
O movimento, que ganhou o nome de “Rota 381”, será lançado em Barra 
de São Francisco, no dia 5 de março deste ano.
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BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro ar-
mou nesta quinta-feira (11) 
que o novo auxílio emergen-
cial para os trabalhadores 
informais pode começar a 
ser pago em março e deve 
durar entre três e quatro me-
ses. Segundo ele, o valor não 
está denido e o início dos 
repasses está em negociação 
com o Congresso Nacional, 
que precisa aprovar um pro-
jeto de lei instituindo nova-
mente a medida. 

"Tá quase certo, né? Não 
sabemos o valor. Com toda a 
certeza, pode não ser, né?, a 
partir de março, [por] três, 
quatro meses, [é o] que está 
sendo acertado com o Exe-
cutivo e com o Parlamento 
também", armou em uma 
rápida entrevista à imprensa 
concedida após um evento 
em Alcântara (MA), para e-
ntrega de títulos de terra. 

O novo auxílio emergen-
cial substituirá o auxílio pa-
go ao longo ano passado, 
como forma de conter os 
efeitos da pandemia de co-
vid-19 sobre a população 
mais pobre e os trabalhado-
res informais. Inicialmente, 
o auxílio emergencial con-
tou com parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil (no caso das 
mães chefes de família), por 
mês, a cada beneciário. 
Projetado para durar três 
meses, o auxílio foi estendi-
do para o total de cinco par-
celas e, em setembro de 
2020, foi liberado o Auxílio 
Emergencial Extensão de 
R$ 300 (R$ 600 para as 
mães chefes de família), 
com o máximo de quatro 
parcelas mensais. O último 
pagamento do benefício 
ocorreu no nal de janeiro. 
Cerca de 67 milhões de pes-
soas foram contempladas 

AUXÍLIO EMERGENCIAL DEVE VOLTAR
EM MARÇO E POR ATÉ 4 MESES

Brasil bate recorde
com meio milhão
de unidades com
geração solar
distribuída

SÃO PAULO – O Bra-
sil acaba de atingir o re-
corde de 500 mil unidades 
consumidoras de energia 
solar fotovoltaica distri-
buída (GD), sendo a maior 
parte instalada em resi-
dências (73,6%), infor-
mou ao Broadcast (siste-
ma de notícias em tempo 
real do Grupo Estado) o 
presidente da Associação 
Brasileira de Energia So-
lar (Absolar), Rodrigo 
Sauaia.

Os pequenos comércios 
já respondem por 16,6% 
do total de consumidores, 
seguidos pelo setor rural 
(7%), e pela indústria 
(2,4%). O restante, menos 
de meio por cento, se refe-
re ao consumo de prédios 
públicos.

Para atender as 500 mil 
unidades já foram instala-
dos 400 mil sistemas sola-
res, outra marca recorde, 
somando investimento de 
R$ 23,1 bilhões. "Mesmo 
tendo atingido meio mi-
lhão de unidades de con-
sumo, ainda é um volume 
pequeno em comparação 
com o potencial do Brasil, 
signica apenas meio por 

cento dos brasileiros estão 
fazendo uso da geração 
distribuída", explicou.

Ele dá como exemplo a 
Austrália, também um 
país continental, que tem 
2,5 milhões de sistemas de 
GD instalados para uma 
população de 25 milhões 
de habitantes. "Um em 
cada cinco habitantes tem 
geração solar distribuída", 
informou. Para chegar na 
mesma proporção, o Bra-
sil teria que ter 20 milhões 
de sistemas, calculou.

No ano passado, mesmo 
em meio à crise da covid-
19, a GD adicionou 2 giga-
watts (GW) de potência 
instalada ao sistema elétri-
co brasileiro. Para este ano, 
a previsão é de mais 3 GW. 
No acumulado desde 2012, 
a GD soma 4,8 GW.

"Retomamos a trajetó-
ria de antes da pandemia. 
Nosso maior desao agora 
é o câmbio", observou Sau-
aia, descartando proble-
mas com a entrega de equi-
pamentos importados, que 
no ano passado chegaram 
a afetar o crescimento do 
setor. "Este ano isso foi 
regularizado", armou.

Para atender as 500 mil unidades já foram instala-
dos 400 mil sistemas solares, outra marca recor-
de, somando investimento de R$ 23,1 bilhões
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com o programa. 
Ainda na entrevista, Bol-

sonaro falou que é preciso-
 ter responsabilidade scal e 
defendeu a normalização do 
comércio. "Agora, não basta 
apenas conceder mais um 
período de auxílio emergen-
cial. O comércio tem que 
voltar a funcionar, tem que 
acabar com essa história de 
fecha tudo. Devemos cuidar 
dos mais idosos e de quem 
tem comorbidades. O resto 
tem que trabalhar. Caso con-
trário, se nós nos endividar-
mos muito, o Brasil pode 
perder crédito, né?, e daí a 
inação vem, a dívida já está 
em R$ 5 trilhões, e daí vem o 
caos. E ninguém quer isso 
aí".

CENTRO DE 
LANÇAMENTO

Bolsonaro armou tam-
bém que os acordos assina-
dos com o governo dos Esta-
dos Unidos, ainda na gestão 
de Donald Trump, serão 
mantidos pela atual admi-

nistração de Joe Biden, in-
cluindo o Acordo de Salva-
guardas Tecnológicas para 
uso comercial da Base de 
Alcântara. A medida foi o-
cializada em 2019 e permite 
o lançamento de foguetes 
em solo brasileiro com tec-
nologia norte-americana.

"O povo americano é real-
mente voltado para os inte-
resses de sua nação. Muda 
governo, pouca coisa muda. 
Acredito que todos os acor-
dos que assinamos com o 

governo Trump serão manti-
dos no governo Biden. Por-
que, anal de contas, todos 
nós ganhamos, não só os 
americanos, mas o Brasil 
também. Ficamos 20 anos 
aguardando o momento para 
botar para frente o centro de 
lançamento de Alcântara. 
Foi feito em 2019 com a assi-
natura e depois com acordo 
da Câmara e agora estamos 
com uma realidade aqui. Isso 
nos coloca no seleto grupo 
dos lançadores de satélite."

