
No mês de janeiro foram registrados 641 novos casos e 22 óbitos. O total, 
desde o início da pandemia é de 136 mortes.
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PINHEIROS – É indis-
cutível a qualidade do karatê 
brasileiro dentro do cenário 
mundial, nosso País é um 
celeiro de atletas de alto ní-
vel em vários esportes, se-
jam eles amadores ou olím-
picos apesar de todas as di-
culdades.

Atletas tais como Luiz Tat-
suke Watanabe, campeão 
mundial de 1972 numa época 
em que existia apenas uma 
entidade de karate, fez histó-
ria dentro e fora do País.

Além de Douglas Brose, 
atleta de excelente nível, 
uma celebridade que mais 
uma vez colocou o Brasil 
dentro da história do karatê 
mundial. Quem já teve a 
oportunidade de conhecer o 
Museu do Karate em Okina-
wa, já deve ter visto algumas 
cenas das lutas de Brose sen-
sei no minidocumentário 
sobre a história do karatê 
exibido no teatro dentro do 
Museu

ORGULHO!
E é entre essas lendas que 

se encaixa a nossa entrevis-
tada de hoje. Numa época 
em que as mulheres mais 
uma vez lutam pela igualda-
de dentro dessa nova socie-
dade, era de se esperar que 
uma karateca zesse sua 
parte nessa luta.

Estamos falando da atleta 
pinheirense, Clênia Alves de 
Carvalho, que continua co-
lhendo bons frutos no Kara-
tê Capixaba, resultado de 
muito treinamento e foco no 
esporte que tanto ama e as-
sim continua enchendo os 
olhos de seus familiares, 
amigos e pinheirenses de 
muito orgulho.

Após sagrar-se campeã e 
conquistar a medalha na mo-
dalidade kata (espécie de 
luta imaginária) e vice em 
Shiai kumite (luta 100% téc-
nica e força) e garantir a va-
ga na elite do Karatê Capi-

PINHEIRENSE FAZ HISTÓRIA NO KARATÊ

A carateca Clênia 
Carvalho é a prime-
ira mulher a con-
quistar faixa preta 
no Karatê e eleva-
ção de grau.

xaba que é composta pelos 
melhores atletas do estado 
na modalidade, a pinheiren-
se não se deu por satisfeita e 
foi mais longe, recentemen-
te participou do exame de 
faixa preta que foi

realizado em Vitória e 
obteve uma excelente nota 
que resultou na sua aprova-
ção para segundo DAM no 
esporte (classicação no 
karatê para evolução de 
grau). O teste contou com a 
presença do Presidente da 
Federação Espírito Santense 
de Karatê ( FEK), João Espí-
rito Santo.

Para evoluir de grau, Clê-
nia treinou incansavelmente 
por três meses com o Shihan 
(treinador) Carlos Alberto, 
da cidade de Vitória, pros-
sional que a atleta disse ter 
muita gratidão, admiração e 
respeito devido a sua serie-
dade e dedicação com seus 
alunos.

HISTÓRIA!
Com essa conquista, Clê-

nia entra para a História do 
Karatê de Pinheiros como a 
única atleta feminina a al-
cançar a faixa preta, uma 
vaga na Seleção Capixaba 
de Karatê e de quebra evolu-
ir de grau.

Em en t rev i s t a  a  FA 
NOTÌCIAS, a atleta disse 
que está muito feliz e emoci-
onada com o momento épico 
que está vivendo no Karatê e 
principalmente com os re-
sultados obtidos e destacou 
os principais responsáveis 
pela sua conquista.

“ Nunca imaginava che-
gar onde estou, tenho que 
dividir o meu tempo com a 
minha família, trabalho e 
Karatê. Não é uma tarefa 
fácil, mas com as graças de 
Deus, apoio da minha famí-
lia e em especial do meu es-
poso que sempre foi com-
preensivo comigo e dos me-
us amigos que sempre me 
incentivaram foi possível 
conquistar essas vitórias. 
Dedico estas conquistas a 
todas as pessoas que torce-
ram pelo meu sucesso. tudo 
isso se torna graticante”, 
emocionou.

Clênia disse que o seu 
próximo desao é manter o 
foco e trabalhar bastante 
para conquistar uma vaga 
para disputar o Campeonato 
Brasileiro de Karatê.

“Nada é impossível quan-
do se tem perseverança, fo-
co e fé viva em Deus, não 
medirei esforços para alcan-

çar o meu objetivo. Sempre 
me inspiro numa frase do 
nosso saudoso e campeão de 
Fórmula 1, Ayrton Senna”.

‘Engraçado, quando acho 
que cheguei ao ponto máxi-
mo, descubro que é possível 
superá-lo’.

Superar obstáculos sem-
pre foi o forte da Clênia, des-
de quando começou a treinar 
o esporte que ela nunca en-
controu facilidade para al-
cançar seus objetivos e, para 
manter o sonho de galgar 
vôos mais altos resolveu 
montar a sua própria acade-
mia de forma improvisada 
na garagem da sua casa, no 
bairro Santo Antônio, onde 
treina e ao mesmo ministra 
aulas para 40 crianças e jo-
vens na faixa etária de 3 a 14 
anos, inclusive, na residên-
cia do próprio aluno.

“Meu objetivo com a cria-
ção das turmas foi preparar o 
aluno para a vida. A partici-
pação em competições é con-
sequência do aprendizado”, 
reforçou Clênia. “E no dia-
a-dia com as crianças, pro-
fessor tem que gostar do que 
faz, dar amor, ser paciente, 
ter didática coerente com 
idade dos alunos e conhecer 
esporte”, explicou.

