
A empresa que fará o projeto executivo e captará recursos para a constru-
ção da Estrada de Ferro Minas – Espírito Santo (EFMES) será apresentado 

aos líderes políticos e empresariais que se reunirão no dia 5 de março.
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BRASÍLIA – O governo 
federal quer antecipar o pa-
gamento do  13º de aposen-
tados e pensionistas do 
INSS e o abono salarial , co-
mo forma de estimular o di-
namismo econômico sem 
aumento do endividamento. 
As medidas seriam uma es-
pécie de 14º salário para tra-
balhadores que ganham até 
dois salários mínimos com 
carteira assinada e injetaria 
R$ 57 bilhões na economia, 
como apurou o Estadão.

A antecipação do abono ( 
Pis/Pasep ) já vem aconte-
cendo, com repasses que 
chegam a R$ 7,33 bilhões. O 
pagamento do 13º da previ-
dência, por sua vez, ainda 
precisa da denição do ca-
lendário, mas o governo cal-
cula um estímulo de R$ 25 
bilhões por parcela paga.

No ano passado o Minis-
tério da Economia também 
adiantou o recurso, e pagou 
a aposentadoria ainda em 
março e maio. A disponibili-
dade para 2021 depende do 
caixa do Tesouro Nacional, 
que precisa administrar RS 
700 bilhões, mantendo o 
compromisso com investi-
dores da dívida pública.

Enquanto o  auxílio emer-
gencial continua indenido, 
o adiantamento é uma das 

GOVERNO QUER ANTECIPAR 13º DE
APOSENTADOS PARA ESTIMULAR ECONOMIA

MILITARES PRENDEM DOIS ASSALTANTES
E RECUPERA PRODUTOS EM SÃO MATEUS

Pazuello diz
que vai antecipar
vacinação de
professores

BRASÍLIA – O minis-
tro da Saúde, Eduardo Pa-
zuello, disse a prefeitos 
nesta sexta-feira (19) que 
a pasta deve alterar a estra-
tégia de vacinação contra 
a Covid-19. 

A partir de agora, cida-
des não precisam mais 
reservar a segunda dose da 
vacina Coronavac para ser 
aplicada. A justicativa é 
que já há maior garantia de 
produção, o que permitiria 
um envio posterior, em 
novas remessas. 

A informação foi divul-
gada pela Frente Nacional 
dos Prefeitos, que pediu a 
reunião com o ministro. 

"Agora, a partir do dia 
23, com a chegada de 4,7 
milhões de novas vacinas, 
a imunização será em 4,7 
milhões de brasileiros, 
não a metade, como estava 
acontecendo até então", 
informou a frente.

A medida atende a uma 
demanda dos prefeitos. 
Nos últimos dias, ao me-
nos cinco capitais tiveram 
que interromper suas cam-
panhas de vacinação devi-
do a falta de doses. O mi-
nistério, porém, ainda ori-
entava manter reservado o 
volume da 2a dose da Co-
ronavac, alegando que 
ainda não tinha um crono-
grama claro de entregas.

O prazo para aplicação 
da segunda dose para essa 
vacina é de 14 dias até 28 
dias.

No encontro, Pazuello 
também disse que deve 
alterar cronograma para 
vacinar professores mais 
cedo. A expectativa é que 

isso ocorra até março.
O pedido era feito pelos 

prefeitos como estratégia 
para retomar a aulas pre-
senciais no país. O minis-
tério, no entanto, ainda 
não tinha concordado com 
a possibilidade.

Segundo informações 
apresentadas pela pasta na 
reunião, as 4,7 milhões de 
doses devem ser enviadas 
até o dia 28. Destas, 2 mi-
lhões seriam da AstraZe-
neca, importadas da Índia, 
e 2,7 milhões da Corona-
vac, que é produzida pelo 
Butantan.

A expectativa é que ha-
ja distribuição de mais 21 
milhões de doses em mar-
ço -daí a possibilidade de 
calcular outra remessa 
para a segunda dose da 
Coronavac.

Ainda na reunião, al-
guns prefeitos disseram ao 
ministro ter disponibilida-
de para adquirir vacinas 
caso haja apoio do minis-
tério. A situação ocorre em 
meio a críticas de atraso 
do governo federal na ne-
gociação de novos contra-
tos e baixo fornecimento 
inicial de doses.

"Não queremos dispu-
tar com o governo, mas 
seria importante permitir 
que estados e municípios 
pudessem comprar para 
garantir a imunização", 
disse o prefeito de Salva-
dor, Bruno Reis.

Em resposta, segundo a 
FNP, o ministro pediu que 
cidades tenham "paciên-
cia" e armou que a pro-
dução de vacinas deve 
crescer nos próximos dias.

alternativas mais viáveis pa-
ra conter os efeitos negativos 
da pandemia de C ovid-19 .

Isso porque o auxílio de-
pende de dinheiro novo a ser 
obtido por meio de emissão 
de dívida pública. As nego-
ciações avançam com o pos-
sível valor de R$ 250, mas 
pode ser elevado para R$ 
280 a R$ 320, como querem 
parlamentares da base aliada 
do governo. Para isso, a equi-
pe do ministro Paulo Guedes 
busca emplacar medidas de 
ajuste e compensação eco-
nômicas.

PARA AS EMPRESAS
Além disso, o governo 

também estuda direcionar 
recursos para o Fundo Garan-
tidor de Investimentos (FGI), 
para o Programa Emergenci-
al de Acesso a Crédito (Peac) 
e ao Fundo de Garantia de 
Operações (FGO), visando 
facilitar as operações de cré-
dito para pequenas e médias 
empresas. As condições para 
empréstimos seriam facilita-
das em troca de uma taxa de 
juros levemente maior, mas 
ainda abaixo da cobrada pe-
los bancos.

