
Em compensação ao longo de toda a semana, foram registrados mais qua-
tro óbitos provocados pelo novo Coronavírus. Desde o início da pandemia, 

a cidade acumula 164 mortes.
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SÃO PAULO – Em 2020, 
o Brasil foi o país mais atin-
gido por tentativas de roubo 
de dados pessoais ou nan-
ceiros de pessoas na inter-
net, prática denominada em 
inglês de phishing. Com 
essas informações, golpis-
tas prejudicam a vítima de 
diversas formas, seja aces-
sando recursos ou enganan-
do pessoas se fazendo pas-
sar por ela.

O percentual de usuários 
brasileiros que tentou abrir 
pelo menos uma vez links 
enviados para roubar dados 
representa 19,9% dos inter-
nautas do país. Em segundo 
lugar no ranking de países 
vem Portugal (19,7%), se-
guido da França (17,9%), 
Tunísia (17,6%), de Cama-
rões (17,3%) e da Venezuela 
(16,8%).

O levantamento foi feito 
pela empresa de segurança 
da informação Kaspersky 
sobre práticas de phishing e 
spam no mundo. De acordo 
com a companhia, entre fe-
vereiro e março do ano pas-
sado, o número de ataques 
cresceu 120% no Brasil.

Os golpes foram aplica-
dos por meio de links em 
mensagens ou sites falsos, 
que se passam por empreen-
dimentos conhecidos, como 
grandes cadeias de varejo 
online - Amazon e outras.

Os exemplos mais co-
muns foram golpes em que 
os criminosos enviaram 
mensagens se passando por 
essas lojas e pedindo para a 
vítima contactar as áreas de 
comunicação com o cliente 
ou de suporte, com sistemas 
para roubar dados dos usuá-
rios acionados.

Aplicativos de comuni-
cação, especialmente o 
Whatsapp, tornaram-se os 

BRASIL É O PAÍS COM MAIOR NÚMERO
DE VÍTIMAS DE ROUBO NA INTERNET

Qual a situação do
Espírito Santo após
um ano de pandemia?
VITÓRIA – Na última 

quinta-feira (04), o Estado 
possuía 1.001 pessoas in-
ternadas em leitos de UTI 
e enfermaria, a maior quan-
tidade desde 11 de janeiro, 
quando havia apenas um 
indivíduo a mais nesta con-
dição. Apenas nas Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI), já são 554 pacien-
tes, sendo que a última vez 
em que esse número che-
gou a mais de 500 foi em 
julho do ano passado.

No dia que marca a che-
gada do vírus em solo capi-
xaba, a ocupação total dos 
leitos está em 74,03%, 
mas cerca de 81,91% da 
quantidade de vagas nas 
UTI’s está ocupada por 
pacientes em estado mais 
grave da doença. Em maio 
de 2020, o governador 
Renato Casagrande (PSB) 
armou que, se os leitos 
atingissem a marca de 
80%, o comércio voltaria 
a ser fechado para conter 
aglomerações.

Especialistas armam 
que todo o país, inclusive 
o Espírito Santo, poderá 
entrar em colapso se novas 
medidas não forem adota-
das. Um levantamento da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), divulgado nesta 
semana, indicou que 19 
das 27 unidades federati-
vas do Brasil têm ocupa-
ção de leitos de UTI acima 
de 80%. Os dados compa-
ram a situação das UTIs 
vericadas em 1º de mar-
ço, em contraponto aos 
observados em 22 de feve-
reiro.

“Pela primeira vez des-
de o início da pandemia, 
verica-se em todo o país 
o agravamento simultâneo 
de diversos indicadores, 
como o crescimento do 
número de casos e de óbi-
tos, a manutenção de níve-
is altos de incidência de 
SRAG, a alta positividade 
de testes e a sobrecarga 
dos hospitais”, disse o bo-
letim da instituição.

