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BRASÍLIA – O presi-
dente Jair Bolsonaro ar-
mou na quinta-feira (25), 
que o valor do novo auxílio 
emergencial a ser proposto 
pelo governo será de R$ 
250. O benefício, segundo 
ele, deve começar a ser pago 
ainda em março, por um pe-
ríodo total de quatro meses.

" A princípio, o que deve 
ser feito? A partir de março, 
por quatro meses, R$ 250 
de auxílio emergencial. 
Então é isso que está sendo 
disponibilizado, está sendo 
conversado ainda, em espe-
cial, com os presidentes da 
Câmara [Arthur Lira (PP-
AL)] e do Senado [Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG)]. Por-
que a gente tem que ter cer-
teza de que o que nós acer-
tarmos, vai ser em conjun-
to”.

A expectativa, segundo o 
presidente, é que os quatros 
meses complementares de 
auxílio possam fazer a "eco-
nomia pegar de vez". “Nos-
sa capacidade de endivida-
mento está, acredito, no limi-
te. Mais quatro meses pra 
ver se a economia pega de 
vez, pega pra valer", ar-
mou.

O novo auxílio emergen-
cial deve substituir o auxílio 
pago ao longo do ano passa-
do, como forma de conter os 
efeitos da pandemia de co-

AUXÍLIO EMERGENCIAL DEVE VOLTAR EM
MARÇO, COM PARCELAS DE R$ 250

INÍCIO DO ANO TEM QUASE 10 VEZES MENOS
CASOS DE DENGUE NO ESPÍRITO SANTO

Após queda em calçada,
mulher de Nova Venécia
viraliza na internet

NOVA VENÉCIA – 
Com mais de 16 mil com-
partilhamentos e 143 mil 
curtidas no Twitter, a capi-
xaba Daniele Kapiche, 
natural do município de 
Nova Venécia, região noro-
este do Espírito Santo, 
viralizou na internet após 
divulgar as imagens de um 
tombo que ela mesma le-
vou em uma calçada. 

No vídeo, que a própria 
capixaba fez questão de 
correr atrás, é possível ver 
o momento exato em que 
ela tropeça no próprio pé e 
cai. Porém, o que poderia 
ser uma queda como qual-
quer outra, agitou a inter-

net pela magnitude do aci-
dente que terminou quase 
no meio da rua. 

Mas não parou por aí! A 
repercussão foi tanta que a 
jovem atualizou a situação 
da saúde horas depois do 
susto. No Twitter ela pos-
tou uma foto das mãos e 
explicou para os seguido-
res que está tudo bem.

Após verem toda a situ-
ação, os internautas não 
pouparam a criatividade 
na hora de comentar o 
ocorrido. Alguns arma-
ram que iriam continuar 
no chão para evitar a ver-
gonha e as montagens não 
tinham m.

vid-19 sobre a população 
mais pobre e os trabalhado-
res informais.

Inicialmente, o auxílio 
emergencial, em 2020, con-
tou com parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil (no caso de 
mães chefes de família), por 
mês, para cada beneciário. 
Projetado para durar três 
meses, o benefício foi esten-
dido para um total de cinco 
parcelas.

Em setembro do ano pas-
sado, foi liberado o Auxílio 
Emergencial Extensão, de 
R$ 300 (R$ 600 para as 
mães chefes de família), 
com o pagamento de quatro 

parcelas mensais. O último 
pagamento do benefício 
ocorreu no nal de janeiro. 
Cerca de 67 milhões de pes-
soas foram contempladas 
com o programa.

A renovação do benefício 
ainda precisa ser proposta 
pelo governo ao Congresso 
Nacional e, em seguida, 
aprovada pelos parlamenta-
res.

BARES E 
RESTAURANTES

Durante a live, Bolsonaro 
também anunciou que o go-
verno deve lançar em breve 
um programa de adiamento, 

renanciamento e parcela-
mento de impostos e contri-
buições tributárias (Res) 
para o setor de bares e resta-
urantes.

"Está na iminência de pu-
blicar o Res do pessoal aí 
dos bares e restaurantes, que 
estão numa situação bastan-
te complicada", armou o 
presidente.

Com mais de 1 milhão de 
estabelecimentos em todo o 
país, que empregam cerca 
de 6 milhões de pessoas, o 
setor de bares e restaurantes 
diz que houve queda de 70% 
nas vendas ao longo do ano 
passado.

A expectativa, segundo o presidente, é que os quatros meses complementares de 
auxílio possam fazer a "economia pegar de vez”

VITÓRIA – A Secretaria 
da Saúde (Sesa) do Espírito 
Santo divulgou o novo bole-
tim epidemiológico da den-
gue, zika e chikungunya. O 

estado registra queda no nú-
mero de casos de dengue 
comparados ao ano de 2020.

Entre os dias 3 e 20 de 
janeiro deste ano foram noti-

cados 1.327 casos da doen-
ça. Já no mesmo período do 
ano passado, foram 12.118 
casos, quase 10 vezes mais.

Segundo a secretaria, os 
cuidados para evitar a proli-
feração do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor dessas 
doenças, devem permanecer 
durante todo o ano.

O chefe do Núcleo Espe-
cial de Vigilância Ambien-
tal, Roberto Laperriere Júni-
or, alertou que o pico de ca-
sos das arboviroses, este 
ano, pode ocorrer em um 

período posterior ao que his-
toricamente acontece.

“No mês de janeiro nós 
passamos por um período de 
estiagem no estado. Com 
isso, o número de casos das 
arboviroses tende a diminu-
ir. Entretanto, com a chega-
da da chuva no mês de feve-
reiro, os casos podem voltar 
a subir, tendo em vista que 
temos condições favoráveis 
para o vetor. Temos que nos 
prevenir para diminuir a mor-
talidade por essas doenças”, 
enfatizou Laperriere.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

23º
28º Sensação

térmica: 23º/ 31º
Ventos: 15 km/h
UV: 10 muito alto

Jaguaré recebe visita da
analista do mercado de
café da Agência Reuters

JAGUARÉ – O vice-
prefeito do Município de 
Jaguaré Elder Sossai, o 
Secretário do Município 
de Agricultura Pedro Dra-
g o  e  a s s o c i a d o s  d a 
SINCAL (Associação dos 
Cafeicultores do Brasil), 
acompanhados  da Senho-
ra Judith Ganes, uma das 
mais respeitadas analistas 
do mercado de café do 
mundo, estiveram em Ja-
guaré para uma visita téc-
nica a lavouras de Café 
Conilon.