Por outro lado, a Procura-
doria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) abriu uma  
renegociação de débitos tri-
butários para empresas que 
postergaram os pagamentos 
de tributos entre março e 
dezembro de 2020 e ainda 
não têm condições de pagá-
los. O programa também 
traz vantagens para pessoas 
físicas que adquiriram débi-
tos durante a pandemia.

Outra medida que segue 
em vigor é a redução do salá-
rio proporcional à jornada 
de trabalho.

Governo tenta melhorar a economia sem aumento do endividamento.

SÃO MATEUS – Milita-
res prenderam um menor 
que era foragido da Justiça 
de Linhares e também um 
homem de 29 anos, acusa-
dos de assaltarem um esta-
belecimento comercial no 
Bairro Sernamby. Os dados 

constam no Boletim de Ocor-
rência da Polícia Militar.

No local, a vítima infor-
mou aos policiais que um 
homem de posse de uma pis-
tola chegou ameaçando, gri-
tando e aterrorizando. Antes 
de fugir em uma bicicleta 

branca, os bandidos levaram 
dois celulares e a quantia de 
R$ 168,75.

Os policiais realizaram 
buscas nas imediações e con-
seguiram prender os acusa-

dos e recuperar todos os obje-
tos roubados. Os detidos, 
todo material foram encami-
nhados a 18ª Delegacia Regi-
onal de São Mateus e estão a 
disposição da Justiça.

Para atender as 500 mil unidades já foram instalados 
400 mil sistemas solares, outra marca recorde, so-
mando investimento de R$ 23,1 bilhões

Previsão do Tempo
SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

24º
28º Sensação

térmica: 24º/32º
Ventos: 20 km/h
UV: 6 alto

A informação foi divulgada pela Frente Nacional 
dos Prefeitos, que pediu a reunião com o ministro. 
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SÃO MATEUS – A empresa 
que fará o projeto executivo e 
captará recursos para a constru-
ção da Estrada de Ferro Minas – 
Espírito Santo (EFMES), projeta-
da pela Petrocity Portos para ligar 
o porto de Uruçuquara a Sete 
Lagoas, ao Norte de Belo Hori-
zonte, será apresentado aos líde-
res políticos e empresariais que se 
reunirão no dia 5 de março, às 10 
horas, em Barra de São Francis-
co, a convite do prefeito Enivaldo 
dos Anjos (PSD).

O anúncio foi feito pelo presi-
dente da Petrocity, José Roberto 
Barbosa da Silva, acrescentando 
que a ferrovia será construída no 
modelo “shortline” americano – 
isto é, linha curta - , com bitola 
larga, o que permitirá maior velo-
cidade e maior capacidade de 
carga das composições. 

A EFMES está na la do 
Ministério da Infraestrutura como 
um dos projetos de interesse naci-
onal, dentro do plano de expan-
são e fortalecimento da malha 
ferroviária, para receber autoriza-
ção assim que for votado o PLS 
261/2018, de autoria do senador 
José Serra (PSDB-SP), prevendo 
a construção de empreendimen-
tos privados sem necessidade de 
concessão do Governo Federal, 
mas apenas demandando uma 
autorização. 

“Nosso projeto não terá um 
centavo de dinheiro público. Será 
todo construído com capital pri-
vado. O primeiro trecho será en-
tre o porto em São Mateus até 
Governador Valadares. Haverá 
uma UTAC (Unidade de Trans-
bordo e Armazenagem de Car-
gas) no ponto de conexão com o 
porto, outra em Barra de São Fran-
cisco e a terceira em Valadares. 
Depois, faremos a segunda etapa, 
de Governador Valadares a Ipa-
tinga, que também terá uma 
UTAC. Assim, já teremos cons-
truída mais da metade da ferrovia 
e avançaremos até Sete Lagoas, 
passando por Conns, que tam-
bém terá uma UTAC”, explicou 
José Roberto. 

CARGAS
José Roberto disse ter comple-

to estudo de cargas produzidas na 
região de inuência da futura 
EFMES e que os apresentará no 
encontro do próximo dia 5, quan-
do será lançado um movimento 
articulado pelo prefeito Enivaldo 

PETROCITY APRESENTA NO DIA 5
A EMPRESA QUE VAI CONSTRUIR
FERROVIA MINAS-ESPÍRITO SANTO

dos Anjos (PSD), de Barra de São 
Francisco, e vai reunir lideranças 
políticas e empresariais do Norte 
e Noroeste do Espírito Santo e do 
Leste de Minas Gerais para de-
fender três grandes intervenções 
logísticas para mudar a congu-
ração social e econômica das 
duas regiões.

Os projetos são: a duplicação 
de 300 km da BR-381, entre Go-
vernador Valadares e São Mateus, 
e o apoio à construção do Centro 
Portuário de São Mateus, pela 
Petrocity Portos, em Uruçuquara, 
e à Estrada de Ferro Minas-
Espírito Santo. “Nosso estudo, 
em poder do Ministério, aponta 
que foram produzidos em 2018, 
para exportação, nas regiões Nor-
te-Noroeste do Espírito Santo, 
Sul da Bahia e Leste-Nordeste de 
Minas, um volume de 28 bilhões 
de dólares em cargas gerais”, 
disse o CEO da Petrocity.