Policiais apreendem
armas e drogas

PEDRO CANÁRIO – 
Na manhã desta sexta-feira 
(22), policiais militares do 
2º Batalhão em apoio a Polí-
cia Civil do município de 
Montanha apreenderam 
armas de fogo e drogas du-
rante Operação “Delivery 
da Droga”, realizada em 
Cristal do Norte, zona rural 
de Pedro Canário, área per-
tencente ao 13º Batalhão.

Foram cumpridos cinco 
mandados de busca e apre-
ensão e dois mandados de 
prisão. Na ação cinco adul-
tos foram detidos e dois ado-
lescentes foram apreendi-
dos. Também foi recolhida 

uma espingarda, uma garru-
cha, uma munição calibre 
44, um papelote de pólvora, 
24 espoletas, 20 buchas de 
maconha, 17 pedras de 
crack, quatro celulares e 
R$120,00 em espécie.

De acordo com levanta-
mentos do Serviço de Inte-
ligência da Unidade junta-
mente com policiais civis, 
os infratores são suspeitos 
de envolvimentos em vári-
os crimes ocorridos na área 
do 2º Batalhão.

Todos detidos e os mate-
riais apreendidos foram 
encaminhados à Delegacia 
de Polícia Civil.

Servidor pode
ser demitido se
aplicar vacina
fora da ordem
de prioridade

VITÓRIA – Servido-
res da rede pública de saú-
de do Espírito Santo que 
aplicarem a vacina contra 
a Covid-19 em pessoas 
que não fazem parte dos 
grupos prioritários de imu-
nização serão alvos de 
processos administrati-
vos disciplinares, poden-
do ser suspensos ou demi-
tidos de seus cargos.

A determinação foi fei-
ta por meio de uma porta-
ria assinada pelo secretá-
rio estadual de Saúde, Né-
sio Fernandes, e publica-
da nesta quinta-feira (21) 
no Diário Ocial.

O governo estadual deu 
prazo de 10 dias para que 
as prefeituras estabele-
çam tais normas discipli-
nares em âmbito munici-
pal.

As mesmas punições 
também são válidas no 
caso de os servidores apli-
carem as vacinas desres-
peitando a ordem de prio-
ridades estabelecida pelo 
Plano Nacional de Imuni-
zação, ainda que os bene-
ciados façam parte do 
grupo prioritário.

Nesta primeira etapa 
da fase 1 da campanha de 
vacinação, estão sendo 
imunizadas as pessoas 
com mais de 60 anos resi-
dentes em instituições de 
longa permanência; pes-
soas maiores de 18 anos 
com deciência residen-
tes em residências inclu-
sivas; indígenas aldea-
dos; e trabalhadores da 
saúde.

Na publicação, o go-

verno estadual também 
pontua que os servidores e 
funcionários contratados 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS) que se vacina-
rem mesmo não fazendo 
parte do grupo prioritário 
estão sujeitos à demissão 
ou à rescisão de seus con-
tratos de trabalho.

Já para os usuários do 
SUS que receberem as 
doses indevidamente, a 
punição cará a cargo da 
Justiça, tanto na esfera 
cível quanto na criminal.

A determinação do go-
verno do Espírito Santo 
ocorre no momento em 
que supostas fraudes co-
meçam a ser investigadas 
em outros estados.

No Piauí, por exemplo, 
o Ministério Público esta-
dual informou que está 
apurando denúncias de 
que prefeitos teriam rece-
bido a primeira dose da 
vacina contra a Covid-
19 sem serem considera-
dos de grupos prioritários 
denidos pelo Ministério 
da Saúde.

Já em Natal, no Rio 
Grande do Norte, a Secr-
etaria de Saúde conrmou 
que servidores da Prefei-
tura tomaram a vacina 
contra a Covid-19 mesmo 
sem fazer parte do grupo 
prioritário e considerou o 
fato como um equívoco.

No Espírito Santo, o 
governo estadual deter-
mina que denúncias rela-
tivas a tais irregularidades 
sejam feitas por meio da 
Ouvidoria Estadual do 
SUS.

Determinação da Secretaria de Saúde foi publica-
da no Diário Oficial desta quinta-feira (21). Servi-
dores que tomarem a vacina sem fazer parte do 
grupo prioritário também estão sujeitos às mes-
mas punições.
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SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio saiu do Risco Alto e 
passou para o Moderado. 
Dos 78 municípios capixa-
bas, 21 estão classicados 
em Risco Baixo e 53 estão 
em Risco Moderado. So-
mente quatro municípios 
(Bom Jesus do Norte, Gua-
çuí, Montanha e Muniz Frei-
re) estão classicados como 
Risco Alto.

A Matriz de Risco de Con-
vivência considera no eixo 
de ameaça: o coeciente de 
casos ativos por município 
dos últimos 28 dias, além da 
quantidade de testes realiza-
dos por grupo de mil habi-
tantes e a média móvel de 
óbitos dos últimos 14 dias. 
Já o eixo de vulnerabilidade 
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 
doença. A estratégia de ma-
peamento de risco teve iní-
cio no dia 20 de abril.

O Mapa de Risco segue as 
orientações dos boletins epi-
demiológicos do Ministério 
da Saúde e recomendações 
da equipe de especialistas do 

SÃO MATEUS – O Mu-
nicípio, que nesta sexta-
feira (22) saiu do riso alto e 
voltou para o risco modera-
do no Mapa de Gestão de 
Risco do Governo do Esta-
do, está se aproximando de 6 
mil casos conrmados do 
novo coronavírus.