A renomada especialis-
ta em soft commodities 
Judith Ganes, esteve no 
Brasil em outras oportuni-
dades vendo de perto a 
situação de lavouras de 
Café Arábica, mas essa é a 
primeira vez que está rea-
lizando visitas a lavouras 
de Conilon no Brasil.

De acordo com a Pro-
dutora Rural Neia Boroto 
Merlin (Vice-presidente 
da Sincal) a visita da Ana-
lista de Mercado é muito 

importante: “Nós da Sin-
cal convidamos a Senhora 
Judith Ganes a vir olhar de 
perto a real situação das 
nossas lavouras de café, 
realizar à sua análise e 
comparar com as estimati-
vas de produção realiza-
das por algumas institui-
ções”.

Para o vice-prefeito de 
Jaguaré, Elder Sossai, a 
inuência que a Analista 
da Reuters tem nas bolsas 
de valores americanas po-
de inuenciar no preço da 
saca de café: “sendo coin-
cidência ou não, o preço da 
saca de café conilon teve 
uma alta nessa semana, 
com a simples presença da 
Senhora Judith no ES”.

A comitiva que já este-
ve também nos municípi-
os de Ibiraçu, Linhares, 
Sooretama e São Mateus e 
tem previsão de visitar 
ainda lavouras nas cidades 
de Rio Bananal, Vila Valé-
rio, São Gabriel e Nova 
Venécia.

Para o vice-prefeito de Jaguaré, Elder Sossai, a influên-
cia que a Analista da Reuters tem nas bolsas de valores 
americanas pode influenciar no preço da saca de café.

A capixaba garantiu que não teve ferimentos gra-
ves, apenas um machucado na mão.
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SÃO MATEUS – Em 
uma ação intitulada de 
'Combustível a Preço Justo' 
e com objetivo de mostrar 
que a Petrobras tem condi-
ções de vender mais barato 
a gasolina, o Sindicato dos 
Petroleiros do Espírito San-
to (Sindipetro-ES) vai ofe-
recer um desconto de R$ 2 
por litro no preço na terça-
feira (2), a partir das 11h em 
São Mateus.

A ação acontece no Pos-
to Mar Negro, localizado 
no bairro Sernamby. A gaso-
lina está sendo negociada a 
R$ 5,49 e com o desconto 
os motoristas e motociclis-
tas poderão adquirir a R$ 
3,49. 

Serão distribuídos 100 
cupons para os primeiros 
100 veículos, incluindo 
carros e motos. Cada cu-
pom dará o desconto de R$ 
2,00 por litro de gasolina 
abastecido, com limite de 
20 litros por carro e 10 li-
tros por moto.

Esses descontos serão 

DESCONTO DE R$ 2 POR LITRO NA
GASOLINA NESTA TERÇA-FEIRA (02)

custeados pelos petrolei-
ros capixabas, em parceria 
com os motoristas de apli-
cativos, para mostrar qual 
seria o preço justo se não 
fosse a atual política de 
preços imposta pelo Go-
verno Federal, que obriga 

a Petrobras a vender com-
bustível brasileiro pelo 
preço em dólar, para bene-
ciar os importadores.

O coordenador geral do 
Sindipetro (ES), Valnísio 
Hoffmann, explica que o 
objetivo é mostrar para a 

população que a Petrobras 
tem condições que vender o 
combustível com um preço 
justo e mais barato para os 
consumidores. Outra ação 
será feita em Linhares, tam-
bém no Norte do Estado, na 
quarta-feira (03).

São Mateus chega a
160 óbitos pela Covid-19

SÃO MATEUS – O muni-
cípio alcançou no último dia 
útil do mês de fevereiro a 
triste marca de 160 óbitos 
causado pelo novo coronaví-
rus. Nesta sexta-feira (26), 
mais dois moradores foram a 
óbito.

O município chegou a 
7.159 casos conrmados, 
com 25.709 casos notica-
dos, destes 10.834 foram des-
cartados, 498 são suspeitos 
em investigação, 7.218 foram 
encerrados e 6.845 foram 
curados. O percentual de cura 
é de 95,6% e o percentual de 
letalidade é de 2,2%.

Dos casos suspeitos, 476 
estão em isolamento domici-

liar e 22 em tratamento hos-
pitalar.

Uma paciente de 79 anos, 
moradora do Bairro Parque 
Washington, foi internada no 
dia 21, sendo conrmada 
para Covid-19 no dia 23 por 
RT-PCR, vindo a óbito no dia 
25. 

Outro paciente morador 
do Bairro Litorâneo, 85 anos. 
Foi internado dia 23, sendo 
conrmado para Covid-19 
no dia 25 por RT-PCR, vindo 
a óbito no dia 25.

O Balneário de Guriri con-
tinua a frente dos casos con-
rmados em São Mateus e já 
acumula 1.362 casos, com 
1.3609 curados e 23 óbitos.

Esses descontos serão custeados pelos petroleiros capixabas, em parceria com os 
motoristas de aplicativos, para mostrar qual seria o preço justo se não fosse a atual 
política de preços imposta pelo Governo Federal.

SÃO MATEUS – A Polí-
cia Federal do Município 
deagrou na manhã desta 
quinta-feira (25) a opera-
ção Hydra para desarticular 
uma organização crimino-
sa especializada em frau-
des a benefícios previden-
ciários, que atuava em cida-

POLÍCIA FEDERAL FAZ OPERAÇÃO CONTRA
FRAUDES EM BENEFÍCIO DO INSS NO NORTE

des do Espírito Santo e de 
Minas Gerais. Foram cum-
pridos quatro mandados de 
busca e apreensão em Mon-
tanha, Mucurici e em Nanu-
que (MG).

A quadrilha produzia 
documentos falsos para 
obter o chamado Benefício 

de Prestação Continuada 
(BPC). O BPC , no valor de 
um salário mínimo, é con-
cedido a idosos com mais 
de 65 anos ou portadores de 
deciência sem renda míni-
ma. 