O movimento, que ganhou o 
nome de “Rota 381”, será lança-
do em Barra de São Francisco, no 
dia 5 de março deste ano, quando 
a Petrocity fará o lançamento do 
condomínio portuário e industrial 
a ser construído na retroárea do 
futuro porto e que já está autori-
zado no Plano Diretor Urbano do 
município de São Mateus.

Todos os prefeitos da região 
da Sudene no Espírito Santo, ao 
norte do rio Doce, num total de 
27 municípios, estão sendo con-
vidados pessoalmente por Eni-
valdo dos Anjos. Pelo menos 30 
empresários já conrmaram, 
junto à Petrocity, interesse em 
participar do encontro, que será 

no cerimonial Manaaim, que 
tem 900 metros quadrados. Den-
tre eles, o representante da em-
presa que acabou de assinar o 
memorando de entendimento 
para realizar os estudos da fer-
rovia ligando o porto a Minas 
Gerais.

MUNICÍPIOS
“Vamos fazer tudo dentro das 

regras de segurança da Covid-19. 
O local é muito amplo e mantere-
mos distanciamento social entre 
os convidados, que deverão estar 
de máscara durante todo o even-
to”, disse o secretário de Desen-
volvimento e Geração de Empre-
gos de Barra de São Francisco, 
Guilherme Fernandes, que está na 
coordenação 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 Rodovia Fernão Di-
as, em homenagem ao “caçador 
de esmeraldas” Fernão Dias Paes 
Leme, bandeirante paulista que 
viveu no século XVI e é o perso-
nagem de maior renome dessa 
época, ao lado de Antonio Rapo-
so Tavares. 

O Governo Federal está traba-
lhando na duplicação da rodovia, 
em Minas Gerais, entre Belo Hori-
zonte e Governador Valadares, 
em torno de 300 km. A obra está 
lenta, mas já tem 67km duplica-
dos, sendo 35km entre o trevo de 
Caeté e rio Una, e outros 32km 
entre João Monlevade e Ipatinga 
(até a cidade de Antonio Dias). 

Em março, segundo o Diário 
do Comercio, será lançado o edi-
tal de privatização da BR 381 em 
Minas Gerais, com a presença do 
ministro Tarcísio de Freitas e do 
próprio Presidente da República 
em Ipatinga, segundo articula-
ções do senador Carlos Viana 
(PSD-MG).

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

Muita chuva, raios e
trovoadas: veja como
fica o tempo no ES
neste fim de semana!

VITÓRIA – A Zona de 
Convergência do Atlântico 
Sul está se organizando sobre 
o Brasil e nos próximos dias 
vai provocar bastante chuva 
em vários estados da Região 
Sudeste, inclusive o Espírito 
Santo

Assim ocorreu nos últimos 
dias, o m de semana dos 
capixaba promete ser de chu-
va. Na sexta-feira (19), se-
gundo o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Incaper), a 
atuação de uma Zona de Con-
vergência do Atlântico Sul 
(ZCAS), aumenta as nuvens e 
deixa o tempo instável. Há 
previsão de chuva ao longo 
do dia, mas em forma de pan-
cadas com trovoadas, descar-
gas elétricas e rajadas de ven-
to entre a tarde e a noite.

Já no sábado (20), o tempo 
ca fechado e a previsão é de 
chuva ao longo do dia, po-
dendo ocasionar grandes 
acumulados. Além disso, a 
temperatura diurna diminui 
em todas as regiões capixa-
bas. Para o domingo (21), a 
previsão também é de chuva 
e o dia segue com muitas 
nuvens em todo o Estado. 

ZONA DE 
CONVERGÊNCIA 

De acordo com a Clima-
tempo, a Zona de Conver-
gência do Atlântico Sul - 
ZCAS - está se organizando 
sobre o Brasil e nos próximos 
dias vai provocar bastante 
chuva em vários estados da 
Região Sudeste, inclusive o 
Espírito Santo, que pode acu-
mular de 100 a 200 milíme-
tros de chuva durante o pe-
ríodo. 

A previsão é de que as 
áreas de instabilidade atuem 
até o domingo,  21 de fevere-
iro. Neste período, a chuva 
deve cair mais frequente e 
volumosa sobre o Espírito 
Santo, sobre muitas áreas de 
Minas Gerais e também so-
bre o Norte do estado do Rio 
de Janeiro.

A Climatempo alerta tam-
bém para o risco de alaga-
mentos pontuais, transborda-
mento de córregos e rios e 
potencial para deslizamentos 
de terra e queda de barreira 
em áreas de encosta e queda 
de árvores, interrupção de 
energia e destelhamento de 
imóveis durante os eventos 
de tempestades. 

O anúncio foi feito pelo presidente da Petrocity, 
José Roberto Barbosa da Silva, acrescentando que 
a ferrovia será construída no modelo “shortline” 
americano – isto é, linha curta - , com bitola larga, 
o que permitirá maior velocidade e maior capaci-
dade de carga das composições. 

Hoje - 20/02
Na Grande Vitória, céu encoberto com chuva ao longo do 

dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C. Vitó-
ria: mínima de 22 °C e máxima de 26 °C.

Na região sul, céu encoberto com chuva ao longo do dia. 
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e 
máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima 
de 23 °C.

Na região serrana, céu encoberto com chuva ao longo do 
dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C 
e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxi-
ma de 24 °C.

Na região norte, céu encoberto com chuva ao longo do dia. 
Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 27 °C.

Na região noroeste, céu encoberto com chuva ao longo do 
dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C 
e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 20 °C e 
máxima de 25 °C.

Na região nordeste, céu encoberto com chuva ao longo do 
dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 28 °C.

