que-
brados durante a confusão.

A agressão aconteceu por 
volta das 12h, na casa onde o 
casal morava. Eles estavam 
juntos desde 2017.

O homem de 24 anos, deu 
vários socos no rosto de Lu-
zia e chegou a quebrar três 
dentes da vítima. Ela contou 
que o ex-marido escarrava e 
cuspia, enquanto ela estava 
caída no chão, além de dar 
vários socos no estômago e 
costelas da vítima.

Uma equipe da Polícia 
Militar foi acionada e o sus-

A vítima identificada 
como Luzia Lemes Vieira, 
teve três dentes quebra-
dos durante a confusão.

peito encaminhado para a 
Delegacia Regional de Li-
nhares. O homem pagou 
uma ança de R$ 3.000,00 e 
foi liberado. Já Luzia, foi 
levada para fazer exames no 
DML.
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DESCONECTADOS
Há algum tempo al-

guém decidiu calcular o 
quanto perde a economia 
da Índia por conta da bai-
xa qualidade de sua Inter-
net. Chegou-se ao expres-
sivo valor de US$ 2,88 
bilhões em 2020. Uma 
observação: não foram 
computados os prejuízos 
decorrentes de problemas 
regionais, apenas nacio-
nais - assim, o valor real é 
bem maior.

Reita sobre isso: são 
negócios que deixam de 
ser fechados, clientes per-
didos, pagamentos retar-
dados, desestímulo à ado-
ção de novas tecnologias 
pelas empresas e pela pró-
pria administração públi-
ca etc.

Enquanto isso li, no 
portal do Senado Federal, 
o seguinte texto: “O Bra-
sil tem 14,9 milhões de 
lares sem acesso à Inter-
net. São quase 46 milhões 
de pessoas desconecta-
das. Desse contingente de 
excluídos digitais 7,5% 
não têm sinal disponível, 
25,4% não podem pagar 
pelo serviço e 24,3% não 
sabem usar a rede mundi-
al de computadores”.

Segundo apurado pela 
empresa Akamai o Brasil 
foi classicado em 85º 
lugar entre 241 países 
pesquisados em relação à 
qualidade da velocidade 
de acesso. Um outro estu-
do, divulgado pela Cupo-
nation, constatou que o 
Brasil é o 58º no ranking 
da Internet mais cara do 
mundo. Pagamos, em 
média, R$ 114 por um 
serviço de 60 MBPS con-
tra R$ 21 na Ucrânia, R$ 
32 na Rússia, R$ 45 no 
Vietnam e R$ 47 no Casa-

quistão.

O texto divulgado pelo 
Senado Federal pondera, 
então, que “o cenário po-
deria ser outro. Há exatos 
20 anos era sancionada 
uma lei que prometia re-
volucionar o acesso à in-
formação no Brasil”. 
Uma lei obrigando todas 
as empresas do setor a 
“destinar 1% da receita 
operacional bruta à ex-
pansão do serviço - espe-
cialmente nas regiões con-
s i d e r a d a s  n ã o -
lucrativas”. Nascia o 
FUST - Fundo de Univer-
salização das Telecomu-
nicações.

Passadas duas décadas, 
“o FUST arrecadou mais 
de R$ 22,6 bilhões. Mas 
apenas uma parcela irri-
sória do dinheiro foi apli-
cada” como deveria. Co-
mo assim? “De acordo 
com o TCU, dos 16,05 
bilhões amealhados pelo 
FUST entre 2001 e 2015 
apenas 1,2% foi utilizado 
na universalização dos 
serviços de telecomuni-
cações. Nada menos que 
69,39% da arrecadação 
foi empregada “em ou-
tros ns”, como remune-
ração de instituições -
nanceiras” e despesas ad-
ministrativas.

Este não era um dinhei-
ro qualquer - e sim um 
fruto da poupança de todo 
o povo. Pois é. Aí a gente 
ca assim. Desse jeito. 
Com essa cara. Sem cone-
xão com o futuro.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100

SÃO PAULO – Em meio 
ao caos da saúde pública em 
Manaus e a todo o estado do 
Amazonas, que viu o colap-
so com o aumento de casos 
da Covid-19 e o m dos 
cilindros de oxigênio, famo-
sos jogadores de futebol apa-
receram nas redes sociais 
para demonstrarem apoio à 
população.