Com a atualização de 
casos, São Mateus chegou 
a 5.880 casos conrmados 
de Covid-19. Ao todo, o 
Município tem 22.126 ca-
sos noticados, destes 
9.183 foram descartados, 
1.853 são suspeitos em in-
vestigação, 5.180 foram 
encerrados, 5.522 foram 
curados.

No mês de janeiro foram 
registrados 641 novos casos 
e 22 óbitos. O total, desde o 
início da pandemia é de 136 
mortes.

No Município o percentu-
al de cura é de 92,6% e a leta-
lidade é de 2,3%. Dos casos 
suspeitos, 1.828 estão em 

SÃO MATEUS SE APROXIMA
DE 6 MIL CASOS DE COVID-19

isolamento domiciliar e 25 
em tratamento hospitalar.

O Hospital Roberto Sil-
vares, referência no atendi-
mento na região Norte do 
Estado, está com uma taxa 
de ocupação de 86,49% para 

os leitos de enfermaria, com 
cinco vagas e de 46,43% na 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) com treze leitos 
disponíveis.

O Balneário de Guriri 
segue liderando com 1103 

casos, seguido da localidade 
Rancho de Telha com 503 e 
Bairro Sernamby com 415.

O sexo feminino tem 
3.009 conrmações, en-
quanto o masculino tem 
2.871.

No mês de janeiro foram registrados 641 no-
vos casos e 22 óbitos. O total, desde o início da 
pandemia é de 136 mortes.

COVID-19: MUNICÍPIO VOLTA PARA O RISCO
MODERADO NO MAPA DO GOVERNO DO ES

Centro de Comando e Con-
trole (CCC) Covid-19 no 
Espírito Santo, que é com-
posto pelo Corpo de Bombe-
iros Militar, Defesa Civil, 
Secretaria da Saúde (Sesa), 
Instituto Jones dos Santos 
Neves (IJSN), da Universi-
dade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) e do Instituto 
Federal do Espírito Santo 
(Ifes). As decisões adotadas 
pelo Governo do Estado se-
guem parâmetros técnicos.

CONFIRA A 
CLASSIFICAÇÃO DE 

TODOS OS MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS:       

RISCO ALTO: Bom Jesus 
do Norte, Guaçuí,  Mont-
anha e Muniz Freire.

RISCO MODERADO: 
Afonso Cláudio, Água Doce 
do Norte, Águia Branca, Ale-
gre, Alfredo Chaves, Anchi-
eta, Apiacá, Aracruz, Baixo 
Guandu, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Ca-
choeiro de Itapemirim, Cari-
acica, Colatina, Conceição 
do Castelo, Domingos Mar-
tins, Ecoporanga, Fundão, 
Governador Lindenberg, 
Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, 
Ibitirama, Iconha, Iúna, Ja-
guaré, Jerônimo Monteiro, 
João Neiva, Laranja da Ter-
ra, Linhares, Mantenópolis, 

Marataízes, Marilândia, Mi-
moso do Sul, Mucurici, No-
va Venécia, Pancas, Pinhei-
ros, Piúma, Ponto Belo, Pre-
sidente Kennedy, Rio Bana-
nal, Santa Maria de Jetibá, 
Santa Teresa, São José do 
Calçado, São Mateus, São 
Roque do Canaã, Serra, Soo-
retama, Vargem Alta, Venda 
Nova do Imigrante, Vila Va-
lério e Vila Velha.

RISCO BAIXO: Alto Rio 
Novo, Atílio Vivácqua, Bre-
jetuba, Castelo, Conceição 
da Barra, Divino de São Lou-
renço, Dores do Rio Preto, 
Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, 
Itarana, Marechal Floriano, 
Muqui, Pedro Canário, Rio 
Novo do Sul, Santa Leopol-
dina, São Domingos do Nor-
te, São Gabriel da Palha, Via-
na, Vila Pavão e Vitória.

Vice-
governadora
traz mensagem
de apoio do
Governo do ES

SÃO MATEUS – Em 
reunião realizada na Pre-
feitura com o prefeito Da-
niel Santana, com o vice 
Ailton Caffeu e secretári-
os municipais, a vice-
governadora Jaqueline 
Moraes informou que o 
governador Renato Casa-
grande lhe determinou 
que se colocasse à disposi-
ção para atender às de-
mandas do Município.

“Vamos destravar o que 
estiver travado. O debate 
político cou para trás. A 
política tem que ser usada 
como instrumento para 
transformar a vida das pes-
soas. Vamos fazer agendas 
positivas” – destacou a 
vice-governadora, lem-
brando a potência econô-
mica de São Mateus no 
Estado.

Presidente da Câmara, 
Paulo Fundão (PP), vice-
governadora, Jaqueline 
Moraes PSB) e o prefeito 
Daniel Santana (PSDB) 
durante almoço de negóci-
os em São Mateus.

“Tenho uma relação 
antiga com São Mateus, 
tenho vontade de fazer um 
pouco mais pelo Municí-
pio. Daniel já demonstrou 
que quer mudar a vida das 
pessoas, as eleições pro-
porcionaram uma Câmara 
de Vereadores completa-
mente renovada e Daniel 

montou a sua equipe, o seu 
time de secretários que vai 
fazer a diferença na vida 
dos mateenses” – enfati-
zou Jacqueline.

PARCERIA ENTRE 
GOVERNO E 
MUNICÍPIO

O prefeito Daniel San-
tana agradeceu a visita da 
vice-governadora e disse 
que com o apoio de Jac-
queline, a parceria entre 
Governos Estadual e Muni-
cipal proporcionará um 
ambiente mais tranquilo 
para resolver possíveis 
entraves, possibilitar con-
quistas para o Município e 
melhorar a vida da popula-
ção de São Mateus.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SOBRE 

ÁGUA
Logo após a reunião 

com o Secretariado, a vi-
ce-governadora e o prefei-
to se encontraram com os 
11 vereadores de São Mate-
us, onde Jaqueline propôs 
uma audiência pública 
para resolver de forma de 
denitiva o problema da 
água salinizada em São 
Mateus.