Domingo - 21/02
Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. 

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Vitória: 
mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na região sul, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Nas 
áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxi-
ma de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 
26 °C.

Na região serrana, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. 
Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e 
máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima 
de 25 °C.

Na região norte, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. 
Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C. 

Na região noroeste, muitas nuvens e chuva ao longo do 
dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C 
e máxima de 29 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e 
máxima de 25 °C.

Na região nordeste, muitas nuvens e chuva ao longo do 
dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

VEJA COMO FICA O TEMPO NA SUA REGIÃO!

A administração do trecho 
de 150km entre São Mateus e 
a divisa do Espírito Santo 
com Minas Gerais foi estadu-
alizada. Em vez da refederali-
zação, a intenção é que haja 
um convênio entre os dois 
entes, a União e o Estado, pa-
ra a execução da duplicação 
desse trecho. No trecho entre 
Governador Valadares e Bana-
nal (distrito de Mantena, na 
divisa capixaba) a rodovia é 
gestão do Governo Federal.

No Espírito Santo, quatro 
municípios são afetados, dire-
tamente, pela BR 381: Barra 
de São Francisco, Águia Bran-
ca, Nova Venécia e São Mate-
us. Em Minas Gerais, na parte 
prevista para duplicação, são 
26 municípios: Belo Horizon-
te, Santa Luzia, Sabará, Cae-
té, Nova União, Bom Jesus do 
Amparo, Barão de Cocais, 

ESTADUAL
São Gonçalo do Rio Abaixo, 
João Monlevade, Bela Vista 
de Minas, Nova Era, Antônio 
Dias, Jaguaraçu, Timóteo, 
Coronel Fabriciano, Ipatinga, 
Santana do Paraíso, Belo Ori-
ente, Naque, Periquito, Go-
vernador Valadares, Galileia, 
Divino das Laranjeiras, Cen-
tral de Minas, São João do 
Manteninha e Mantena.

Além desses municípios, 
o encontro em Barra de São 
Francisco reunirá também 
municípios não atravessa-
dos pela BR, mas impacta-
dos por ela, por serem vizi-
nhos. No caso do Espírito 
Santo, por exemplo, estão 
Vila Pavão, Mantenópolis, 
Água Doce do Norte, Ecopo-
ranga, São Gabriel da Palha, 
Pinheiros, Boa Esperança, 
Jaguaré, Conceição da Barra 
e Pedro Canário.

Da parte do Porto de Uruçu-
quara, o presidente da Petrocity, 
José Roberto Barbosa da Silva, 
tem mantido certa reserva nas 
informações, mas adiantou que a 
questão de investidor já está 
resolvida, através de um banco 
que teria adquirido 49% das 
ações da empresa, que agora 
somente aguarda o desembaraço 
da questão ambiental para iniciar 
as obras do porto. A Petrocity 
conseguiu nanciamento federal 
para construir dois navios no 
Estaleiro Enseada, na Bahia.

Devido ao projeto do porto 
ter sido ampliado, inclusive com 
área militar, a Petrocity deu en-
trada no pedido de licenciamen-
to no Ibama, em Brasília. A or-
dem de serviço número 2, de  13 
de janeiro de 2021, dada pelo 
presidente do órgão, já designou 
o grupo de trabalho para analisar 
o processo: Ana Margarida Mar-
ques Portugal, Andrea Cristina 
de Souza Mariano Porto, Breno 
Bispo da Silva, Heitor da Rocha 
Nunes de Castro, Miriam Cristi-
na Leone Potzernheim, Renata 
Pires Nogueira Lima e Virginia 
Lauria Filgueiras.

A área destinada ao porto 
também já foi declarada de utili-
dade pública federal para efeito 
de execução da supressão vege-
tal, por meio da Portaria 2008, de 
02 de outubro de 2020, do Mi-

nistério da Infraestrutura. 
No encontro de lançamento 

do movimento em Barra de São 
Francisco, o presidente da Petro-
city disse que fará também o 
lançamento ocial do condomí-
nio logístico e empresarial de 
Uruçuquara, cuja construção 
será feita pela Odebrecht Enge-
nharia, a mesma empresa contra-
tada para construir o porto. 

“Já assinamos também este 
contrato com a Odebrecht”, dis-
se José Roberto. Serão mais de 
400 salas, uma área militar da 
Marinha do Brasil, três restau-
rantes, o centro de informação e 
tecnologia (datacenter), além de 
20 galpões industriais. 

O projeto foi apresentado ao 
prefeito Daniel Santana, o Dani-
el da Açaí (PSDB), e ao secretá-
rio de Desenvolvimento Econô-
mico, Hassan Rezende, num 
encontro na Prefeitura de São 
Mateus. 

Também está em curso a cons-
trução, pela Badin Engenharia, 
de uma termelétrica de 1.8 GW, 
suciente para abastecer todo o 
Espírito Santo e ainda sobrar 
energia. A Badin vai participar do 
leilão nacional para fornecimento 
de energia e distribuição pelo 
linhão de transmissão que inte-
grará o Espírito Santo ao restante 
do Brasil e que será construído 
por empreendedores espanhóis.”
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SÃO MATEUS – O pre-
feito de São Mateus, Daniel 
Santana, ocializou a entre-
ga de mais de R$ 300.000,00 
em equipamentos para a 
Associação de Pais e Ami-
gos  dos  Excepc iona i s 
(APAE). Entre os equipa-
mentos, uma van 0 km adap-
tada para transporte de alu-
nos e servidores, materiais 
de informática, eletrodo-
mésticos e instrumentos mu-
sicais.