Conforme apurado, o 
grupo criminoso – que atua-

va pelo menos desde 2013 
– utilizava informações de 
pessoas que se enquadras-
sem nesse perl. Elas, muni-
das da documentação falsa 
providenciada pela quadri-
lha, se apresentavam nas 
agências do INSS ou da 
rede bancária, sacando os 
valores de forma ilícita. 
Pelos cálculos da PF, o pre-
juízo aos cofres públicos 
ultrapassa R$ 1 milhão. 

Os envolvidos são inves-
tigados pelas práticas de 
crimes de estelionato majo-
rado e lavagem de dinheiro. 
As penas totais ultrapas-
sam 15 anos de reclusão. A 
ação contado com a partici-
pação de 23 policiais fede-
rais.

O nome da operação se 
refere à Hidra de Lerna, 
monstro da mitologia grega 
morto por Hércules, duran-
te um de seus trabalhos, e 
que possuía várias cabe-
ças,   assim, como faziam 
os investigados, “criando” 
vários falsos idosos.

Operação Hydra cumpriu mandados em Montanha, Mucurici e Nanuque (MG) contra 
pessoas que se passavam por idosos para receber benefício.

Suspeito de matar
diretor do Sine em
Nova Venécia é preso,
diz delegado

NOVA VENÉCIA – A 
polícia prendeu nesta sexta-
feira (26) um suspeito de 
assassinar o diretor do Siste-
ma Nacional de Emprego 
(Sine) de Nova Venécia. Se-
gundo o delegado William 
Dobrovosk Simonelli Dani-
el, titular da Delegacia de 
Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP), o homem foi 
detido no município vizinho 
de Boa Esperança. O nome 
do suspeito não foi informa-
do.

O diretor Dionízio Gonza-
ga de Oliveira, de 42 anos, 
foi morto na manhã de terça-
feira (23), quando chegava 

ao trabalho, no bairro Marga-
reth. O crime chocou a popu-
lação da cidade capixaba.

Segundo a Polícia Militar, 
a vítima foi atingida por dis-
paros de arma de fogo. Os 
bombeiros foram acionados 
para o resgate, mas quando 
chegaram ao local o homem 
já estava sem vida.

No início das investiga-
ções, o latrocínio - crime de 
roubo com morte - foi des-
cartado já que nenhum per-
tence da vítima foi levado. O 
carro de Dionízio foi encon-
trado abandonado a 3km do 
local do crime, no sentido 
Boa Esperança.

A afirmação é do delegado William Dobrovosk 
Simonelli Daniel, de Nova Venécia. O homem foi 
detido no município de Boa Esperança.

Homens são
presos com grande
quantidade de droga
e arma em Guriri

SÃO MATEUS – Polici-
ais militares do 13º Batalhão 
atenderam a uma denúncia 
de tráco de drogas que 
resultou na apreensão de di-
versos entorpecentes e na 
detenção de duas pessoas, 
durante a tarde desta quinta-
feira (25), em São Mateus.

A equipe policial que 
fazia o patrulhamento em 
Guriri recebeu informações 
de moradores de que um 
salva-vidas, juntamente 
com um outro indivíduo, 
teriam alugado uma casa no 
balneário onde vendiam e 
guardavam drogas e armas, 
além de utilizar um veículo 
gol de cor prata para deslo-
camento.

Dessa forma, os policiais 
zeram buscas no local 
indicado, onde avistaram o 
automóvel saindo da resi-
dência. Foi realizada a abor-
dagem ao veículo, estando 
dois homens em seu interior, 

aos quais, perguntados onde 
residiam, informaram ende-
reços diversos de onde saí-
ram.

Neste momento, morado-
res que acompanhavam a 
situação começaram a ligar, 
conrmando que os dois 
abordados moravam e tra-
cavam na casa de onde saí-
ram.

Em seguida, um dos abor-
dados confessou aos milita-
res que ali residia e que lá 
estavam escondidas drogas e 
uma arma. Assim, foram fei-
tas buscas no imóvel, onde f-
oram apreendidas 2,244 kg 
de maconha, 90 gramas de 
cocaína, duas balanças de 
precisão, um revólver calibre 
38, 17 munições intactas do 
m e s m o  c a l i b r e  e  R $ 
1.754,00, em espécie.

O material apreendido e 
os detidos foram encaminha-
dos ao departamento policial 
de São Mateus.

O material apreendido e os detidos foram encami-
nhados ao departamento policial de São Mateus.

LOCALIDADE CONFIRMADOS CURADOS ÓBITOS
Alvorada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . 1
Arnaldo Bastos . . . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . 0
Aroeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . 4
Assentamento XIII de Setembro . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 0
Aviação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 . . . . . . . . . . . . . 128 . . . . . . . . . . 3
Ayrton Senna . . . . . . . . . . . . . . . 160 . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . 0
Barra Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 1
Barra Seca . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 0
Beira Rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . . . 0
Bela Vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 0
Boa Vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 . . . . . . . . . . . . . 342 . . . . . . . . . . 10
Bom Sucesso . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . . . . 156 . . . . . . . . . . 3
Buritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . 0

CASOS CONFIRMADOS POR LOCALIDADE

Confira a lista completa em:
www.FANOTICIAS.com.br
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SÃO MATEUS – Os Jui-
zados Especiais Cível e Cri-
minal da Comarca de São 
Mateus recebem, no período 
de 15/03 a 30/04, inscrições 
de estudantes de Direito inte-
ressados em atuar como esta-
giário conciliador. A seleção 
é destinada à formação de 
cadastro de reserva.

Poderão participar da sele-
ção alunos regularmente 
matriculados entre o 4º e o 8º 
período do Curso de Direito, 
com frequência efetiva em 
instituição de educação supe-
rior integrante da rede públi-
ca ou privada conveniada 
com o Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo.

A seleção será feita por 
meio de prova objetiva, con-
tendo 60 questões de múlti-
pla escolha, cada uma no 
valor de 01 ponto. A prova 
terá duração de 03 horas e 
s e r á  a p l i c a d a  n o  d i a 
20/05/2021, das 8 às 11 ho-
ras, na Faculdade Vale do 
Cricaré.

JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO MATEUS FAZEM
SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIO CONCILIADOR

Preso destrava algema,
foge de hospital
mas acaba preso

Renda domiciliar
per capita fica em
R$ 1.380 em 2020,
revela IBGE

SÃO MATEUS – Um 
detento que não teve a 
identidade divulgada, ten-
tou fugir das dependênci-
as do hospital Roberto Sil-
vares, em São Mateus, no 
Norte do Estado. Ele esta-
va sendo escoltado por 
policiais militares.

O preso conseguiu abrir 
a algema com um pedaço 
de plástico de um copo 
descartável, pulou uma 
das janelas da enfermaria 
que estava aberta e sem 
grade, mas acompanhan-
tes de outros enfermos o 
denunciaram.

Os guardas do hospital 

SÃO PAULO – A renda 
domiciliar per capita nomi-
nal mensal cou em R$ 
1.380 no País em 2020, 
segundo cálculos com base 
nas informações da Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), divulga-
dos pelo Instituto Brasilei-
ro de Geograa e Estatísti-
ca (IBGE). No ano de 
2019, a renda domiciliar 
per capita nominal mensal 
tinha sido mais elevada, de 
R$ 1.439.

As informações são envi-
adas pelo instituto ao Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), como forma de 
atender à Lei Complemen-
tar 143/2013, que estabele-
ce os critérios de rateio do 
Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Fede-

acionaram os policiais 
militares que estavam es-
coltando o detento e logo 
em seguida o preso fujão 
foi recapturado cerca de 
100 metros da unidade 
hospitalar. O preso rece-
beu alta imediatamente e 
foi conduzido à 18ª Dele-
gacia Regional de São Ma-
teus.

A Polícia Civil não in-
formou o nome do detento 
no boletim de ocorrência, 
também não divulgou o 
motivo pelo qual estava 
preso e as circunstâncias 
que o levaram a ser inter-
nado.

ral (FPE).
No ano de 2020, a renda 

domiciliar per capita mais 
alta foi registrada no Dis-
trito Federal, de R$ 2.475, 
enquanto a mais baixa era a 
do Maranhão, R$ 676.

Em São Paulo, a renda 
per capita nominal alcan-
çou R$ 1.814. No Rio de 
Janeiro, o rendimento cou 
em R$ 1.723, e em Minas 
Gerais, foi de R$ 1.314.

Os rendimentos domici-
liares são obtidos pela so-
ma dos rendimentos do 
trabalho e de outras fontes 
recebidos por cada mora-
dor no mês de referência da 
pesqu isa ,  exp l icou  o 
IBGE. O rendimento domi-
ciliar per capita é a divisão 
dos rendimentos domicili-
ares pelo total dos morado-
res.

A força-tarefa é executada pelo Comando de Polícia 
Ostensiva do Norte (CPON).

Os candidatos terão avali-
ados seus conhecimentos 
em Direito Constitucional, 
Direito Administrativo, Dire-
ito Civil e Processual Civil, 
Direito Penal e Processual 
Penal e as Leis especícas 
dos Juizados cíveis Crimi-
nal e Fazenda Pública: 

9.099/95, 12.153/09; e CDC 
(Lei 8.078/90), com ênfase 
nos conteúdos pertinentes 
ao exercício do estágio.

As inscrições devem ser 
feitas por meio de formulá-
rio próprio, disponível na 
Secretaria do Fórum de São 
Mateus. Para mais informa-

ções, acesse o Edital nº 
08/2021, que trata do pro-
cesso seletivo, no link:
 https://sistemas.tjes.jus.br/

ediario/index. 
php/index.php?option

=com_edia-
rio&view=content&id 

=1088738

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

JAGUARÉ – As Políci-
as Militar e Civil realizam 
nesta semana diversas ope-
rações policiais no municí-
pio de Jaguaré, em resposta 
ao repentino aumento nos 
índices de crimes na locali-
dade.

A força-tarefa é executa-
da pelo Comando de Polí-
cia Ostensiva do Norte 
(CPON), comandado pelo 
coronel Odilon José Pi-
mentel Silva; e pela Supe-
rintendência de Polícia Re-
gional Norte, cheada pelo 
delegado João Francisco 
Filho.

Na terça-feira (23), um 
veículo com restrição de 
roubo que era utilizado pe-
lo crime organizado para o 
cometimento de ilícitos na 
cidade foi apreendido no 
bairro Boa Vista. Dentro do 
veículo foram apreendidas 
10 munições de calibre 38.

No Centro da cidade fo-
ram presos dois indivíduos 
por tráco de drogas. Na 
ocorrência foi apreendido 
um tablete de maconha e 
R$399,00 em espécie. No 
bairro Palmito, em outra 
ocorrência, foi apreendida 

POLÍCIAS REALIZAM OPERAÇÕES EM JAGUARÉ
PARA CONTER ONDA DE CRIMINALIDADE

uma arma de fabricação 
caseira e um pé de maco-
nha.

Na quarta-feira (24), foi 
detido um indivíduo suspe-
ito de fabricar e revender 
armas de fogo para tra-
cantes da região. Na ação 
foram apreendidas uma 

espingarda escopeta cali-
bre 12 marca Boito, com 
nove munições do mesmo 
calibre. Após vericar a 
procedência da arma no 
sistema INFOSEG, foi 
constatado que a arma foi 
furtada em uma proprieda-
de na zona rural de Monta-

nha.
Também foi apreendida 

uma submetralhadora de 
fabricação artesanal cali-
bre 380 com dois carrega-
dores contendo 13 muni-
ções do mesmo calibre. 
Além disso, no quintal da 
residência, em baixo do 
tanque de lavar roupas foi 
encontrada uma cápsula 
deagrada de .40, uma 
estrutura metálica para 
montagem de uma subme-
tralhadora, material desti-
nado a fabricação de carre-
gadores de submetralhado-
ra, dois canos de ferro para 
fabricar armas, seis molas 
de conjunto de ferrolho de 
arma de fogo, duas trava de 
gatilho, dois gatilhos, além 
de uma bucha de maconha.