O abastecimento de 
água potável é garantido 
por poços artesianos cons-
truídos pela atual adminis-
tração municipal.

Presidente da Câmara, Paulo Fundão (PP), vice-
governadora, Jaqueline Moraes PSB) e o prefeito Daniel San-
tana (PSDB) durante almoço de negócios em São Mateus.
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SÃO MATEUS – O go-
vernador Renato Casagran-
de assinou a Ordem de Ser-
viço para as obras de pavi-
mentação asfáltica e drena-
gem na Avenida Jairo Men-
donça Bahia, localizada no 
bairro Residencial Park Was-
hington. A avenida dá aces-
so à unidade do Corpo de 
Bombeiros e à Estrada do 
Parque de Exposição de São 
Mateus. 

O investimento do Estado 
é de R$ 2,5 milhões, por me-
io da Secretaria de Sanea-
mento, Habitação e Desen-
volvimento Urbano (Se-
durb).

“Estamos assinando o 
convênio de pavimentação 
desta avenida que também 
se liga à base do SAMU 192. 
Uma obra que trará mais 
qualidade de vida aos mora-
dores e como sempre digo, 
qualica o lugar, valorizan-
do os imóveis e tirando a 
poeira da vida das pessoas. 
As obras melhoraram ainda 
a mobilidade, garantindo 
mais segurança a pedestres e 
veículos que trafegam pela 
via, além de otimizar o turis-
mo em São Mateus, bene-
ciando toda a região”, desta-
cou Casagrande.

S e r ã o  c o n s t r u í d o s 

SÃO MATEUS – Polici-
ais militares do Serviço de 
Inteligência do 13° Batalhão 

CASAGRANDE ASSINA ORDEM DE SERVIÇO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SÃO MATEUS

O investimento do Estado é de R$ 2,5 milhões, por meio da Secretaria de Saneamen-
to, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

13.142,92 metros quadrados 
de pavimentação, 5.077,66 
metros quadrados de passe-
io com ladrilho podotátil, 
7.253,80 metros de meio o, 
1.654,22 metros de rede de 
drenagem, 3.657,00 metros 
quadrados de sinalizações 
horizontais e 1.933 unidades 
de tachões reexivos ao 
longo da avenida.

“O município de São Ma-
teus é o segundo município 

mais antigo e o sétimo mais 
populoso do Espírito Santo. 
Estas intervenções vêm tra-
zer mais qualidade de vida 
para os moradores e turistas 
que frequentam a região, 
além de ser uma via de alta 
relevância para os desloca-
mentos em função dos aten-
dimentos demandados pelo 
Corpo de Bombeiros. O Go-
verno do Estado tem procu-
rado desenvolver ações que 

possam melhorar a qualida-
de de vida dos moradores e 
visitantes de São Mateus, 
que recebe um grande núme-
ro de turistas, principalmen-
te no Verão. É uma alegria 
anunciar mais de R$ 2,5 mi-
lhões de investimentos nesta 
região”, ressaltou o secretá-
rio de Estado de Saneamen-
to, Habitação e Desenvolvi-
mento Urbano, Marcus Vi-
cente.

HOMENS SÃO PRESOS COM TABLETES DE
MACONHA NA REGIÃO DOS “QUILÔMETROS”

viram um homem recebendo 
uma sacola de um mototáxi 
e tomando sentido à locali-

dade conhecida como “Qui-
lômetros”, em um Fiat Uno 
de cor branca.

Dessa forma, policiais 
que realizavam patrulha-
mento na região foram acio-
nados para fazer o cerco. Em 
determinado trecho da rodo-
via, os policiais avistaram o 
automóvel suspeito e deram 
ordem de parada, sendo esta 
obedecida, mas o passageiro 
tentou fugir a pé, porém foi 
detido.

O condutor do Fiat Uno 
que havia sido visto rece-
bendo a droga também foi 
preso. Durante as buscas no 
veículo, foram encontrados 
sete tabletes de maconha, 
pesando 4,913 kg, 16 má-
quinas de cartão de crédito e 
R$ 396,00 espécie. Desta 
forma, os detidos e o materi-
al ilícito foram encaminha-
dos ao DPJ de São Mateus e 
automóvel ao pátio creden-
ciado ao Detran/ES, confor-
me orientação do delegado 
de plantão.

Durante as buscas no 
veículo, foram encon-
trados sete tabletes 
de maconha, pesando 
4,913 kg, 16 máquinas 
de cartão de crédito e 
R$ 396,00 espécie.

Abertas mais de
2 mil vagas em
cursos gratuito
no Espírito Santo

VITÓRIA – O ano de 
2021 começou com boas 
oportunidades para quem 
deseja se qualicar gratui-
tamente. O Programa Qua-
licar ES, desenvolvido 
pela Secretaria da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Educação Prossional 
(Secti), abriu na última 
quinta-feira (21), mais de 
2 mil vagas distribuídas 
em 11 municípios do Esta-
do em cursos presenciais 
gratuitos. É o retorno dos 
cursos presenciais, que 
haviam sido interrompi-
dos em 2020 devido à pan-
demia do novo Coronaví-
rus (Covid-19). 