O presidente não deu detalhes de quantas pessoas vão ser contempladas com essa 
nova rodada do auxílio.

Bancos não terão
expediente durante
o carnaval

VITÓRIA – Na quar-
ta-feira de cinzas (17) o 
início do expediente será 
às 12h, com encerramen-
to em horário normal de 
fechamento das agências

Em razão da pandemia 
de covid-19, muitos esta-
dos e munícipios brasile-
iros revogaram seus pon-
tos facultativos e cance-
laram suas festas e des-
les de carnaval.

Apesar disso, a Fede-
ração Brasileira de Ban-

cos (Febrabab) informa 
que, de acordo resolução 
do Banco Central, o ca-
lendário de feriados ban-
cários está mantido e nos 
dias 15 e 16/02 - segunda 
e terça-feira de carnaval - 
não haverá atendimento 
ao público nas agências.

Na quarta-feira de cin-
zas (17) o início do expe-
diente será às 12h, com 
encerramento em horário 
normal de fechamento 
das agências.
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SÃO MATEUS – Um 
movimento articulado pelo 
prefeito Enivaldo dos Anjos 
(PSD), de Barra de São Fran-
cisco, na região Noroeste do 
Espírito Santo, vai reunir 
lideranças políticas e empre-
sariais do Norte e Noroeste 
do Espírito Santo e do Leste 
de Minas Gerais para defen-
der três grandes intervenções 
logísticas para mudar a con-
guração social e econômica 
das duas regiões: a duplica-
ção de 300 km da BR-381, 
entre Governador Valadares 
e São Mateus, e o apoio à 
construção do Centro Por-
tuário de São Mateus, pela 
Petrocity Portos, em Uruçu-
quara, e à Estrada de Ferro 
Minas-Espírito Santo.

O movimento, que ga-
nhou o nome de “Rota 381”, 
será lançado em Barra de 
São Francisco, no dia 5 de 
março deste ano, quando o 
prefeito antrião espera 
receber um grande número 
de líderes em sua cidade para 
um evento em que, inclusive, 
a Petrocity deverá fazer o 
lançamento do condomínio 
portuário e industrial a ser 
construído na retroárea do 
futuro porto e que já está auto-
rizado no Plano Diretor Urba-
no do município de São Mate-
us.

Todos os prefeitos da re-
gião da Sudene no Espírito 
Santo, ao norte do rio Doce, 
num total de 27 municípios, 
estão sendo convidados pes-
soalmente por Enivaldo dos 
Anjos. Pelo menos 30 em-
presários já conrmaram, 
junto à Petrocity, interesse 
em participar do encontro, 
que será no cerimonial Ma-
naaim, que tem 900 metros 
quadrados. Dentre eles, o 
representante da empresa 
que acabou de assinar o me-
morando de entendimento 
para realizar os estudos da 
ferrovia ligando o porto a 
Minas Gerais.

MUNICÍPIOS
“Vamos fazer tudo dentro 

das regras de segurança da 
Covid-19. O local é muito 
amplo e manteremos distan-
ciamento social entre os con-
vidados, que deverão estar 
de máscara durante todo o 
evento”, disse o secretário de 
Desenvolvimento e Geração 
de Empregos de Barra de 
São Francisco, Guilherme 
Fernandes, que está na coor-
denação do evento.

A BR-381 começa em São 
Mateus e segue até Bragança 
Paulista, em São Paulo. 
Entre Belo Horizonte e São 
Paulo ela é chamada de Rodo-
via Fernão Dias, em home-
nagem ao “caçador de esme-
raldas” Fernão Dias Paes 
Leme, bandeirante paulista 
que viveu no século XVI e é 
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o personagem de maior reno-
me dessa época, ao lado de 
Antonio Raposo Tavares. 

O Governo Federal está 
trabalhando na duplicação 
da rodovia, em Minas Gera-
is, entre Belo Horizonte e 
Governador Valadares, em 
torno de 300 km. A obra está 
lenta, mas já tem 67km du-
plicados, sendo 35km entre o 
trevo de Caeté e rio Una, e 
outros 32km entre João Mon-
levade e Ipatinga (até a cida-
de de Antonio Dias). 

Em março, segundo o Diá-
rio do Comercio, será lança-
do o edital de privatização da 
BR 381 em Minas Gerais, 
com a presença do ministro 
Tarcísio de Freitas e do pró-
prio Presidente da República 
em Ipatinga, segundo articu-
lações do senador Carlos 
Viana (PSD-MG).

O movimento encabeçado 
por Enivaldo dos Anjos pre-
tende mobilizar também os 
políticos mineiros para que o 
Governo Federal inclua a 
duplicação até o seu KM 0 
em São Mateus, criando uma 
nova rota rodoviária entre as 
BRs 116 e 101, levando negó-
cios e turismo para o Norte 
do Espírito Santo e impac-
tando, positivamente, tam-
bém os Vales do Mucuri e do 
Jequitinhonha no Nordeste 
de Minas e Sul da Bahia.

A administração do trecho 
de 150km entre São Mateus 
e a divisa do Espírito Santo 
com Minas Gerais foi esta-
dualizada. Em vez da refede-
ralização, a intenção é que 
haja um convênio entre os 
dois entes, a União e o Esta-
do, para a execução da dupli-
cação desse trecho. No tre-
cho entre Governador Vala-
dares e Bananal (distrito de 
Mantena, na divisa capixa-
ba) a rodovia é gestão do Go-
verno Federal.

No Espírito Santo, quatro 
municípios são afetados, dire-
tamente, pela BR 381: Barra 
de São Francisco, Águia 
Branca, Nova Venécia e São 

Mateus. Em Minas Gerais, 
na parte prevista para dupli-
cação, são 26 municípios: 
Belo Horizonte, Santa Luzia, 
Sabará, Caeté, Nova União, 
Bom Jesus do Amparo, Ba-
rão de Cocais, São Gonçalo 
do Rio Abaixo, João Monle-
vade, Bela Vista de Minas, 
Nova Era, Antônio Dias, Ja-
guaraçu, Timóteo, Coronel 
Fabriciano, Ipatinga, Santa-
na do Paraíso, Belo Oriente, 
Naque, Periquito, Governa-
dor Valadares, Galileia, Divi-
no das Laranjeiras, Central 
de Minas, São João do Man-
teninha e Mantena.