Já na quinta-feira (25), 
os desdobramento de ocor-
rências iniciadas no muni-
cípio de Jaguaré culmina-
ram na descoberta de um 
local no município de São 
Mateus, onde eram fabri-
cadas armas de fogo. Fo-
ram apreendidas diversas 
peças de armas e uma sub-
metralhadora de fabricação 
artesanal.

Inscrições serão recebidas de 15/03 a 30/04.

No ano de 2020, a renda domiciliar per capita mais 
alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 2.475, 
enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 676.
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VITÓRIA – Uma fala na 
sessão ordinária na Assem-
bleia Legislativa nesta se-
gunda-feira (22) chamou a 
atenção de todos. Fazendo 
uso da Tribuna da Casa, o 
deputado estadual Freitas 
fez o anúncio do Projeto de 
Fixação da Foz do Rio Cri-
caré, em São Mateus, no Nor-
te do Estado.

Usando as redes sociais, o 
p a r l a m e n t a r  r e s u m i u : 
"Estou no meu quarto man-
dato como Deputado e con-
sidero que este projeto é um 
dos mais importantes e deve 
solucionar um problema 
grave em São Mateus". O 

VITÓRIA – O Instituto 
de Pesos e Medidas do Espí-
rito Santo (Ipem-ES), ór-
gão delegado do Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) no Estado, reali-
zará a vericação de taxí-
metros no município de 
São Mateus no próximo 
mês de março. O período de 
agendamento pelos propri-
etários de veículos-táxi se-
gue até o dia 22 de março, 
conforme cronograma esta-
belecido pelo órgão.

A vericação dos taxí-
metros será realizada entre 
os dias 23 e 26 de março, na 
Avenida Praiano, bairro 
Guriri (no nal da Rua 

FIM DA SALINIZAÇÃO? PROJETO DO
DEPUTADO FREITAS PREVÊ FIXAÇÃO
DA FOZ DO RIO CRICARÉ

Projeto de Fixação da Foz 
do Rio Cricaré é um audaci-
oso e necessário empreendi-
mento para o extremo norte 

capixaba, frisou.
Freitas ressaltou que está 

sendo feita a análise de da-
dos para a elaboração do 

projeto demonstrativo e sali-
entou que, em breve, haverá 
apresentação para toda a 
população do Espírito San-
to.

A Fixação da Foz do Cri-
caré é sinônimo de recupera-
ção da economia pesqueira. 
É investimento em turismo e 
resgate da dignidade da po-
pulação ribeirinha. E sem 
sombra de dúvidas, uma 
grande contribuição para 
eliminarmos de uma vez por 
todas, as diculdades com a 
salinidade da água para con-
sumo dos mateenses quando 
há a invasão do mar "rio à 
cima", armou.

www.
FANOTICIAS

.COM.BR

IPEM REALIZA VERIFICAÇÃO DE TAXÍMETROS
NO MÊS DE MARÇO EM SÃO MATEUS

Bosque Guriri). Nos dias 
23 a 25 de março, a veri-
cação acontece nos horári-
os das 8h às 11h36 e das 
13h às 15h30. Já no dia 26, 
o atendimento será realiza-
do somente pela manhã: 
das 8h às 11h36.

O agendamento deve ser 
realizado antecipadamente 
à data da vericação no site 
do Ipem-ES (www.ipem-
.es.gov.br), na categoria 
"Serviços On-line", aba 
"Vericação de Taxímetro 
– Agendamento". Além 
disso, o Guia de Recolhi-
mento da União (GRU) de-
ve ser emitido para o paga-
mento da taxa de serviço.

"Em 2020, em razão da 

pandemia do novo Corona-
vírus (Covid-19), não foi 
realizada a aferição dos 
equipamentos. No próximo 
mês, vamos iniciar as sca-
lizações no norte do Esta-
do, em São Mateus, e, pos-
teriormente, estender para 
todos os municípios capi-
xabas", destaca o diretor-
geral, Rogerinho Pinheiro.

No momento da verica-
ção, obrigatoriamente, de-
verão ser apresentados os 
seguintes documentos:

AUTORIZAÇÃO DA 
PREFEITURA DE SÃO 

MATEUS;
Último Certicado de 

Vericação do Taxímetro;

Certicado de Registro 
de Licenciamento de Veí-
culo (CRLV);

Carteira Nacional de Ha-
bilitação do Motorista 
(CNH);

Comprovante de Paga-
mento da GRU referente ao 
serviço de vericação;

Ordem de serviço de O-
cina Autorizada nos casos 
em que houve a manuten-
ção do taxímetro.

O proprietário ou o res-
ponsável legal do veículo-
táxi que estiver impossibi-
litado de comparecer com o 
taxímetro para a verica-
ç ã o  n o  p r a z o  p r é -
estabelecido deverá apre-
sentar justicativa, por 
escrito e com a devida com-
provação, ao agente scal 
do Ipem-ES, mediante pro-
tocolo de recebimento, até 
o último dia do prazo de 
vericação.

O taxímetro que car 
reprovado na vericação e 
necessitar de reparos deve-
rá ser submetido à nova 
vericação após a conclu-
são dos serviços realizados 
por ocina autorizada. O 
proprietário deverá agen-
dar a nova data e horário 
pelo telefone (27) 3636-
6087.

O veículo-táxi que, no 
exercício corrente, já te-
nha submetido o taxíme-
tro à vericação subse-
quente, estando com a 
marca ocial com indica-
ção de "VERIFICADO 
ATÉ 2021", não necessi-
ta realizar nova verica-
ção.

IBGE abre mais
de 120 vagas de
emprego 

SÃO MATEUS – O 
Instituto Brasileiro de Geo-
graa e Estatística (IBGE) 
abriu o Processo Seletivo 
Simplicado para a con-
tratação de Agente Censi-
tário e Recenseador. As 
vagas são para todo o Bra-
sil e em São Mateus são 
ofertadas 124.

Os aprovados vão tra-
balhar na organização e na 
coleta do Censo Demo-
gráco 2021. No Espírito 
Santo o total de vagas dis-
poníveis chega a 4.061, 
divididos entre os cargos 
de recenseador, agente 
censitário municipal e 
agente censitário supervi-
sor.