A secretária de Estado 
da Ciência e Tecnologia, 
Cristina Engel, explicou 
como a Secti organizou o 
retorno do programa às 
salas de aulas: “A Secti 
está adotando todas as me-
didas sanitárias necessári-
as para manter a segurança 
de todos os professores e 
alunos nas salas de aula. 
Distribuiremos máscaras, 
álcool em gel e mantere-
mos o distanciamento soci-
al recomendado entre to-
dos. Diminuímos o núme-
ro de vagas nas turmas 
para manter o distancia-
mento”, armou Cristina 
Engel. 

Ainda segundo Cristina 
Engel, a Secretaria perce-
beu que nem todos os alu-
nos se adaptaram bem aos 
cursos on-line e por isso 
houve a necessidade do 
retorno do presencial. 
“Nosso objetivo é ofere-
cer cursos de qualidade e 
com total segurança, em 
relação à pandemia, para 
que os cidadãos possam se 
qualicar e se preparar 
para o mercado pós-crise, 
que logo vai chegar. Nessa 
primeira oferta de vagas 
os municípios seleciona-
dos fazem parte do Pro-
grama Estado Presente 
Em Defesa da Vida, uma 
parceria do Qualicar ES 
com o programa do Go-

verno do Estado, para prio-
rizar a população que resi-
de em cidades de alta vul-
nerabilidade social”, des-
tacou a secretária de Esta-
do da Ciência e Tecnolo-
gia. 

A 1ª OFERTA 
OFERECE 2.254 

VAGAS 
DISTRIBUÍDAS DA 

SEGUINTE FORMA: 
Guarapari – 30 vagas
São Mateus – 60 vagas
Colatina – 80 vagas
Cachoeiro – 30 vagas
Linhares – 45 vagas
Aracruz – 45 vagas
João Neiva – 15 vagas
Vitória – 482 vagas
Vila Velha – 366 vagas
Serra – 430 vagas
Cariacica – 348 vagas

As vagas dos municípi-
os listados acima são dire-
cionadas a população que 
tenha mais de 16 anos, ex-
ceto nos cursos na área da 
saúde, em que idade míni-
ma exigida é de 18 anos, e 
que sejam moradores do 
município em que o curso 
será ofertado. 

Parte do total das vagas 
é especíca para as mulhe-
res, e são ofertadas por 
meio da extensão do pro-
grama, o Qualicar ES 
Mulher, que soma 323 va-
gas. Os requisitos são os 
mesmos, além da exclusi-
vidade para o gênero femi-
nino. As vagas estão divi-
didas nas cidades de: 
Vitória – 75 vagas
Serra – 30 vagas
Vila Velha – 104 vagas
Cariacica – 114 vagas

As inscrições têm iní-
cio nesta quinta-feira (21) 
e seguem até o dia 28 de 
janeiro e devem ser reali-
zadas no site www. quali-
car.es.gov.br. O resulta-
do de todas as vagas será 
divulgado no dia 03 de 
fevereiro e as aulas terão 
início na segunda semana 
do mês. 

As vagas dos municípios listados acima são direci-
onadas a população que tenha mais de 16 anos, 
exceto nos cursos na área da saúde, em que idade 
mínima exigida é de 18 anos, e que sejam morado-
res do município em que o curso será ofertado. 
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Já a capital, Vitória, publicou novo calendário de feriados sem citar o Carnaval

VITÓRIA – Mesmo com 
aglomerações e festas nas 
ruas proibidas no Espírito 
Santo, o governo do Estado 
decidiu manter o ponto fa-
cultativo nos dias de Carna-
val. O decreto foi publicado 
no Diário Ocial desta sex-
ta-feira (22).

O documento especica 
que "não haverá expediente 
nos órgãos da Administra-
ção direta e nas entidades da 
Administração Indireta do 
Poder Executivo Estadual 
nos dias 15, 16 e até às 12 
horas do dia 17 de fevereiro 
de 2021".

De acordo com o decreto, 
estão fora da medida os os 
órgãos e entidades que de-
sempenham serviços essen-
ciais, como hospitais, que 
tenham o funcionamento 
ininterrupto ou regime de 
escala.

VITÓRIA
Na capital, os servidores 

terão expediente normal du-
rante os dias do Carnaval. 
Nesta quinta-feira (21), foi 
publicado no Diário Ocial 
do município o novo calen-
dário de feriados da cidade, 
onde não há citação do Car-
naval como feriado ou como 
ponto facultativo.

COMÉRCIO
Mesmo sendo ponto fa-

cultativo, o período do Car-
naval não é considerado feri-
ado no Espírito Santo. Tanto 
que, na última terça-feira 
(19), a Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Espírito Santo (Fe-
comércio-ES) divulgou uma 
nota em que esclareceu que 

VITÓRIA – O prazo para 
inscrição no Exame Nacio-
nal para Certicação de 
Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja) foi pror-
rogado para a próxima se-
gunda-feira (25). As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site do exame.

O período para que os par-
ticipantes solicitem atendi-
mento especializado e trata-
mento pelo nome social para 
o exame também foi prorro-
gado até as 23h59 do dia 25. 
A aplicação das provas para 
o ensino fundamental e mé-
dio está prevista para o dia 
25 de abril em todos os esta-
dos e no Distrito Federal.

O Encceja permite conce-
der o diploma de conclusão 
do ensino fundamental ou 
médio para jovens e adultos 
que não conseguiram obter o 
documento na idade previs-
ta.

" A p a r t i c i p a ç ã o  n o 
Encceja Nacional 2020 é 

GOVERNO DECRETA PONTO FACULTATIVO
DURANTE O CARNAVAL NO ESPÍRITO SANTO

o comércio no estado poderá 
funcionar normalmente du-
rante o período. O comuni-
cado lembra que a data é ape-
nas tradição e não se enqua-
dra como feriado.