De acordo com a secretá-
ria municipal de Assistência 
Social, Marinalva Broedel, 
desde o início da administra-
ção do prefeito Daniel San-
tana os recursos repassados 
para a APAE aumentaram de 
R$ 120.000,00 para R$ 
285.000,00. A Prefeitura 
também já viabilizou ônibus 
adaptado para a instituição, 
além ceder servidores para 
atenderem a instituição.

“Para nós, é um momento 
ímpar fazer a diferença na 
vida daqueles que realmente 
precisam. A Secretaria de 
Assistência Social celebra 
esse termo de colaboração 
com esses equipamentos. 
Estamos muitos felizes de 
fazer uma entrega tão gran-
de, com tanta importância 

APAE RECEBE EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Acusado de estupro,
homem é encontrado
morto dentro
de delegacia

Operação Carnaval
registra 77 mortes
e 789 acidentes
em rodovias

LINHARES – Um ho-
mem preso por crime sexu-
al foi encontrado morto 
dentro da Delegacia de 
Linhares. Ele seria transfe-
rido para o presídio de Xu-
ri, em Vila Velha.

Ele estava sozinho em 
uma das celas. Um funcio-

BRASÍLIA – A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
registrou um total de 77 
mortes e 789 acidentes em 
rodovias federais durante 
os seis dias da chamada 
Operação Carnaval. As 
ações de scalização fo-
ram realizadas entre os di-
as 12 e 17 deste mês. Ainda 
segundo a corporação, 
1.020 pessoas caram 
feridas durante o feriado 
prolongado.

De acordo com o balan-
ço, o número de mortes 
apresentou redução de 
15% em relação ao mesmo 
período de 2020, quando 
foram contabilizados 91 
óbitos. A quantidade de 
acidentes também caiu, 

nário da carceragem foi até 
a cela e percebeu que ele 
estava morto. A Polícia 
civil informou que o ho-
mem tirou a própria vida.

Na delegacia, ninguém 
quis falar sobre o assunto e 
a imprensa não foi autori-
zada a entrar no local.

passando de 1.233 no ano 
passado para 789 em 2021. 
Entre os feridos, a redução 
foi de 36% – no mesmo 
período de 2020, o total 
registrado foi 1.597.

As scal izações de 
trânsito, segundo a PRF, 
registraram menos infra-
ções que na operação do 
ano passado. Foram a-
grados 600 casos de em-
briaguez ao volante, con-
tra 3.285 em 2020. O não 
uso do cinto de segurança 
gerou 5.872; as autuações 
e as ultrapassagens indevi-
das, 7.121 infrações; e o 
uso de celular ao volante, 
455 infrações. Foram s-
calizados 171.050 veícu-
los.

Ação foi realizada entre os dias 12 e 17 deste mês.

para a instituição” – disse 
Marinalva. 

ANSIEDADE PARA A 
VOLTA ÀS AULAS

A d i r e t o r a - g e r a l  d a 
APAE, Cida Britto, lem-
brou que a instituição aten-
de atualmente 191 usuários, 
de 4 a 60 anos, e não vê a 
hora de todos poderem usu-
fruir das novas aquisições. 
“Não foi fácil conseguir 
tudo isso e sabemos como 
foi difícil para o Município 
fazer as licitações em plena 
pandemia, mas consegui-
mos. Se nossos alunos esti-

vessem aqui seria uma gran-
de festa. Agora, ca a ansie-
dade para voltar às aulas e 
eles aproveitarem” – desta-
cou Cida. 

O presidente da APAE, 
Luiz Quimquim, lembrou 
que todo o trabalho que rea-
liza para a instituição é feito 
com amor e dedicação. “Tu-
do o que a Prefeitura zer 
para a APAE é em prol dos 
nossos alunos. Enquanto eu 
for presidente da APAE e 
tiver força, vamos trabalhar 
com amor e dedicação, aju-
dando nossos usuários” – 
enfatizou. 

TRABALHANDO PARA 
OS QUE MAIS 

PRECISAM
O prefeito Daniel Santana 

destacou que a Prefeitura de 
São Mateus vem trabalhan-
do especialmente para aque-
les que mais precisam. “Só 
posso agradecer. Sem o tra-
balho da equipe da APAE a 
instituição não estaria de pé, 
e estamos buscando mais 
maneiras de ajudar. A Prefe-
itura está de portas abertas e, 
dentro da legalidade, vamos 
sempre atender as pessoas 
que mais necessitam” – des-
tacou.

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 anúncio foi feito na quinta-feira (18), pelo governador Renato Casagrande e pelo 
secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo. 

VITÓRIA – O governo 
do Estado abriu, nesta sex-
ta-feira (19), inscrições 
para o processo seletivo do 
Pré-Enem. Serão 3 mil va-
gas ofertadas para estudan-
tes do Ensino Médio, dis-
tribuídas em 50 escolas, em 
42 municípios. Neste ano, 
o programa contou com 
aumento de 50% na oferta 
de vagas em relação ao ano 
anterior.  As inscrições po-
dem ser realizadas até o dia  
25 de fevereiro, por meio 
de um formulário. 

O curso estará disponí-
vel de forma online, por 
m e i o  d o  p r o g r a m a 
EscoLAR,  com aulas 

VAI FAZER VESTIBULAR? INSCRIÇÕES PARA O
PRÉ-ENEM NO ESTADO ESTÃO ABERTAS

transmitidas ao vivo de for-
ma sincronizada, permitin-
do a interação entre alunos 
e professores. Os estudan-
tes também poderão optar 
por assistir às aulas presen-
cialmente na escola.