As vagas são temporá-
rias e os contratos terão 
duração prevista de três 
meses para o cargo de re-
censeador e de cinco me-
ses para as funções de 
agente censitário (super-
visor e municipal). 

Para os cargos de agen-
te censitário supervisor e 
agente censitário munici-
pal é exigido o nível mé-
dio completo e as inscri-
ções vão até 15 de março. 
A remuneração é de R$ 
1.700,00 e R$ 2.100,00, 
respectivamente, com 40 

horas semanais de jornada 
de trabalho.

A inscrição para o cargo 
de recenseador vai até o 19 
de março. O cargo exige 
que o candidato tenha ní-
vel fundamental comple-
to. Neste caso, a remune-
ração é variável de acordo 
com a produção. A média 
salarial ca em torno de 
R$ 1.278,94, para jornada 
de 25 horas semanais.

As inscrições, que pode-
rão ser feitas entre feverei-
ro e março, serão aceitas 
através do site da empresa 
organizadora, Cebraspe. 
As taxas custam R$ 25,77 
para a ocupação de recen-
seador e R$ 39,49 para 
agente censitário munici-
pal ou supervisor.

As provas serão realiza-
das no mês de abril e o re-
sultado nal sairá em 
maio. Os interessados po-
dem realizar a inscrição 
somente via internet, nos 
endereços eletrônicos: 

Recenseador:
https://www.cebraspe.

org.br/concursos/IBGE_2
0_RECENSEADOR

Agente:
http://www.cebraspe.or

g.br/concursos/ibge_20_a
gente

Freitas ressaltou que está sendo feita a análise de da-
dos para a elaboração do projeto demonstrativo.

CONVITE/EDITAL
Convidamos a todos os Desportistas do Bairro Aroeira e Adja-
cências, para a formação de uma Assembleia Geral a realizar-
se no dia 09 de março de 2021, a partir das 19;00 horas, no 
endereço à Rua Vitoriana nº 12, no Bairro Aroeira, nesta Cidade 
de São Mateus, Estado do Espirito Santo, com a presença de um 
número mínimo de 20 pessoas, que terá como tema principal a 
Criação e Fundação de uma Associação de Futebol Feminino, 
como também a seguinte pauta:
01- Realizar Assembleia Geral
02- Fundação da Associação
03- Eleição da Diretoria
04- Eleição do Conselho Deliberativo
05- Eleição do Conselho Fiscal
06- Posse dos Eleitos

São Mateus, 25 de fevereiro de 2021
Laudivan Campos Francebilio

COMUNICADO
PETROCITY PORTOS S.A, torna público que requereu na Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus (SEMMA) a Li-
cença de Instalação, através do processo n°005431/2020 para 
Instalação do Sistema de Tratamento de Euente (ETE) e Sistema 
de Tratamento de Água (ETA), projetos e estudos realizados pela 
AUDITECH Engenharia e Consultoria Ambiental, para o Comple-
xo Administrativo de Urussuquara e da Cidade de Energia, per-
tencentes a PETROCITY, na Estrada Balneário Urussuquara, S/N, 
Município de São Mateus - ES

Agendamento pode ser realizado no site do Ipem-ES até o dia 22 de março.

Os aprovados vão trabalhar na organização e na 
coleta do Censo Demográfico 2021. No Espírito 
Santo o total de vagas disponíveis chega a 4.061.
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NOSSA SAÚDE
Há algum tempo deci-

diu-se, através do proje-
t o  e u r o p e u  “ L i f e 
AskREACH”, investi-
gar produtos vendidos 
em 13 países daquele 
continente para a práti-
ca de esportes. Falamos 
de coisas banais: bolas 
de ginástica, tapetes pa-
ra ioga, utensílios de 
natação, calçados para 
ginástica, garrafas des-
portivas etc.

O resultado foi um 
escândalo: cerca de 
25% deles continham 
substâncias prejudiciais 
à saúde. Por exemplo: 
“foi detectada a presen-
ça de dois plasticantes 
que estão restringidos 
na União Europeia des-
de julho de 2020 por se-
rem tóxicos para a re-
produção e interferirem 
com o sistema hormo-
nal”. Esclareceu-se que 
“concentrações desses 
produtos superiores a 
0,1% não estão autori-
zadas no mercado euro-
peu, mas uma bola de 
pilates tinha uma con-
centração de 41% e uma 
“overball” (também pa-
ra aulas de pilates) uma 
concentração 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 
podem estar presentes 
em produtos em con-
centração acima de 
0,15%”.

Recordei-me, diante 
de tais resultados, de 
uma séria reportagem 
feita na Arábia Saudita. 
Eis o seu título: “Os índi-
ces de câncer na Arábia 
Saudita são quatro ve-
zes superiores aos da 
média mundial em fun-

ção de produtos conta-
minados que são impor-
tados”.

Li, em dado jornal do 
Irã, algo preocupante: 
“Químicos canceríge-
nos em assentos de car-
ros”. Em outro, de Por-
tugal: “A agência fran-
cesa para a saúde conr-
ma que foram encontra-
das substâncias potenci-
almente tóxicas em fral-
das para bebês, como 
por exemplo o herbicida 
glifosato”. E: “Um em 
cada dois ingredientes 
dos cosméticos é tóxi-
co”.

Nem os pobres ani-
mais escapam. Li na sé-
ria revista Veja que “nos 
EUA e no Canadá uma 
centena de marcas de 
comida para cães e ga-
tos teve de recolher seus 
produtos depois que ra-
ções feitas com glúten 
de trigo chinês mataram 
dezesseis bichos do-
mésticos”.

Diante deste quadro 
deveríamos todos medi-
tar. Há algumas décadas 
condenamos ao fracas-
so vasta parcela do nos-
so parque industrial, em 
p r o m o v e n d o  u m a 
“abertura dos portos” 
pouco regulamentada. 
Exportamos empregos 
mil importando confec-
ções, brinquedos, ele-
trônicos etc. Será que 
além de danicarmos a 
saúde de nossa econo-
mia estamos danican-
do também a nossa? Eis 
aí uma boa pergunta pa-
ra nossas instituições.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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CrônicaNOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE PASSA
A SER EMITIDA A PARTIR DA PRÓXIMA
SEMANA NO ES; VEJA DETALHES

VITÓRIA – O novo pa-
drão de Carteira de Identida-
de, também chamado de RG 
(Registro Geral), começa a 
ser emitido a partir da próxi-
ma semana no Espírito San-
to. O modelo atual, no en-
tanto, continua valendo e 
não há a necessidade de rea-
lizar a troca.