Além desses municípios, 
o encontro em Barra de São 
Francisco reunirá também 
municípios não atravessados 
pela BR, mas impactados por 
ela, por serem vizinhos. No 
caso do Espírito Santo, por 
exemplo, estão Vila Pavão, 
Mantenópolis, Água Doce 
do Norte, Ecoporanga, São 
Gabriel da Palha, Pinheiros, 
Boa Esperança, Jaguaré, 
Conceição da Barra e Pedro 
Canário.

IBAMA
Da parte do Porto de Uru-

çuquara, o presidente da Pe-
trocity, José Roberto Barbo-
sa da Silva, tem mantido cer-
ta reserva nas informações, 
mas adiantou que a questão 
de investidor já está resolvi-
da, através de um banco que 
teria adquirido 49% das 
ações da empresa, que agora 
somente aguarda o desemba-
raço da questão ambiental 
para iniciar as obras do por-
to. A Petrocity conseguiu 
nanciamento federal para 
construir dois navios no Esta-
leiro Enseada, na Bahia.

Devido ao projeto do por-
to ter sido ampliado, inclusi-
ve com área militar, a Petro-
city deu entrada no pedido de 
licenciamento no Ibama, em 
Brasília. A ordem de serviço 
número 2, de  13 de janeiro 
de 2021, dada pelo presiden-
te do órgão, já designou o 

grupo de trabalho para anali-
sar o processo: Ana Margari-
da  Marques  Por tuga l , 
Andrea Cristina de Souza 
Mariano Porto, Breno Bispo 
da Silva, Heitor da Rocha 
Nunes de Castro, Miriam 
Cristina Leone Potzernheim, 
Renata Pires Nogueira Lima 
e Virginia Lauria Filgueiras.

A área destinada ao porto 
também já foi declarada de 
utilidade pública federal para 
efeito de execução da su-
pressão vegetal, por meio da 
Portaria 2008, de 02 de outu-
bro de 2020, do Ministério 
da Infraestrutura. 

No encontro de lançamen-
to do movimento em Barra 
de São Francisco, o presi-
dente da Petrocity disse que 
fará também o lançamento 
ocial do condomínio logís-
tico e empresarial de Uruçu-
quara, cuja construção será 
feita pela Odebrecht Enge-
nharia, a mesma empresa 
contratada para construir o 
porto. 

“Já assinamos também 
este contrato com a Ode-
brecht”, disse José Roberto. 
Serão mais de 400 salas, uma 
área militar da Marinha do 
Brasil, três restaurantes, o 
centro de informação e tec-
nologia (datacenter), além de 
20 galpões industriais. 

O projeto foi apresentado 
ao prefeito Daniel Santana, o 
Daniel da Açaí (PSDB), e ao 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Hassan 
Rezende, num encontro na 
Prefeitura de São Mateus. 

Também está em curso a 
construção, pela Badin Enge-
nharia, de uma termelétrica 
de 1.8 GW, suciente para 
abastecer todo o Espírito San-
to e ainda sobrar energia. A 
Badin vai participar do leilão 
nacional para fornecimento 
de energia e distribuição pelo 
linhão de transmissão que 
integrará o Espírito Santo ao 
restante do Brasil e que será 
construído por empreende-
dores espanhóis.”

Mapa traz três
municípios do ES em
risco alto para Covid-19
e começa a valer hoje

VITÓRIA – O Gover-
no do Estado anunciou, 
nesta sexta-feira (12), o 
44º Mapa de Risco Covid-
19. Três municípios estão 
classicados em risco alto 
(Águia Branca, Monta-
nha e Venda Nova do Imi-
grante), 38 em risco baixo 
e 37 em risco moderado.

Nesta semana, por cau-
sa do carnaval, a classi-
cação começa a valer já 
neste sábado (13) e vai até 
o dia 21.

“O carnaval desse ano 
terá que ser diferente, pre-
cisamos ter muito juízo. 
Conseguimos reduzir o 
índice de transmissão da 
Covid-19 nas últimas se-
manas, é preciso que a 
gente continue reduzindo, 
para reduzir óbitos e de-
manda de leitos nos hos-
pitais”, destacou o gover-
nador do Estado, Renato 
Casagrande (PSB).

Em comparação com o 
mapa da semana anterior, 
Guarapari e Anchieta saí-
ram do risco alto.

O mapa é o que dene 
as estratégias e restrições 
a serem seguidas por cada 
município para evitar o 
avanço da Covid-19. Nos 
municípios em risco alto, 
por exemplo, as escolas 
não podem ter aulas pre-
senciais.

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

(válido entre 13 e 21 de 
fevereiro)
Risco alto: Águia Bran-
ca, Montanha e Venda 
Nova do Imigrante.

R i s c o  m o d e r a d o : 
Afonso Cláudio, Anchie-
ta, Aracruz, Barra de São 
Francisco, Cachoeiro de 
Itapemirim, Cariacica, 
Divino de São Lourenço, 
Ecoporanga, Fundão, Go-
vernador Lindenberg, Gu-
açuí, Guarapari, Ibatiba, 
Ibiraçu, Iconha, Irupi, Iú-
na, Jerônimo Monteiro, 
João Neiva, Linhares, Ma-
rataízes, Marechal Floria-
no, Marilândia, Mimoso 
do Sul, Mucurici, Nova 
Venécia, Piúma, Ponto 
Belo, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, São 
Mateus, Serra, Sooreta-
ma, Vargem Alta, Vila Va-

lério, Vila Velha e Vitória.
Risco baixo: Água Do-

ce do Norte, Alegre, Alfre-
do Chaves, Alto Rio No-
vo, Apiacá, Atílio Vivác-
qua, Baixo Guandu, Boa 
Esperança, Bom Jesus do 
Norte, Brejetuba, Castelo, 
Colatina, Conceição da 
Barra, Conceição do Cas-
telo, Domingos Martins, 
Dores do Rio Preto, Ibiti-
rama, Itaguaçu, Itapemi-
rim, Itarana, Jaguaré, La-
ranja da Terra, Mantenó-
polis, Muniz Freire, Mu-
qui, Pancas, Pedro Caná-
rio, Pinheiros, Rio Novo 
do Sul, Santa Leopoldina, 
Santa Maria de Jetibá, San-
ta Teresa, São Domingos 
do Norte, São Gabriel da 
Palha, São José do Calça-
do, São Roque do Canaã, 
Viana e Vila Pavão.