O anúncio foi feito na 
quinta-feira (18), pelo go-
vernador Renato Casa-
grande e pelo secretário de 
Estado da Educação, Vitor 
de Angelo. Durante o anún-
cio, transmitido ao vivo 
pelas redes sociais, Casa-
grande destacou a impor-
tância do Exame Nacional 
do Ensino Médio para os 
estudantes.

“Um bom resultado no 

Enem signica uma boa 
oportunidade de entrar na 
universidade que a pessoa 
quer. É uma grande oportu-
nidade de se preparar sem 
custos. A educação é ins-
trumento de geração de 
oportunidades. Ampliação 
dessas vagas mostra a preo-
cupação do governo em 
incluir cada vez mais pes-
soas nas universidades”, 
disse.

O secretário destacou as 
novas metodologias de 
ofertas das aulas. “No site 
do Programa Escolar terá o 
conteúdo do Pré-Enem, 
além das aulas on-line, ao 
vivo, que serão ministradas 

duas vezes por semana, 
podendo haver uma intera-
ção entre aluno e profes-
sor”, explicou.

INSCRIÇÕES
Podem se inscrever os 

estudantes do Ensino Mé-
dio, matriculados no Ensi-
no Regular; no Integrado à 
Educação Prossional 
(EMI); nas 2ª e 3ª etapas da 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA); nos Centros e 
Núcleos Estaduais de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(CEEJA/NEEJA), no ano 
de 2021; e os concludentes 
da 3ª etapa da EJA do ano 
de 2020.

Para a classicação do 
candidato serão considera-
dos os seguintes critérios:

- Ter cursado os anos -
nais do Ensino Fundamen-
tal (6º ao 9º ano), ou equi-
valente, em escola pública;

- Ter cursado todo o Ensi-
no Médio, ou equivalente, 
em escola pública;

- Ser cadastrado no Ca-
dastro Único para Progra-
mas Sociais (CADúnico);

- Residir em região aten-
dida pelo Programa Estado 
Presente em Defesa da Vida.

Também será considera-
da a reserva de vagas que 
obedecerá a distribuição de 
30% para pretos, pardos e 
indígenas (PPI), 10% para 
pessoas com deciência 
(PcD) e 10% para conclu-
dentes da EJA Ensino Mé-
dio 2020.
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VITÓRIA – O prefeito 
Enivaldo dos Anjos (PSD) 
anunciou que foi pego de 
surpresa pela alteração esta-
tutária da Associação dos 
Municípios do Espírito San-
to (Amunes) que permite 
que a entidade seja presidida 
por ex-prefeito.

E acrescentou que, se 
isso vier a acontecer, vai 
desliar Barra de São Fran-
cisco da entidade, por en-
tender que ela passará a aten-
der a outros interesses que 
não aqueles para os quais 
foi criada.

“É totalmente despropo-
sital essa alteração estatutá-
ria. Por que indicar um ex-
prefeito para presidir uma 
entidade cujos liados são 
os municípios, que têm 78 
prefeitos na ativa? Quem 

BRASÍLIA – O Instituto 
Brasileiro de Geograa e 
Estatística (IBGE) reabriu o 
concurso para vagas tempo-
rárias para a realização do 
Censo Demográco 2021, 
com salários de até R$ 
2.100. Os editais foram pu-
blicados nesta quinta-feira 
(18) no Diário Ocial da 
União. São 4.061 vagas para 

ENIVALDO AMEAÇA DESFILIAR BARRA
DE SÃO FRANCISCO DA AMUNES

tem que presidir a Amunes é 
quem está no exercício da 
chea do Executivo, porque 

a entidade existe para pro-
mover e fortalecer a luta dos 
municípios e ninguém me-

lhor do que quem está no 
exercício do mandato para 
saber quais são as suas do-
res”, disse Enivaldo.

Enivaldo dos Anjos foi 
presidente da Associação 
dos Municípios no segundo 
período de seu mandato ante-
rior, entre 1991 até outubro 
de 1992, quando deixou a 
prefeitura para ser secretário 
de Estado do Interior. Na 
época de seu mandato, pro-
moveu a distinção da entida-
de para um caráter munici-
palista, com a reforma do 
estatuto.

Antes, a entidade era 
Associação dos Prefeitos e 
Vereadores do Espírito San-
to (Apreves) e foi transfor-
mada em Associação dos 
Municípios (Amunes), com 
um novo estatuto.

www.
FANOTICIAS

.COM.BR

IBGE ABRE CONCURSOS PARA O CENSO 2021
COM MAIS DE 4 MIL VAGAS PARA O ES

o Espírito Santo e 204.307 
para todo o Brasil.

São dois processos seleti-
vos e há vagas distribuídas 
para praticamente todos os 
municípios do país.

Para a vaga de recensea-
dor, a remuneração é por 
produção, de acordo com o 
número de domicílios visita-
dos e questionários respon-

didos. O agente censitário 
municipal tem salário de R$ 
2.100 e o agente censitário 
supervisor vai receber R$ 
1.700.

Para o Espírito Santo, são 
426 vagas para agente censi-
tário e 3.635 para recensea-
dor.

Para as vagas de recense-
ador, as inscrições começam 

no dia 23 de fevereiro e vão 
até 19 de março, pelo site 
http://www.cebraspe.org.br/
concursos/ibge_20_ recen-
seador. A taxa de inscrição é 
de R$ 25,77.