A mudança se tornou obri-
gatória por meio de um De-
creto Federal de 2018, que 
seria válido para todo o terri-
tório nacional a partir de mar-
ço de 2020. No entanto, essa 
data foi prorrogada em um 
ano, sendo a nova data em 1º 
de março de 2021. 

Segundo informações da 
Polícia Civil capixaba, por 
meio da Superintendência 
d e  P o l í c i a  T é c n i c o -
Cientíca (SPTC), as adap-
tações para disponibilizar o 
novo modelo de carteira de 
identidade no estado já estão 
em fase de nalização. "A 
previsão é que a partir da 
semana que vem a PCES já 
esteja realizando a impres-
são nos novos modelos de 
CI, conforme resolução de 
Lei Federal", diz a nota.

O documento será um 
pouco menor que a Carteira 
de Identidade atual, seme-
lhante à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), e 
deverá trazer mais informa-
ções, como: nome Social, 
mãe e pai biológicos e aditi-
vos, CPF, Carteira de Traba-
lho, Título Eleitoral, CNH, 
Certicado Militar, Tipo 
Sanguíneo e Fator RH, e ain-
da informações especiais da 
algum tipo de doença ou aler-
gia.

O novo modelo já havia 
sido adotado nos estados do 
Acre, Ceará, Goiás, Mara-
nhão, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Paraná, além do 

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

(27) 9 9736-2880

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

Distrito Federal. No Espírito 
Santo, o valor do documen-
to, por enquanto, continuará 
o mesmo para o modelo im-
presso, que é de R$ 61,98. 

LOCAIS DE EMISSÃO
Na capital, Vitória, o docu-

mento pode ser emitido na 
Casa do Cidadão, em Maruí-
pe, e na Assembleia Legisla-
t iva do Espíri to Santo 
(Ales), na Enseada do Suá. 
Em Vila Velha, o local é o 
Shopping Boulevard, em 
Itaparica. Na Serra, a emis-
são do documento pode ser 
solicitada no Pró-Cidadão, 
no Bairro Portal de Jacaraí-
pe.

Viana está com um novo 
ponto de atendimento. Ago-
ra, a população pode procu-
rar a central É Pra Já, no bair-
ro Marcílio de Noronha. Em 
Cariacica, os moradores po-
dem procurar o Faça Fácil, 
no bairro Santo André, ao 
lado do Terminal de Campo 

Grande. No município, não 
é preciso apresentar foto 
3x4, que é registrada no mo-
mento da solicitação.

SOLICITAÇÃO
A emissão da 1ª via da 

carteira de identidade é um 
serviço gratuito em todo o 
território nacional, confor-
m e  a  L e i  F e d e r a l 
12.687/2012. Para os casos 
de 2ª via do documento, terá 
direito ao benefício da gra-
tuidade, o requerente que 
atender a pelo menos um 
dos seguintes requisitos: 
estar desempregado, medi-
ante comprovação; receber 
salário inferior a 3 salários 
mínimos, mediante com-
provação; apresentar bole-
tim de ocorrência de furto 
ou roubo do documento; 
necessitar renovar RG pro-
visório.

Os documentos necessá-
rios para emissão da Cartei-
ra de Identidade são:

- 01 foto 3x4 recente (fun-
do claro);

- comprovante de resi-
dência (conta de água, luz ou 
telefone) emitido no nome 
do requerente nos últimos 
60 dias, ou em nome de pa-
rente comprovadamente.

- certidão de nascimento 
(se solteiro), certidão de ca-
samento (se casado) ou cer-
ticado de naturalização (se 
estrangeiro) - originais ou 
cópia autenticada;

- comprovante de paga-
mento da taxa de segunda 
via do RG (para os casos que 
não se encaixem nos requisi-
tos de isenção);

- CPF, caso o requerente 
desejar que conste o número 
desse documento em sua 
carteira de identidade, de-
vendo ser apresentado o 
CPF original ou uma cópia 
autenticada.

(*Com informações da 
Polícia Civil do Espírito San-
to).

O documento será um pouco menor que o modelo atual, semelhante à Carteira Na-
cional de Habilitação.
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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
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Venha morar em um lugar com Infra-estrutura completa: Saneamento
básico, drenagem 

pluvial,
calçamento,
rede de água

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL
FORUM DES. SANTOS NEVES - Varas Criminais, Cartorio Eleitoral e Diretoria

AV. JO¿O NARDOTO, 140, BAIRRO JAQUELINE, S¿O MATEUS - CEP 29.936-160
Telefone(s): 3763-8964 / (27) 3763-8980

Email: 1civel-saomateus@tjes.jus.br

EDITAL DE CITAÇÃO AOS
AUSENTES, INCERTOS E
EVENTUAIS INTERESSADOS,
PELO PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS. (art. 259 do CPC/2015)

Nº DO PROCESSO: 0000316-72.2020.8.08.0047
AÇÃO : 49 - Usucapião
Requerente: JOAO EMIDIO RODRIGUES COELHO e CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO
Requerido: DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e FLORISVALDO DE SOUZA 
FREITAS
MM. Juiz(a) de Direito da SÃO MATEUS - 1ª VARA CÍVEL do Estado do Espírito Santo, por nomeação 
na forma da lei etc.
FAZ SABER e DAR PUBLICIDADE a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que perante este Juízo processam os autos da Ação de Usucapião proposta pelo(s) Requerente: 
JOAO EMIDIO RODRIGUES COELHO e CIBELY BARRA RODRIGUES COELHO em face do 
Requerido: DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e FLORISVALDO DE SOUZA 
FREITAS, com fundamento no artigo 941 e seguintes do CPC, tendo como objeto o bem abaixo descrito, 
cando, pois, o (a) Srs.(a) RÉUS AUSENTES, INCERTOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, 
TERCEIROS, AUSENTES E DESCONHECIDOS CITADOS de todos os termos da presente ação para, 
querendo, oferecer contestação.