CÁLCULO
A matriz de risco de 

convivência considera no 
eixo de ameaça: o coeci-
ente de casos ativos por 
município dos últimos 28 
dias, além da quantidade 
de testes realizados por 
grupo de mil habitantes e 
a média móvel de óbitos 
dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabi-
lidade considera a taxa de 
ocupação de leitos poten-
ciais de UTI exclusivos 
para tratamento da Covid-
19, isto é, a disponibilida-
de máxima de leitos para 
tratamento da doença. A 
estratégia de mapeamento 
de risco teve início no dia 
20 de abril.

O mapa de risco segue 
as orientações dos bole-
tins epidemiológicos do 
Ministério da Saúde e re-
comendações da equipe 
de especialistas do Centro 
de Comando e Controle 
(CCC) Covid-19 no Espí-
rito Santo, que é compos-
to pelo Corpo de Bombei-
ros Militar, Defesa Civil, 
Secretaria da Saúde (Se-
sa), Instituto Jones dos 
Santos Neves (IJSN), da 
Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) e do 
Instituto Federal do Espí-
rito Santo (Ifes). As deci-
sões adotadas pelo Go-
verno do Estado seguem 
parâmetros técnicos.

As vagas fazem parte da 1ª oferta do Qualificar ES em 2021, que já abriu 
inscrições para cursos presenciais e on-line. 

Municípios em risco alto são Águia Branca, Monta-
nha e Venda Nova do Imigrante. Vigência da classi-
ficação foi adiantada nesta semana por causa do 
carnaval.
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SÃO PAULO - Com o 
cancelamento do Carnaval 
em praticamente todo o Bra-
sil por causa da pandemia do 
novo coronavírus, uma gran-
de incógnita surgiu em torno 
da folga. Ao contrário do 
que muitos imaginam, a data 
festiva não é um feriado naci-
onal e apenas alguns esta-
dos, como o Rio de Janeiro, 
a consideram feriado muni-
cipal.

Por esse fator, na maioria 
das empresas em que o feria-
do não é ocial, como as de 
São Paulo, os dias de Carna-
val, a princípio, são conta-
dos como normais de traba-
lho.

"Existem empresas que, 
pelo costume de concede-
rem esse período de descan-
so aos empregados, continu-
arão concedendo essa folga. 
Mas existem outras empre-
sas que vão considerar como 
um dia útil", diz Maurício 
Pepe De Lion, sócio do Fels-
berg Advogados na área tra-
balhista, em entrevista ao 
Agora.

Uma alternativa que os 
empregadores costumam 
oferecer é um acordo de com-
pensação. O mais comum é 
ser feito pelo banco de ho-
ras, em acordo coletivo, com 
apoio do sindicato, ou indi-
vidual, em contato direto 
com o funcionário.

Sem o banco de horas, o 
empregador pode acordar 
que as horas sejam compen-
sadas dentro da mesma sema-
na ou do mesmo mês. Mas o 
trabalhador só pode fazer, 
no máximo, até duas horas a 
mais do que sua jornada de 
trabalho diário.

Em locais em que o Car-
naval não é feriado, o em-
pregador pode convocar os 
funcionários como um dia 
normal de trabalho, sem 
acréscimo na remuneração.

"Caso o trabalhador não 
apareça, ele pode sofrer puni-
ções como o desconto do dia 
faltoso, advertência ou, em 
caso de reincidência, pode 
sofrer uma penalidade mais 

CARNAVAL NÃO É FERIADO NACIONAL;
DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES

grave. A falta de apenas um 
dia não gera demissão por 
justa causa", comenta Fer-
nanda Borges Darós, especi-
alista em direito do trabalho 
e direito empresarial no es-
critório Silveiro Advogados.

Em locais que conside-
ram a data festiva como feri-
ado, o empregador também 
pode convocar o funcioná-
rio, mas aí a situação é dife-
rente.

"Nesse caso, a remunera-
ção é em dobro ou o empre-
gador pode conceder folga 
compensatória em acordo 
com o empregado. Pode a 
convenção coletiva estabe-
lecer percentual superior, 
mas é mais complicado. Va-
le destacar que essa regra 
vale apenas para terça-feira, 
já que segunda-feira é consi-
derado um dia útil", destaca 
Fernanda Darós.

O que precisa prevalecer 
em qualquer caso é o bom 
senso. "A conversa é o me-
lhor caminho. Tem casos e 
casos. O empregador pode 
conversar e entender essa 
situação, e decidir", diz Mau-
rício Lion.

CARNAVAL, FOLGA 
OU TRABALHO?

O Carnaval não é um feri-
ado nacional, portanto não é 
considerado ponto facultati-

vo Em algumas cidades é 
considerado feriado munici-
pal, como o Rio de Janeiro 
Em São Paulo, neste ano o 
governo optou por não con-
ceder ponto facultativo para 
funcionários da administra-
ção pública

FOLGA?
Onde não é feriado, em 

princípio, são dias normais 
de trabalho. Contudo, as em-
presas podem dar folga aos 
seus funcionários no perío-
do. Não é necessária uma 
negociação sindical para 
que o empregador conceda 
folga aos seus trabalhadores

COMPENSAÇÃO
Caso dê folga, as empresas 

podem exigir que essas horas 
sejam compensadas depois. 
Pelo banco de horas, o acordo 
pode ser coletivo (com apoio 
do sindicato) ou individual 
(em contato direto com o fun-
cionário). Sem o banco de 
horas, o empregador pode 
acordar que as horas sejam 
compensadas dentro da mes-
ma semana ou do mesmo 
mês. Mas o prossional só 
pode fazer, no máximo, até 
duas horas a mais por dia que 
sua jornada regular.

MAIOR 
REMUNERAÇÃO?