"Esclarecemos, que em 
alguns Estados e municípios 
brasileiros, a terça-feira de 
Carnaval e a Quarta-feira de 
Cinzas são reconhecidos 
como 'feriados' por determi-
nação de lei, e por isso, estão 
sendo transferidos para ou-
tros dias do corrente ano, em 
razão das consequências 
geradas pela pandemia. No 
Estado do Espírito Santo, 
porém, não há norma esta-
dual. E, quanto ao reconhe-
cimento do Carnaval como 
feriado pelos Municípios do 
Estado do Espírito Santo, 
deverão ser consultadas a 
legislação de cada munici-

palidade", diz a nota.

ESCOLAS 
PARTICULARES

Mesmo com os festejos 
proibidos pelas autoridades, 
para evitar aglomerações, as 
escolas particulares do Espí-
rito Santo manterão a sus-
pensão das aulas durante os 
dias de Carnaval, em fevere-
iro. A denição ocorreu 
durante uma reunião do Sin-
dicato das Empresas Parti-
culares de Ensino do Espíri-
to Santo (Sinepe-ES), na 
tarde desta quinta-feira (21).

Na ocasião, foi denido 
que o ponto facultativo para 
professores e funcionários 
das instituições será manti-
do nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, segunda e terça-feira 
de Carnaval. O presidente 
do Sinepe-ES, Moacir Lel-

lis, explicou que a decisão 
respeita a convenção coleti-
va dos trabalhadores.

Segundo o presidente do 
Sinepe-ES, mesmo que haja 
um carnaval fora de época, no 
meio do ano, caso a situação 
da pandemia esteja mais con-
trolada no país, as aulas serão 
mantidas normalmente. 

A previsão é de que as 
aulas sejam retomadas nas 
escolas particulares do Espí-
rito Santo no dia 1º de feve-
reiro. De acordo com o sin-
dicato, elas ocorrerão de 
forma presencial nos muni-
cípios capixabas classica-
dos nos riscos baixo e mode-
rado para a covid-19, con-
forme autorizado pelo go-
verno do Estado. Já nas cida-
des com risco alto, as ativi-
dades devem ser realizadas 
de forma remota.

www.
FANOTICIAS

.COM.BR

INSCRIÇÕES PARA O ENCCEJA SÃO
PRORROGADAS ATÉ 25 DE JANEIRO

O Encceja permite conceder o diploma de conclusão 
do ensino fundamental ou médio para jovens e adul-
tos que não conseguiram obter o documento na idade 
prevista.

voluntária, gratuita e desti-
nada a jovens e adultos que 
não concluíram os estudos 
na idade apropriada para 
cada etapa de ensino, desde 
que tenham, no mínimo, 15 
anos completos para o ensi-
no fundamental e, no míni-

mo, 18 anos completos no 
caso do ensino médio, na 
data do exame", informou o 
Ministério da Educação.

PROVAS OBJETIVAS E 
REDAÇÃO

O exame é constituído de 

quatro provas objetivas, de 
acordo com o nível de ensi-
no, contendo, cada uma, 30 
questões de múltipla esco-
lha nas áreas de ciências na-
turais, matemática, língua 
portuguesa, língua estrange-
ira moderna, artes, educação 
física, história e geograa. O 
candidato também será ava-
liado por meio de uma reda-
ção.

AUSÊNCIA E 
RESSARCIMENTO
O edital do Encceja 2020 

prevê que o participante ins-
crito que não comparecer 
para a realização das provas 
de todas as áreas do conheci-
mento e quiser participar da 
edição no ano seguinte deve-
rá justicar a ausência. Caso 
o participante não faça a jus-
ticativa, deverá ressarcir 
um valor determinado pelo 
governo federal, conforme 
orientações divulgadas no 
site de inscrição.

Covid-19: vacina
é aplicada em
mais de 5 mil
pessoas no Estado

VITÓRIA – A primeira 
dose da vacina contra o 
novo Coronavírus (Covid-
19) já foi aplicada em 
5.110 pessoas no Espírito 
Santo. Os dados são do 
Programa Estadual de Imu-
nizações, da Secretaria da 
Saúde (Sesa), referentes 
às vacinas aplicadas até as 
15h desta quinta-feira 
(21). As doses da Corona-
Vac, do Instituto Butan-
tan, começaram a ser dis-
tribuídas pela Secretaria 
da Saúde na terça-feira 
(19), para atender ao pú-
blico-alvo denido pelo 
Plano Nacional de Vacina-
ção (PNI) na primeira eta-
pa da fase 1 da campanha 
de vacinação.

Os municípios da Re-
gião Metropolitana de Saú-
de realizaram, até o mo-
mento, a imunização de 
1.223 pessoas; nos muni-
cípios da Região Sul fo-
ram 2.475; nos municípios 
da Região Central foram 
644 vacinados; e os muni-
cípios da região Norte tota-
lizaram 768 pessoas imu-
nizadas.

A vacinação ocorrerá 
em duas doses, com um 
intervalo de tempo de qua-
tro semanas. Para a aplica-
ção da segunda dose, a 
Secretaria da Saúde reali-
zará uma nova distribui-
ção às Regionais, o que 
deve ocorrer na segunda 
semana do mês de feverei-
ro. 