BEM
AREA DE TERRENO, COMPOSTA DE 02 (DOIS) LOTES, SITUADA NA RUA RAIZA BASTOS 
MAGNAGO, SN, COM AREA TERRITORIAL DE 600,00 M2 (SEISCENTOS METROS 
QUADRADOS), COMPOSTA DOS LOTES 20 E 22, DA QUADRA 02-A, COM INSCRICAO 
MUNICIPAL NUMERO 0241130367001,

ADVERTÊNCIAS
a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, nda a dilação assinada pelo juiz; 
b) REVELIA: não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis.

DESPACHO
Fl: 1) CITEM-SE, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os eventuais interessados e desconhecidos. 
Deve também o requerente publicar o edital em jornal de circulação local. 2) CITEM-SE, por carta com 
aviso de recebimento, os confrontantes descritos à . 07, e seus respectivos cônjuges, se houver. 3) CITE-
SE, por mandado, a parte requerida, na pessoa de seu representante legal, Florisvaldo de Souza Freitas. 4)
INTIMEM-SE, por via postal, para que manifestem eventual interesse na causa, os representantes da 
Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 
documentos que a instruem. 5) Ao nal, DÊ-SE vista dos autos ao Ilustre Representante do Ministério 
Público. DILIGENCIE-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai axado no lugar de costume deste 
Fórum e, publicado na forma da lei.

SÃO MATEUS-ES, 01/12/2020
QUEILA QUARESMA GOMES OLIVEIRA

CHEFE DE GABINETE
Aut. pelo Art. 60 do Código de Normas

COMUNICADO
DANIEL SANTOS, torna 
público que REQUEREU  da 
SEMMA ,  a t ravé s  do 
processo n° 003489/2021, 
L i cença Ambien ta l  de 
Regularização – LAR  , para  
Serviços de manutenção 
mecânica, localizado na 
avenida Joao XXIII,  nº 970 
Bairro: Boa Vista, município 
de SÃO MATEUS  - ES.

www.FANOTICIAS.com.br

PODER LEGISLATIVO

CONCEDE TÍTULO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 

MULHER

O Presidente da Câmara 
Municipal de São Mateus 
– Estado do Espirito San-
to, no uso de suas atribui-
ções legais, tendo em vista 
o que dispõe o Inciso IV do 
Artigo 31 da Lei nº 001/90, 
de 05 de abril de 1990 – Lei 
Orgânica do Município de 
São Mateus FAZ SABER 
que a Câmara Municipal 
aprovou e eu promulgo o 
seguinte:

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

001/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO 
DE HONRA AO MÉRITO 
EM HOMENAGEM AO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER a Senhora 
LILIAN CARLA EZZER 
DE JESUS.

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

002/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO 
DE HONRA AO MÉRITO 
EM HOMENAGEM AO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER a Senhora 
ANGELA MARIA DA 
S I L V A  P I M E N T A 
FERNANDES.

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

003/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO 
DE HONRA AO MÉRITO 
EM HOMENAGEM AO 
DIA INTERNACIONAL 

DA MULHER a Senhora  
MARIA DO CARMO DE 
JESUS.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 004/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
E N E D E T E  X A V I E R 
RIBEIRO DE SOUZA.
 
DECRETO LEGISLATIVO 

N° 005/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
LUCIANA DE ALMEIDA 
CORREIA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 006/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
M A R I A  D A  P E N H A 
NUNES.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 007/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
MULHER a Senhora CELIA 
BORGES RAMALHO DE 
SENA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 008/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 

HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
E U R I D E S  S E N A  D A 
SILVA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 009/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
A N E T E  C O S T A 
QUARESMA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 010/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
R A C H I D  D A H E R 
MATHIAS.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 011/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
ADRIANA DA PAZ.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 012/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
V I R G I N I A  P E N A 
MARTINS FERREIRA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 013/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
LINDAMAR ALVES DE 
JESUS.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 014/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
L E N Y R  S O U Z A 
FERNANDES.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 015/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
R E G I N A C E L I A D O S 
SANTOS VIEIRA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 016/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
IZALTINA ALEZANDRE 
DE ASSIS
DECRETO LEGISLATIVO 
N° 017/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
MARIA JOSÉ BRANDÃO.

DECRETO LEGISLATIVO 

N° 018/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
MULHER a Senhora CELIA 
REGINA POLIDO TARGA 
RODRIGUES.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 019/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
MARINALVA DA COSTA 
OLIVEIRA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 020/2021

TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
MARLUCE CLAUDINO 
JORGE.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 021/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
ADELICIA DE OLIVEIRA.

DECRETO LEGISLATIVO 
N° 022/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO DE 
HONRA AO MÉRITO EM 
HOMENAGEM AO DIA 
INTERNACIONAL DA 
M U L H E R  a  S e n h o r a 
OZANA LUZIA GALVÃO 
BALDOTTO.

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

023/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO 
DE HONRA AO MÉRITO 
EM HOMENAGEM AO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER a Senhora 
CLEUZA MENDES DE 
SÁ.

DECRETO 
LEGISLATIVO N° 

024/2021

Art. 1°. Fica concedido o 
TÍTULO HONORÁRIO 
DE HONRA AO MÉRITO 
EM HOMENAGEM AO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER a Senhora 
LAYNNA NOVAES DA 
SILVA

Art. 2º. A entrega do Titulo 
será em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de São 
Mateus, Estado do Espíri-
to Santo, que se realizará 
às 18:00 horas do dia 08 
(oito) de março de 2021 
(dois mil e vinte e um), no 
Cerimonial Tonette Loca-
dora Ltda, com endereço à 
Rua da Liberdade, n° 789, 
Bairro Carapina, neste 
município de São Mate-
us/ES.
 
Art. 3°. Este Decreto Le-
gislativo entrará em vigor 
na data de sua publicação, 
revogando-se as disposi-
ções em contrário.

Sala das Sessões da Câma-
ra Municipal de São Mate-
us, Estado do Espírito San-
to, aos 19 (dezenove) dias 
do mês de fevereiro (02) 
do ano de 2021 (dois mil e 
vinte e um).

Paulo Fundão
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
PODER LEGISLATIVO
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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