Em locais em que o Car-
naval é feriado municipal, a 
remuneração é em dobro 
(100%). A convenção coleti-
va pode estabelecer percen-
tual superior, mas isso não é 
frequente. Outra possibili-
dade é o empregador conce-
der folga compensatória ca-
so não queira pagar o dia em 
dobro. Essa regra vale ape-
nas para terça-feira, ou seja, 
segunda-feira é considerado 
dia útil, sem feriado, nem 
ponto facultativo. Porém, 
em locais em que o trabalha-
dor não receber folga, será 
mais um dia de trabalho com 
a mesma remuneração, sem 
acréscimo

FALTA PODE GERAR 
DEMISSÃO?

Caso o funcionário falte 
sem justicativa, ele pode 
sofrer punições como o des-
conto do dia ausente, adver-
tência ou uma penalidade 
maior, em caso de reincidên-
cia. A falta de apenas um dia 
não gera demissão por justa 
causa, diretamente.

Trabalhadores sempre 
podem tentar negociar com 
os empregadores. Apesar de 
não ser um feriado na grande 
maioria do país, é possível 
explicar a situação e buscar 
resolver a questão pelo diá-
logo.

São Mateus recebe
mais parceiros
para o Polo Industrial

Caixa deve entregar
casas da Aroeira
no início de abril

SÃO MATEUS – O Polo 
Industrial de São Mateus ca-
minha para ser uma das maio-
res ferramentas de geração de 
emprego, renda e desenvolvi-
mento do Norte do Estado. A 
Oxford, do ramo de porcela-
nato, prepara a construção de 
sua expansão e já tem o proje-
to para uma próxima fábrica. 
Outras indústrias, de diversos 
segmentos, estão com con-
versas adiantadas junto ao 
Prefeito Daniel Santana e à 
Secretaria Municipal de Pla-
nejamento, Captação de Re-
cursos e Desenvolvimento 
Econômico para se instala-
rem em São Mateus.

Uma reunião no Gabinete 
da Prefeitura o ex-presidente 
da Federação das Indústrias 
do Espírito Santo (Findes), e 
do Sebrae, Marcos Guerra, 
que ofereceu toda a sua expe-
riência para atrair mais em-

SÃO MATEUS – O prefe-
ito Daniel Santana fez uma 
visita ocial ao Solar de São 
Mateus, conjunto habitacio-
nal que está sendo construído 
no Bairro Aroeira com recur-
sos do Governo Federal. A 
construção cou paralisada 
durante vários anos, mas a 
Prefeitura de São Mateus re-
fez o cadastro das famílias, 
sanou todas as irregularida-
des para renovação do convê-
nio e possibilitou a retomada 
das obras. 

Acompanhado pela secre-
tária municipal de Assistência 
Social, Marinalva Broedel, e 
pelo sócio-proprietário da 
empresa responsável pelos 
serviços, José Agenor dos 
Santos Costa, Daniel conferiu 
de perto o andamento dos 
trabalhos, que estão pratica-
mente nalizados.

A obra, que faz parte do 
programa “Minha Casa, Mi-
nha Vida”, tem previsão de 
entrega já no início de abril de 
2021. Segundo José Agenor, a 
equipe de vistoria da Caixa 

presários para o Polo Indus-
trial de São Mateus. “Conhe-
ci o Polo. É excelente. Não é 
dentro da Cidade, mas tam-
bém não é longe, está ao lado 
da BR 101. Tem uma área 
ideal e condições estruturais 
de se expandir bem. Além 
disso, Daniel Santana é um 
prefeito empreendedor e sa-
be da importância de dar con-
dições de as empresas se ins-
talarem. Pode contar conos-
co” – enfatizou.

FINDES, SEBRAE E 
CONFEDERAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE
Marcos Guerra foi presi-

dente da Findes de 2011 a 
2017, e do Sebrae de 2015 a 
2018. Também foi vice-
presidente da Confederação 
Nacional da Indústria e presi-
dente do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente.

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Militar de São Mateus 
apreendeu no distrito de 
Nestor Gomes dois veícu-
los abandonados e que fo-
ram utilizados por assaltan-
tes na região de Córrego da 
Areia, onde praticaram um 
roubo e levaram o carro da 
vítima na noite desta quar-
ta-feira (10). Segundo in-
formou a polícia, em aten-
dimento ao Copom, milita-
res foram até o Córrego da 
Areia, para atendimento da 
ocorrência.

POLÍCIA MILITAR RECUPERA DOIS
CARROS ROUBADOS EM NESTOR GOMES

Em contato com a vítima, 
esta relatou que quando saia 
de um culto fora surpreen-
dida por quatro homens em 
um carro VW Fox branco. 
Dois deles desembarcaram 
e, cada um com uma pistola, 
anunciaram o roubo, levan-
do seu veículo, um Ford 
Fiesta branco, e um apare-
lho celular. Em seguida, 
fugiram pela estrada que 
liga Córrego da Areia ao 
Distrito de Nestor Gomes.

Em seguida, a polícia 
saiu em patrulhamento pe-

las imediações, e recebeu 
informações da ocorrência 
de um veículo abandonado 
em estrada que dá acesso 
àquela localidade. O carro 
era o Fox usado no assalto, e 
que está com restrição a fur-
to e roubo. Próximo do lo-
cal a polícia localizou outro 
carro abandonado. Trata-se 
de um Fiat Strada que esta-
va com placa clonada. Ne-
nhum suspeito foi localiza-
do. Os veículos foram leva-
dos para a autoridade poli-
cial.

Econômica Federal, respon-
sável pelo nanciamento, já 
está em campo, e deve nali-
zar o “pente-no”, ou seja, a 
vistoria nal, nos próximos 
dias.

CASAS ADAPTÁVEIS E 
COM AQUECEDORES 

SOLAR
O empreendimento será 

entregue com todas as ruas 
pavimentadas, rede de coleta 
e estação de tratamento de 
esgoto, e sistema de abasteci-
mento de água, com um reser-
vatório central e um poço arte-
siano para prevenir desabas-
tecimento. No total, são 434 
unidades residenciais, das 
quais 15 unidades já adapta-
das para pessoas com necessi-
dades especiais - PNE. 