CAMPANHA 
NACIONAL DE 
VACINAÇÃO 

CONTRA A COVID-19
Para a primeira etapa da 

fase 1, a imunização se 
dará pelos trabalhadores 
da saúde (42.273); pesso-
as maiores de 60 anos resi-
dentes em instituições de 

l o n g a  p e r m a n ê n c i a 
(2.970); pessoas maiores 
de 18 anos com deciên-
cia residentes em Residên-
cias Inclusivas (210) e indí-
genas aldeados (2.793), 
em conformidade com os 
cenários de disponibilida-
de da vacina. O público 
idoso acima dos 75 anos 
não institucionalizados 
(155.760 capixabas) será 
contemplado com a dispo-
nibilidade de mais imuni-
zantes, na segunda etapa 
da fase 1.

Ainda segundo deter-
minações do Ministério da 
Saúde, a população-alvo 
da campanha nacional de 
vacinação contra a Covid-
19 foi priorizada seguindo 
os critérios de exposição à 
infecção, além de maiores 
riscos para agravamento e 
óbito pela doença. O esca-
lonamento desses grupos 
populacionais para vaci-
nação se dará conforme a 
disponibilidade das doses 
de vacina.

Em relação à imuniza-
ção dos prossionais da 
saúde, os critérios utiliza-
dos, segundo a Resolução 
CIB N° 007/2021, leva-se 
em consideração: os pro-
ssionais vacinadores; os 
das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos; 
os trabalhadores de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
Covid-19, dos hospitais 
referências; trabalhadores 
da Urgência e Emergên-
cia; enfermaria dos hospi-
tais Covid-19; e do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU); 
prossionais da sala ver-
melha de Unidades de 
Pronto Atendimentos 
(UPAs e PAs); e prossio-
nais dos Centros de Refe-
rência para a Covid-19, na 
Atenção Básica.

As doses da CoronaVac, do Instituto Butantan, co-
meçaram a ser distribuídas pela Secretaria da Saú-
de na terça-feira (19), para atender ao público-
alvo definido pelo Plano Nacional de Vacinação 
(PNI) na primeira etapa da fase 1 da campanha de 
vacinação.
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O FAROESTE
Dia desses assisti a um 

lme de faroeste. Chama-
ram-me a atenção as ce-
nas de diligências e carro-
ças rolando ribanceira 
abaixo em acidentes pavo-
rosos. Ou sendo alvo de 
inclementes assaltos.

Não menos marcantes, 
porém, foram as imagens 
retratando a brutal mu-
dança do país quando da 
chegada de modernos 
trens. Ao longo das ferro-
vias foram nascendo cida-
des e orescendo o co-
mércio.

Recordei-me, a propó-
sito, de sábia observação 
de Max Altman: “Mesmo 
com constante troca de 
cavalos, os 170 km de No-
va York a Filadéla exigi-
am dois dias de intensa 
viagem numa diligência 
leve. Com essas velocida-
des, as costas do largo 
território do país estavam 
distantes meses uma da 
outra. Como poderia tão 
vasto país ter a esperança 
de permanecer unido?”

Eis que, aos 4 de junho 
de 1876, apenas 83 horas 
após deixar Nova York, 
chegava a São Francisco, 
na costa oeste, uma com-
posição ferroviária - a 
T r a n s c o n t i n e n t a l 
Express. Nos 50 anos se-
guintes os Estados Uni-
dos construiriam mais 
ferrovias do que qualquer 
outro país. E se desenvol-
veram.

Uma rápida pesquisa 
sobre o tema revelou-me 
que um único vagão pode 
transportar o equivalente 
a três carretas de soja com 
35 toneladas cada. Que 
apenas três locomotivas 
puxando 82 vagões con-
somem a mesma energia 

de 246 carretas. Que o 
transporte ferroviário pro-
porciona sensível redu-
ção de perda de cargas 
pelo caminho dada a me-
lhor acomodação. E que 
evita milhares de aciden-
tes de trânsito a cada ano.

Para um país de dimen-
sões continentais, como o 
Brasil, a ilógica ‘opção 
rodoviária’ signica mai-
or diculdade no escoa-
mento de produtos, me-
nor crescimento da eco-
nomia, piora nos índices 
de credibilidade para in-
vestimentos em geral etc.

Como é possível que 
esta verdade tão simples 
seja historicamente igno-
rada neste país? Que con-
tinuemos a insistir em 
rodovias? Quem ganha 
com isso?

Pois é. Dia desses fui 
viajar pelas rodovias bra-
sileiras. Chamaram-me a 
atenção as cenas de dili-
gências, digo, carros, e 
carroças, digo, cami-
nhões, rolando ribanceira 
abaixo em acidentes pavo-
rosos. Ou sendo alvo de 
inclementes assaltos.

Cadê nossas ferrovias, 
Brasil? Foram sepultadas 
com Mauá, a bem de al-
guns. Enquanto isso lá 
está o Jeca Tatu na esta-
ção, cantarolando a músi-
ca imortal de Adoniran 
Barbosa: “se eu perder 
este trem, que sai agora às 
onze horas, só amanhã de 
manhã”...

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100
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Crônica

SÃO PAULO – Empre-
sas podem aderir ao regime 
tributário com o objetivo de 
facilitar os pagamentos e 
diminuir a burocracia. Po-
rém, especialista em Direito 
Tributário explica que op-
ção não é ideal para todos

Empresas em atividade 
no país têm até o dia 29 de 
janeiro (último dia útil do 
mês) para fazer a solicitação 
de adesão ao regime tributá-
rio Simples Nacional. A soli-
citação pode ser realizada 
pela internet, por meio do 
Portal do Simples Nacional. 
Empresas que estão em iní-
cio de atividade têm prazos 
diferenciados: 180 dias para 
e m p r e s a s  a b e r t a s  a t é 
31/12/2020 e 60 dias para 
empresas abertas a partir de 
01/01/2021. Após esse pra-

DIA DO APOSENTADO: SICOOB
PREPARA SEMANA COM REDUÇÃO
NA TAXA DO CONSIGNADO

VITÓRIA –  O Sicoob - 
Sistema de Cooperativas 
de Crédito do Brasil - irá 
reduzir as taxas do crédito 
consignado em comemora-
ção ao Dia do Aposentado, 
comemorado em 24 de jane-
iro. A promoção "Dia do 
Aposentado é no Sicoob" 
começa nesta quarta-feira, 
20, e é válida até o dia 26.