Alguns deles gravaram 
vídeos para alertarem as au-
toridades sobre o caos que 
vive a capital do maior esta-
do em extensão territorial do 
Brasil. O principal deles foi 
o atacante capixaba Richar-
lison, do Everton, que foi o 
primeiro a se pronunciar em 
seu Twitter.: "Oxigênio para 
Manaus”. 

Foi  conrmado pelo 
humorista e youtuber Whin-
dersson Nunes a doação de 
10 cilindros de oxigênio por 
parte do jogador do Everton 
a hospitais de Manaus, que 
passam pela falta do equipa-

BRASÍLIA – O edital 
para o concurso da Polícia 
Federal foi publicado no 
Diário Ocial da União 
desta sexta-feira (15). Este 
será o segundo maior con-
curso já promovido pela ins-
tituição. Serão 1,5 mil vagas 
para os cargos de agente de 
polícia, escrivão, papilosco-

RICHARLISON DOA 10 CILINDROS DE
OXIGÊNIO PARA HOSPITAIS DE MANAUS

Jogadores se uniram para reforçarem apoio à capital amazonense.

mento para o tratamento de 
doentes graves.

Além de Richarlison, o 
atacante Antony, ex-São 
Paulo e atualmente no Ajax, 
também se pronunciou e 

lamentou o caos na saúde 
pública de Manaus. O joga-
dor dedicou a vitória de sua 
equipe aos doentes da capi-
tal amazonense.

Outro jovem jogador bra-

sileiro que está na Europa e 
se solidarizou foi Paulinho, 
ex-Vasco. O atacante do Ba-
yer Leverkusen fez um ape-
lo por doações de oxigênio 
para Manaus.

PF LANÇA CONCURSO PARA 1500
VAGAS E SALÁRIO DE ATÉ R$ 23 MIL

pista e delegado. Mais 500 
excedentes podem ser con-
vocados.

De acordo com o docu-
mento, os salários iniciais 
variam de R$ 12 mil a R$ 23 
mil. As inscrições começam 
em 22 de janeiro e seguem 
até 9 de fevereiro, por meio 
do site do Cebraspe. A taxa 

varia de R$ 180 a R$ 250, de 
acordo com cargo escolhi-
do. As provas serão realiza-
das em todas as capitais do 
país no dia 21 de março.

De acordo com o site Me-
trópoles, a corporação quer 
que o processo seletivo ocor-
ra com celeridade, para que, 
em agosto, os aprovados já 

ingressem na academia e o 
provimento de cargos ocorra 
até 31 de dezembro de 2021. 
No m do processo, a PF 
contará com o maior efetivo 
de sua história, podendo ul-
trapassar a marca de 12 mil 
policiais.

Além das provas objeti-
vas e discursivas, a seleção 
contará com exames de apti-
dão física, avaliação médica 
e psicológica, prova oral e 
prova de digitação para os 
cargos de delegado e escri-
vão, respectivamente, avali-
ação de título e investigação 
social. Os que passarem por 
todas as etapas são convoca-
dos para o curso de forma-
ção, realizado no período de 
10 semanas na Academia 
Nacional de Polícia, em Bra-
sília.

Uma das grandes mudan-
ças do novo edital é a possi-
bilidade de o candidato que 
optar pela concorrência por 
meio de cotas raciais ser 
aprovado na prova objetiva 
e discursiva, mas desclassi-
cado na banca, justamente 
por não atender ao requisito 
racial. Nesse caso, o estu-
dante poderá migrar para as 
vagas de ampla concorrên-
cia.

No fim do processo, a PF contará com o maior efetivo de sua história, podendo ultra-
passar a marca de 12 mil policiais.
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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 

3763-5545
99848-2343

Av. João XXIII, 842
Boa Vista - São Mateus

2015/16 BRANCA
POLO SD 1.6 COMFORT 
2013/14 PRATA
POLO SEDAN 1.6 2006/06 
PRATA
NOVO VOYAGE CL 
2016/17 BRANCA
ECOSPORT FSL 2012/13 
PRETA
FOCUS 2L FC 2012/13 
BRANCA
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

COMUNICADO
Watilas Elias de Jesus, torna público que REQUEREU da SEMMA, através do processo n° 
00653/2021,  para Triagem e armazenamento temporário de resíduos sólidos para ns de 
reciclagem, situado na rua Ouro Negro, sn, Liberdade, Município de SÃO MATEUS - ES.
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