Cada casa tem dois quar-
tos, sala, cozinha e banheiro, e 
será entregue ao futuro pro-
prietário com aquecedor solar 
para o chuveiro, que dispõe de 
um reservatório de água quen-
te com capacidade de 200 
litros.

Ao contrário do que muitos imaginam, a data festiva não é um feriado nacional e ape-
nas alguns estados, como o Rio de Janeiro, a consideram feriado municipal.

O conjunto habitacional que está sendo construí-
do no Bairro Aroeira com recursos do Governo Fede-
ral. 

A Oxford, do ramo de porcelanato, prepara a construção de 
sua expansão e já tem o projeto para uma próxima fábrica.
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Com idades entre 10 a 14 anos, 275 meninas deram à luz no ano passado no ES.

A mercadoria é comercializada com preço mais atrativo que os demais itens do mer-
cado e as encomendas são feitas diretamente com a unidade prisional.

VITÓRIA – O Espírito 
Santo, em 2020, registrou 
que 275 meninas, com ida-
des entre 10 a 14 anos, de-
ram à luz no ano passado, 
segundo o Sistema de Nasci-
dos Vivos, do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O levanta-
mento já está com o deputa-
do Delegado Danilo Bahi-
ense (sem partido), novo 
presidente da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente e Política Sobre 
Drogas da Assembleia Le-
gislativa e preocupa o parla-
mentar.

Para Bahiense, não é pos-
sível dizer que todos os ca-
sos possam ter sido crimes. 
Contudo, o parlamentar res-
saltou a necessidade de ma-
is ações de proteção à infân-
cia, principalmente das garo-
tas.

“São meninas que ainda 
estão em formação global da 
vida, em todos os aspectos, 
desde o biológico até o psi-
cológico. É preciso que haja 

Na Penitenciária Regio-
nal de Linhares (PRL), no 
norte do Estado, internos 
são responsáveis pela pro-
dução de blocos de concre-
to, utilizados na construção 
civil. Dez presos participam 
do projeto “Blocos Estrutu-
rais” e são responsáveis pela 
produção diária de cerca de 
500 blocos de alvenaria. A 
mercadoria é comercializa-
da com preço mais atrativo 
que os demais itens do mer-
cado e as encomendas são 
feitas diretamente com a 
unidade prisional.

O diretor da Penitenciá-
ria, Vinicius Narcizo, expli-
ca que o projeto foi pensado 
para possibilitar a ressociali-

MAIS DE 200 MENINAS DERAM À LUZ NO ES
EM 2020 E NÚMERO PREOCUPA DEPUTADO

ações rmes, do município, 
do Estado e dos demais pode-
res para que se mude uma 
cultura que infelizmente se 
repete em muitas famílias. 
Vamos dialogar sobre isso 
na Comissão”.

O parlamentar, que foi 
delegado da Polícia Civil 
por mais de 30 anos, deta-

lhou as cidades que mais 
tiveram partos de mães nes-
sa faixa etária. “Lideraram 
as cidades de Serra, com 40, 
Vitória e Linhares, ambas 
com 25. Percebemos, então, 
a incidência de casos tanto 
na região metropolitana 
quanto no Norte. Culturas 
machistas que se reprodu-

zem em diversas localidades 
e, às vezes, tendo um silên-
cio, seja por medo ou por 
conivência, que ratica 
isso”.

Com relação aos tipos de 
procedimentos, dos 275 par-
tos de mães com idades en-
tre 10 a 14 anos, 91 foram 
cesáreas.
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INTERNOS DE UNIDADE PRISIONAL PRODUZEM
BLOCOS EM PROJETO RESSOCIALIZADOR

zação dos internos, por meio 
do trabalho aliado a uma 
entrega à sociedade.

“A nossa fábrica foi insta-
lada pensando em criar opor-
tunidade de ocupação, tor-
nando-os produtivos e traba-
lhando também a questão da 
perspectiva para a vida pós-
cárcere. Muitos internos têm 
alguma experiência na área 
da construção civil. Desde o 
início dessa ação, vários co-
mentaram sobre o sonho de 
construir a casa própria, aju-
dar a família, sabendo que 
há possibilidades, por meio 
do próprio esforço e com 
materiais alternativos, como 
os produzidos no sistema”, 
enfatizou Narcizo.

O Conselho Interativo de 
Segurança de Linhares é 
parceiro da Penitenciária 
Regional de Linhares na ini-
ciativa. Os recursos oriun-
dos da comercialização do 
material são revertidos para 
o próprio projeto e também 
empregados no apoio a ou-
tros projetos e na manuten-
ção da unidade e das demais 
instituições da segurança 
pública no município.

EXPANSÃO DO 
PROJETO

Para ampliar o projeto, a 
Secretaria da Justiça (Sejus) 
destinou, neste mês, uma 
carreta à unidade prisional. 
O veículo, modelo Bitrem, 

irá facilitar o transporte das 
produções, bem como dos 
insumos, permitindo a com-
pra direta com fornecedor e 
ajudando a tornar o preço 
ainda mais atraente. O dire-
tor Vinicius Narcizo destaca 
que, nos planos, está a ex-
pansão da produção e a am-
pliação das vendas para ou-
tros municípios, além do 
envolvimento de mais dez 
internos.

Os presos que integram o 
projeto têm direito à remi-
ção de um dia de pena a cada 
três dias trabalhados. A par-
tir da experiência na fábrica 
de tijolos, muitos são enca-
minhados para atuação em 
empresas conveniadas, com 
trabalho externo remunera-
do. Dessa forma, o projeto 
funciona na triagem de habi-
lidades e também como uma 
escola de aprendizado.

O interno Adelso Silva 
conta que tem experiência 
como ajudante de pedreiro e 
se aperfeiçoou como pedrei-
ro na unidade prisional. 
“Cheguei aqui no projeto 
depois que z o curso de 
pedreiro na unidade. Aqui, 
aprendi uma nova habilida-
de, que é a de operador de 
máquina e, quando sair, que-
ro continuar na construção 
civil. Esse projeto me aju-
dou muito e estou empolga-
do, porque já recebi propos-
tas para emprego nesta li-
nha, após receber alvará”, 
disse o interno. 