Durante este período, o 
público terá acesso ao cré-
dito com taxas reduzidas, a 
partir de 0,97% a.m. No 
mercado, esta modalidade 
é encontrada com taxas que 
giram em torno de 1,50% 
a.m. a 1,80% a.m., ou seja, 
quase o dobro do que a por-
centagem oferecida pelo 
Sicoob.

De acordo com Francis-
co Silvio Reposse Junior, 
diretor Comercial e de Ca-
nais do Centro Cooperati-
vo Sicoob (CCS) - conjun-
to das instituições de âmbi-
to nacional do Sistema, o 
objetivo é, além de fomen-
tar a comercialização do 
crédito consignado na mo-
dalidade INSS, prestar 
uma homenagem aos apo-
sentados pelos anos de dedi-

Até 26 de janeiro, aposentados do INSS têm acesso a crédito consignado com taxas 
reduzidas e até 72 parcelas para quitação

cação ao trabalho. "Ainda 
mais em um período delica-
do pelo qual estamos pas-
sando, que nossos idosos 
precisam de crédito a taxas 
ainda mais justas do que o 
praticado no mercado", diz 
o executivo.

Estarão à disposição ta-

xas promocionais com re-
duções de até 21%, quando 
comparado as tabelas prati-
cadas fora da promoção.

Além das taxas mais atra-
tivas, a contratação é sim-
ples e o desconto é feito 
direto no benefício.

As cooperativas nance-

iras são uma alternativa 
mais justa para as pessoas 
que buscam crédito. Uma 
das linhas mais atrativas do 
Sistema é o crédito consig-
nado. A contratação pode 
ser feita em uma das agên-
cias do Sicoob, por coope-
rados e não cooperados.

PRAZO PARA EMPRESÁRIOS SE CADASTRAREM
NO SIMPLES NACIONAL VAI ATÉ 29 DE JANEIRO

A solicitação pode ser realizada pela internet, por me-
io do Portal do Simples Nacional. 

zo, a adesão será possível 
somente em janeiro de 2021.

Para ser optante desse 
regime de tributação, é ne-
cessário que sua empresa se 
enquadre nas condições para 
o Simples Nacional, que é 
destinado às micro e peque-
nas empresas, empresas de 
pequeno porte e microem-
presários individuais. A mi-
croempresa deve possuir um 
faturamento anual de até R$ 
360 mil e a empresa de pe-
queno porte de até R$ 4,8 
milhões. Também é necessá-
rio que a empresa optante 
não possua pendências ca-
dastrais ou scais, nem 
débitos na Receita Federal.

VANTAGENS NÃO 
ATINGEM TODAS AS 

EMPRESAS
Com o Simples Nacional, 

o empresário tem a oportu-
nidade de pagar oito tributos 
(ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, 
PIS, COFINS, ISS E INSS 
patronal) de uma única vez, 
o que reduz custos e facilita 
o pagamento das obriga-
ções. Mas, segundo o advo-
gado especialista em Direito 
Tributário e professor do 
IBET e do Mackenzie, 
André Félix, dependendo do 
faturamento e do segmento 
que a empresa atua, a adesão 

ao Simples Nacional não 
compensa. "O maior benefí-
cio é sobre a folha de paga-
mentos, ao não precisar reco-
lher as contribuições previ-
denciárias incidentes sobre a 
folha de salários, mas a van-
tagem depende muito do 
faturamento da empresa. 
Hoje, o Simples Nacional 
tem uma série de anexos, 
conforme o faturamento, 
por isso muitas vezes com-
pensa mais para as empresas 
optarem pelos regimes Lu-
cro Real e Lucro Presumi-
do", explica André.

O professor acredita que 
os sistemas tributários dispo-
níveis aos empresários brasi-
leiros deveriam ser muito 
mais simplicados e menos 
burocráticos. "Eles deveriam 
contar com progressividade 
do Imposto de Renda da pes-
soa jurídica e da contribuição 
social sobre o lucro, além de 
uma progressividade das 
contribuições sobre a folha 
de salário, conforme o núme-
ro de empregados, ou até 
com desoneração efetiva 
sobre a folha de salários", 
explica o advogado.
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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

www.FANOTICIAS.com.br

COMUNICADO
GERAR SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELI ME  CNPJ 23.057.678/0001-06, torna público que 
Requereu do SEMMA, através do processo n° 001365/2021, Licença de Regularização (LAR), 
Triagem, desmontagem e armazenamento temporário de resíduos sólidos classe I e Triagem, 
desmontagem e armazenamento temporário de resíduos sólidos classe II  para  na localidade de 
Rua Projetada 03 n° 276 - Bairro LOTEAMENTO OURO NEGRO – SEAC São Mateus - ES.
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BALANÇOS, DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE EDITAIS,
LICITAÇÕES, ATAS E MERCADO DE CAPITAIS

27 99955-1548PUBLIQUE CONOSCO

RB
VEÍCULOS

Atendimento pelos telefones:

27 99773-0601 ou 27 99533-5404
Demais contatos no perfil @rbveiculosbe