Para as vagas de agente 
censitário municipal e agen-
te censitário supervisor, as 
inscrições vão até 15 de mar-
ço pelo site www.cebraspe-
.org.br/concursos/ibge_20_
agente. A taxa de inscrição é 
de R$ 39,49.

PROVAS E 
RESULTADOS

De acordo com o IBGE, 
as provas objetivas serão 
aplicadas presencialmente 
em 18 de abril para agente 
censitário municipal e agen-
te censitário supervisor. Para 
recenseadores, as provas 
serão também presenciais, 
em 25 de abril, "seguindo os 
protocolos sanitários de pre-
venção da Covid-19".

Essa diferença de datas 
permite ao candidato parti-
cipar dos dois processos sele-
tivos.

As provas serão realiza-
das em todos os municípios 
onde houver vagas.

Inpe registra quase
50 mil raios em
quatro dias no ES

VITÓRIA – Quase 50 
mil raios caíram no Espíri-
to Santo em quatro dias. 
Os dados são do Grupo de 
Eletricidade Atmosférica 
(Elat) do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). O número é 87 ve-
zes maior que o registrado 
no mesmo período de 
2020.

Desde o início da sema-
na, o órgão emite alerta 
para o risco de tempesta-
des, chuvas intensas, gra-
nizo e vendaval para o esta-
do.

Na noite desta quinta, 
moradores registraram a 
tempestade de raios que 
atingiu a Grande Vitória. 
Foram, ao todo, 48.908 
raios em apenas quatro 
dias. Destes, segundo o 
Elat, 13.973 tocaram o 
solo.

Os raios são resultados 
de descargas elétricas. 
Eles ocorrem devido à dife-
rença do campo magnéti-
co entre nuvens dos tem-
porais e a Terra.

Na comparação com os 
mesmos dias de 2020, o 
número de descargas at-
mosféricas no Espírito 
Santo representa um au-
mento de mais de 8.700%. 
No período, foram regis-
trados 562 raios e, desses, 
326 tocaram o solo.

Por causa do temporal, 
com fortes ventos e eleva-
do número de descargas 
atmosféricas, várias bair-
ros caram sem luz. De 
acordo com a concessio-
nária de energia EDP, fo-
ram registradas quedas de 
árvores, galhos, telhas e 
placas sobre a ação, que 
causaram em transforma-
dores e rompimento de 
cabos.

A EDP informou que o 
atendimento para reesta-
belecimento de energia foi 
reforçado e pediu que a 
comunidade a não se apro-
xime dos cabos caídos. O 
tempo para normalização 
das operações varia de 
acordo com a extensão dos 
danos causados.

E acrescentou que, se isso vier a acontecer, vai desfili-
ar Barra de São Francisco da entidade, por entender 
que ela passará a atender a outros interesses que não 
aqueles para os quais foi criada.

São vagas para recenseador, que exige nível fundamental, e para agente censitário, 
de nível médio. Remuneração vai até R$ 2,1 mil.

O número é 87 vezes maior que no mesmo período 
do ano passado. O estado continua sob alerta de 
tempestade, chuva forte e vendaval.
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NOSSA SAÚDE
Há algum tempo deci-

diu-se, através do projeto 
e u r o p e u  “ L i f e 
AskREACH”, investigar 
produtos vendidos em 13 
países daquele continen-
te para a prática de espor-
tes. Falamos de coisas 
banais: bolas de ginásti-
ca, tapetes para ioga, uten-
sílios de natação, calça-
dos para ginástica, garra-
fas desportivas etc.

O resultado foi um es-
cândalo: cerca de 25% 
deles continham substân-
cias prejudiciais à saúde. 
Por exemplo: “foi detec-
tada a presença de dois 
plasticantes que estão 
restringidos na União Eu-
ropeia desde julho de 
2020 por serem tóxicos 
para a reprodução e inter-
ferirem com o sistema 
hormonal”. Esclareceu-
se que “concentrações 
desses produtos superio-
res a 0,1% não estão auto-
rizadas no mercado euro-
peu, mas uma bola de pila-
tes tinha uma concentra-
ção de 41% e uma “over-
ball” (também para aulas 
de pilates) uma concen-
tração de 35%”.

Vamos a outro exem-
plo absolutamente cho-
cante: “Uma corda de 
exercício continha uma 
concentração de 2,6% de 
paranas cloradas de 
cadeia curta, que não po-
dem estar presentes em 
produtos em concentra-
ção acima de 0,15%”.

Recordei-me, diante de 
tais resultados, de uma 
séria reportagem feita na 
Arábia Saudita. Eis o seu 
título: “Os índices de cân-
cer na Arábia Saudita são 
quatro vezes superiores 
aos da média mundial em 

função de produtos conta-
minados que são importa-
dos”.

Li, em dado jornal do 
Irã, algo preocupante: 
“Químicos cancerígenos 
em assentos de carros”. 
Em outro, de Portugal: “A 
agência francesa para a 
saúde conrma que foram 
encontradas substâncias 
potencialmente tóxicas 
em fraldas para bebês, 
como por exemplo o her-
bicida glifosato”. E: “Um 
em cada dois ingredientes 
dos cosméticos é tóxico”.

Nem os pobres animais 
escapam. Li na séria re-
vista Veja que “nos EUA e 
no Canadá uma centena 
de marcas de comida para 
cães e gatos teve de reco-
lher seus produtos depois 
que rações feitas com glú-
ten de trigo chinês mata-
ram dezesseis bichos do-
mésticos”.