PRF aponta trechos
críticos nas rodovias
do Espírito Santo

VITÓRIA – A Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) iniciou 
nesta sexta-feira (12) a Opera-
ção Carnaval em todas as rodo-
vias federais do Espírito San-
to. O trabalho, que seguirá até 
as 23h59 da Quarta-Feira de 
Cinzas (17), tem o objetivo de 
reduzir a violência no trânsito.

A intenção é diminuir os 
números de acidentes graves, 
feridos e mortos durante o 
carnaval, quando, tradicional-
mente, ocorre um aumento do 
uxo de veículos e passagei-
ros nas estradas, elevando o 
risco de acidentes.

De acordo com a PRF, o 
monitoramento será intensi-
cado, com o aumento da pre-
sença e da disponibilidade dos 
agentes nos locais e horários 
com maior concentração de 
registros de acidentes e ocor-
rências criminais, nas estradas 
e rodovias.

A PRF informou ainda que 
a scalização estará direciona-
da para as condutas de risco 
praticadas pelos condutores, 
principalmente, a ultrapassa-
gem indevida, embriaguez ao 
volante, não utilização do cin-
to de segurança, transporte 
inadequado de crianças, não 
uso do capacete, excesso de 
velocidade e manuseio do 
celular durante a condução de 
veículos.

Além dos condutores, se-
rão desenvolvidas atividades 
educativas para os ciclistas 

(pedal legal), pedestres (utili-
zação de passarelas), passagei-
ros de ônibus coletivos inte-
restaduais (rodoviária de Vitó-
ria) e cinema rodoviário, que 
buscam a conscientização dos 
motoristas e usuários que tra-
fegam nas rodovias federais.

No ano passado, durante a 
Operação de Carnaval foram 
registrados 55 acidentes, 88 
feridos e três mortes.

TRÁFEGO DE 
VEÍCULOS LONGOS 
COM RESTRIÇÕES
Durante os dias que, histo-

ricamente, têm o maior movi-
mento nas rodovias, estão pre-
vistas as restrições de tráfego 
para veículos longos e porta-
dores de Autorização Especial 
de Trânsito (AET). Nos se-
guintes períodos: sábado (13) 
pela manhã, terça-feira (16) à 
tarde e quarta-feira (17) pela 
manhã.

A PRF orientou aos condu-
tores que veículos envolvidos 
em acidente sem vítimas se-
jam retirados da pista e estaci-
onados no acostamento ou em 
local seguro, com a devida 
sinalização, para evitar a ocor-
rência de novos acidentes. 
Após esses procedimentos de 
segurança, os condutores po-
dem registrar a ocorrência 
pelo site declarante.prf.gov.br, 
que possui valor legal similar 
ao boletim confeccionado pela 
PRF.

Assassinatos no Brasil
aumentaram 5% em 2020,
aponta índice

SÃO PAULO – Platafor-
ma desenvolvida apontou 
que após dois anos consecu-
tivos de queda, em compara-
ção com 2019, o Brasil regis-
trou uma alta de 5% nos cri-
mes violentos em 2020. O 
índice nacional de homicídi-
os tem como base os dados 
ociais dos 26 estados e do 
Distrito Federal.

De acordo com o índice, 
houve uma diferença de 
2.162 mortes de 2019 para 
2020, isto porque foram re-
gistradas 41.730 em 2019, 
contra 43.892 em 2020. O 

índice inclui as vítimas de 
homicídios dolosos, femini-
cídios, latrocínios e lesões 
corporais seguidas de morte.

Mesmo com 20% de au-
mento nos assassinatos, o 
nordeste também foi a região 
responsável por grande parte 
da queda de mortes nos últi-
mos dois anos. Os dados de 
cada mês, fazem parte do 
Monitor da Violência, uma 
parceria do G1 com o Núcleo 
de Estudos da Violência da 
Universidade de São Paulo 
(NEV-USP) e o Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública.

Estão previstas restrições de tráfego para veículos 
longos e portadores de Autorização Especial de 
Trânsito (AET).

TRECHOS CRÍTICOS NAS Brs:
BR-101 km 260-270 (Cidade Pomar/Carapina)
BR-101 km 370-380 (Anchieta/Iconha)
BR-101 km 400-410 (Itapemirim)
BR-101 km 80-90 (São Mateus)
BR-101 km 100-110 (Sooretama)
BR-101 km 140-150 (Linhares)
BR-262 km 0-10 (Cariacica)
BR-262 Km 40-60 (Domingos Martins/Marechal)
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TREM DIFÍCIL
Desde 2002 funciona 

na China o trem conheci-
do como “Shanghai Air-
port Shuttle”. O dito cujo 
viaja a espantosos 429 
km/h. Nos idos de 2015 o 
Japão testou seu “Chuo 
Shinkansen”, tendo sido 
alcançada a velocidade de 
601 km/h. E voltando à 
China, pesquisadores da 
Universidade Southwest 
Jiaotong criaram um trem 
capaz de chegar a 1.000 
km/h. A propósito, regis-
tro que aquele país tem 
cerca de 38.000 km de 
ferrovias de alta velocida-
de, pelas quais os trens 
trafegam entre 299 km/h 
e 350 km/h.

Enquanto isso, nos idos 
de 2018, apurou-se que a 
velocidade dos trens co-
merciais que cruzam este 
país de dimensões conti-
nentais alcançou a ex-
pressiva marca de 15,42 
km/h - número ligeira-
mente superior aos 15,13 
km/h do ano anterior.

Nos EUA a malha fer-
roviária chega a 293.564 
km (dados de 2014). Por 
ela passam 43% das car-
gas movimentadas no pa-
ís. O Brasil conta com ape-
nas 29.165 km de ferrovi-
as - pelas quais passam 
pouco mais de 15% das 
mercadorias transporta-
das. Lembrando-se sem-
pre, porém, que o minério 
de ferro responde por 
70% do que transporta-
mos de trem.

A propósito, li que um 
terço de nossa malha fer-
roviária foi obra do sau-
doso Imperador Dom Pe-
dro II. E que uns 30% de 
nossas ferrovias estão em 
péssimo estado ou mes-
mo desativadas. Para pio-

rar, parece que há dicul-
dade de padronizar as li-
nhas em função dos dife-
rentes tamanhos de bito-
la.

Vamos às consequênci-
as. Em 2016 o décit 
público chegou a R$ 
170,5 bilhões. Deste to-
dos falam. Para este não 
se para de buscar alguma 
solução - que passa, inva-
riavelmente, pela imposi-
ção de algum sacrifício 
para um povo já sacrica-
do. Enquanto isso, silen-
ciosamente, a baixa qua-
lidade de nossa infraes-
trutura danica a econo-
mia em R$ 151 bilhões a 
cada ano. Apesar de tudo 
isso, em tempos de bo-
nança investíamos apenas 
2,2% do PIB em infraes-
trutura - contra 3,8% da 
média mundial.

Pois é. Será que as ‘lo-
comotivas econômicas do 
mundo’ aguardarão o Bra-
sil melhorar sua infraes-
trutura para com ele com-
petir em igualdade de con-
dições? Será que espera-
rão pacientemente, en-
quanto resolvemos nos-
sos intermináveis proble-
mas administrativos e 
jurídicos? Será que ca-
rão parados, nos contem-
plando a discutir a in-
uência do soluço dos 
urubus na formação das 
correntes aéreas? Ou sim-
plesmente nos engolirão? 
Ou já estão nos engolin-
do? Anal, ‘a la anda’…
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CrônicaQUALIFICAR ES ABRE 120 VAGAS PARA
CURSOS SEMIPRESENCIAIS GRATUITOS

NOVOS CONCURSOS ESTÃO SUSPENSOS
NO ESTADO ATÉ O FIM DO ANO

VITÓRIA – O Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Educação 
Prossional (Secti), abre 
120 vagas para cursos semi-
presenciais do Programa 
Qualicar ES. Como pré-
requisito para concorrer a 
uma vaga, os candidatos 
devem ter curso de gradua-
ção em qualquer área pros-
sional. As inscrições se-
guem até o dia 21 de fevere-
iro e devem ser realizadas 
no site: www.qualicar.es-
.gov.br.

As vagas fazem parte da 
1ª oferta do Qualicar ES 
em 2021, que já abriu inscri-
ções para cursos presenciais 
e on-line. Nesta oferta, dois 
cursos estão disponíveis 
para escolha da população: 
Recursos Tecnológicos Edu-
cacionais e Metodologias 
Ativas na Educação, ambos 
com carga horária de 200 
horas, divididas em 184 ho-
ras a distância e 16 horas 
presenciais.

Os encontros presenciais 
irão acontecer no Centro 
Estadual de Educação Téc-
nica (CEET) Vasco Couti-
nho, em Vila Velha. Já as 
aulas virtuais, acontecem no 
Ambiente Virtual de Apren-

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo suspen-

As vagas fazem parte da 1ª oferta do Qualificar ES em 2021, que já abriu inscrições 
para cursos presenciais e on-line. 

dizagem (AVA), pelo site do 
programa.

Para se inscrever, basta o 
interessado acessar o site ou 
link direto clicando aqui, 
preencher uma cha de 
cadastro (caso já tenha, é só 
acessar com o login e senha) 
e depois se inscrever no cur-
so desejado. Na inscrição o 
cidadão deve anexar os se-
guintes documentos: 

Carteira de Identidade, 
ou documento similar com 
foto, frente e verso (obriga-
tório).

Diploma de Graduação 
OU declaração de colação 
de grau, com data válida, em 
Instituição reconhecida pelo 
MEC (obrigatório).

Os documentos devem 
ser anexados em formato 
PDF ou JPEG e são obriga-
tórios para que a inscrição 
seja aceita. Cada cidadão 
pode se inscrever em um 
curso e a seleção é feita pela 
ordem de inscrição dos can-
didatos.

A divulgação dos classi-
cados e dos suplentes será 

realizada no dia 25 de feve-
reiro, por meio do site do 
Programa.

AULAS
As aulas dos cursos semi-

presenciais vão acontecer 
de 06 de março a 06 de ma-
io, sendo obrigatória a pre-
sença do aluno nos quatro 
encontros presenciais, que 
serão realizados aos sába-
dos e terão duração de qua-
tro horas cada. No edital de 
seleção é possível conferir 
as datas dos encontros.

Rua Monsenhor Guilherme Schmitz,
194 B - Sernamby - São Mateus

(27) 9 9736-2880

Lavagem Geral, Lavagem do Motor,
Polimento, Cristalização, Aspiração

deu até o m do ano de 2021 
a abertura e realização de 

novos concursos públicos, 
bem como a criação de no-
vos cargos e graticações.

As medidas fazem parte 
de um decreto de contin-
genciamento de gastos pu-
blicado na edição desta quin-
ta-feira (11) do Diário O-
cial.

Também estão suspensos 
os convênios e contratos de 
apoio estadual em eventos 
como feiras, gincanas e ex-
posições. Uso de celulares e 
carros institucionais tam-
bém estão restritos. O go-
verno ainda requereu a jus-
ticativa de imóveis aluga-

dos.
O decreto suspendeu tam-

bém a realização de eventos 
que envolvam coffee break, 
buffet, locação de espaços e 
equipamentos, além da par-
ticipação de servidores em 
cursos e eventos que acon-
teçam fora do estado.

Exceções a essas proibi-
ções podem ser avaliadas 
pela Comissão de Melho-
ria da Eciência e Raciona-
lização dos Gastos Públi-
cos (CMERGP), responsá-
vel por avaliar os gastos e 
propor medidas de redu-
ção.

As vagas fazem parte da 1ª oferta do Qualificar ES em 2021, 
que já abriu inscrições para cursos presenciais e on-line. 
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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

Venha morar em um lugar com Infra-estrutura completa: Saneamento
básico, drenagem 

pluvial,
calçamento,
rede de água
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NOTCIAS
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PARTICIPE
VOCÊ

TAMBÉM
DO NOSSO
GRUPO NO
TELEGRAM

Receba
notícias
a todo

momento.

MAIS UM
CANAL DE
INFORMAÇÃO
PARA VOCÊ