Diante deste quadro 
deveríamos todos medi-
tar. Há algumas décadas 
condenamos ao fracasso 
vasta parcela do nosso 
parque industrial, em pro-
movendo uma “abertura 
dos portos” pouco regula-
mentada. Exportamos 
empregos mil importando 
confecções, brinquedos, 
eletrônicos etc. Será que 
além de danicarmos a 
saúde de nossa economia 
es tamos danicando 
também a nossa? Eis aí 
uma boa pergunta para 
nossas instituições.
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CrônicaKLEBER ANDRADE RECEBE VASCO E
ATLÉTICO MINEIRO NESTE DOMINGO (21)

DOENTES GRAVES PODEM TER ISENÇÃO
DE TAXA DE PEDÁGIO NO ESTADO

VITÓRIA – O Estádio 
Estadual Kleber Andrade 
será o palco da Supercopa 
do Brasil Sub-20, que acon-
tece neste domingo (21), às 
20 horas. O confronto colo-
cará frente a frente Vasco da 
Gama e Atlético Mineiro, 
campeão brasileiro e da Co-
pa do Brasil da categoria, 
respectivamente.

A partida será a primeira 
disputada no estádio em 
2021 e, seguindo as orien-
tações dos órgãos de saúde 
com relação à pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-
19), não contará com a pre-
sença de público.

O Vasco da Gama foi o 
primeiro clube a garantir 
vaga na competição. No 
início de 2021, a equipe 
carioca derrotou o Bahia e 
se consagrou campeão bra-
sileiro Sub-20. Pouco mais 
de um mês depois, foi a vez 
do Atlético Mineiro supe-
rar o Athletico Paranaense 
na nal e assegurar o título 
da Copa do Brasil Sub-20. 
Agora, os dois campeões 
nacionais têm um confron-
to marcado pela taça que 
unica os dois títulos.

O secretário de Estado 
de Esportes e Lazer, Júnior 
Abreu, comemorou a esco-
lha da Confederação Brasi-

VITÓRIA – Projeto de 
lei do deputado Engenheiro 
José Esmeraldo (MDB) 
isenta de pedágio pessoas 
com doenças graves e dege-
nerativas, pacientes com 
deciência, além de autis-
tas. Para isso, a matéria obri-
ga que tal exigência conste 

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

(27) 9 9736-2880

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

nos editais de concessão de 
rodovias estaduais. 

Para ter acesso ao benefí-
cio, o paciente deverá com-
provar que precisa receber 
atendimento fora do muni-
cípio onde mora - e a inexis-
tência de tratamento similar 
em sua cidade - além de 

apresentar laudo médico 
descrevendo a periodicida-
de e duração do tratamento. 
Caberá às concessionárias 
fazer a identicação das 
pessoas contempladas com 
a isenção.  

Conforme consta na jus-
ticativa do Projeto de Lei 

(PL) 610/2020, pelo fato de 
o sistema de saúde estadual 
não ofertar atendimentos 
mais complexos em todos 
os municípios, muitos doen-
tes acabam tendo que se des-
locar para receber tratamen-
to em centros especializa-
dos mais distantes.

O parlamentar comple-
menta: “a isenção de tarifa 
nos pedágios é um benefí-
cio muito importante para 
as pessoas com deciência 
e doentes, pois nessas con-
dições muitos têm seus ga-
nhos signicativamente 
diminuídos, dicultando 
ainda mais o tratamento da 
saúde do cidadão”.

TRAMITAÇÃO
A matéria foi lida na ses-

são ordinária do último dia 
3 de fevereiro e encaminha-
da às comissões de Justiça, 
Mobilidade Urbana, Saúde 
e Finanças, que deverão 
emitir parecer pela aprova-
ção ou rejeição do PL. Em 
seguida a proposta segue 
para análise do Plenário.  

A partida será a primeira disputada no estádio em 2021 e, seguindo as orientações 
dos órgãos de saúde com relação à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não 
contará com a presença de público.

A partida será a primeira disputada no estádio em 2021 e, seguindo as orientações 
dos órgãos de saúde com relação à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não 
contará com a presença de público.

leira de Futebol (CBF) de 
realizar a partida em solo 
capixaba e se mostrou con-
ante para que o estádio 
receba outros jogos, em 
nível nacional, durante o 
ano.

“A realização da Super-
copa aqui serve para refor-
çar a importância do Kleber 
Andrade para o Brasil. Rea-
lizamos muitas reformas 
aqui para entregar aos capi-

xabas um estádio moderno 
e que pudesse também aten-
der aos jogos e competi-
ções nacionais e internaci-
onais, como foi a Copa do 
Mundo Sub-17, realizada 
no m de 2019. Segura-
mente, o Klebão conta hoje 
com um dos melhores gra-
mados do País e isso tam-
bém é um chamariz para 
que os clubes queiram vir 
jogar aqui”, frisou Abreu.

CAPIXABÃO
O segundo jogo no Kleber 

Andrade já tem data para acon-
tecer. No próximo sábado 
(27), Rio Branco e São Mate-
us se enfrentam no estádio, às 
15 horas, em jogo válido pela 
primeira rodada do Campeo-
nato Capixaba. Na última edi-
ção do torneio, o capa-preta 
terminou  com  o  vice-
campeonato e o time mateen-
se foi o sétimo colocado.
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Classificados
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ANUNCIE AQUI: 27 99900-2100

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
w w w . F A N O T I C I A S . c o m . b r

PARTICIPE
VOCÊ

TAMBÉM
DO NOSSO
GRUPO NO
TELEGRAM

Receba
notícias
a todo

momento.

MAIS UM
CANAL DE
INFORMAÇÃO
PARA VOCÊ