VACINAÇÃO
Embora esteja a passos 

lentos, uma das medidas 
para conter o avanço da 
Covid-19 no Estado é a 
vacinação. Até o momen-
to, mais de 360 mil doses 
de imunizantes já chega-
ram ao Espírito Santo, tan-
to da Coronavac quanto da 
vacina de Oxford/ Astra-
zena, e apenas 173.557 
receberam alguma dose, 
conforme aponta o painel 
nacional do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Ao lado de outros onze 
governadores, Casagran-
de tenta negociar a adqui-
rição de novos lotes dire-
tamente com os laborató-
rios. Ele armou que o 
Estado possui cerca de 
R$200 milhões para obter 
novos lotes dos imuni-
zantes. “Não temos as 
vacinas para comprar, 
mas, se tivéssemos, tería-
mos a capacidade de in-
vestir. Basta consegui-
mos essa parceria”, ar-
mou. Novas reuniões se-
rão feitas com embaixa-
dores da Índia e da China 
nos próximos dias. 

principais canais para apli-
car esses golpes. Usuários 
receberam mensagens com 
promessas de prêmios com 
links que levavam a sites 
falsos destinados a roubar 
informações da vítima.

PANDEMIA
O contexto da pandemia 

também levou golpistas a 
enviar falsas pesquisas ou 
mensagens anunciando prê-
mios ou ajuda nanceira a 
pequenas e médias empre-
sas.

No Brasil, as tentativas 
de golpe envolveram diver-
sos aspectos relacionados à 
pandemia, como o requeri-
mento do auxílio emergen-
cial do governo federal, o 
cadastro para receber a vaci-
na e o uso do recém lançado 
sistema PIX.

“Apesar do alto índice, 
vale destacar uma queda 
importante em relação a 
2019. Naquele ano, mais de 
30% dos brasileiros haviam 
tentado, ao menos uma vez, 
abrir um link que levava a 
uma página de phishing, 

dez pontos percentuais a 
mais do que em 2020. Isso 
mostra que as campanhas e 
alertas sobre esse tipo de 
golpe têm deixado as pes-
soas mais atentas, mas não 
signica que não precisa-
mos evoluir, pois as estatís-
ticas permanecem muito 
ruins”, avalia Fabio Assoli-
ni, analista sênior de segu-
rança da Kaspersky no Bra-
sil.

Outro método emprega-
do pelos golpistas foi a chan-
tagem contra usuários. Esta 
pode ocorrer com ameaças 
de liberação de determina-
dos dados ou de uma supos-
ta gravação da vítima com 
algum comportamento cuja 
revelação poderia trazer 
impactos a sua imagem, co-
mo assistir vídeos com por-
nograa.

O relatório registrou ca-
sos de chantagem contra 
empresas também. Os gol-
pistas exigiam pagamentos 
sob a ameaça de realizar ata-
ques de negação de serviço 
(DDoS), indicando que teri-
am informações condenci-
ais ou estratégicas das em-
presas.

Os alvos mais frequentes 
dos ataques foram as lojas 
online, com 18,12%. Elas 
foram seguidas por portais 
globais de internet (15,9%), 
bancos (10,7%), redes soci-
ais e blogs (10%) e sistemas 
de pagamento (8,4%).

SPAM
O relatório também ana-

lisou a prática de envio de 
mensagens em massa, co-
nhecida como spam. Em 
2020, este tipo de envio re-
presentou 50% do tráfego 
de e-mails. O resultado, no 
entanto, indica queda de 
6.14 pontos percentuais em 
relação a 2019. No total, 
foram enviados 183,4 mi-
lhões de anexos maliciosos 
no ano passado.

O país que mais enviou 
spams foi a Rússia, com 
21,27%. Em seguida vêm 
Estados Unidos (10,47%), 
Alemanha (10,97%) e Chi-
na (6,21%). O Brasil foi res-
ponsável por 3,26% de ata-
ques do tipo.

CUIDADOS
Para evitar cair nestes 

golpes é importante tomar 
alguns cuidados. O mais 
importante é evitar clicar 
em links de mensagens de e-
mail, SMS ou redes sociais 
de pessoas ou organizações 
desconhecidas.

Caso vá clicar em algum 
link, é importante conferir o 
site para onde está sendo 
direcionado. Caso não tenha 
certeza de que o site é segu-
ro, o aconselhável é não inse-
rir informações pessoais, 
especialmente nanceiras - 
número de cartão de crédito, 
por exemplo. (*Agência 
Brasil)

Percentual de usuários brasileiros que tentou abrir pelo menos uma vez links envi-
ados para roubar dados representou 19,9% dos internautas do país.

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

22º
34º Sensação

térmica: 22º/ 40º
Ventos: 15 km/h
UV: 15 extremo

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.

Há exato um ano, no dia 5 de março, o Espírito San-
to confirmava o primeiro caso do coronavírus.
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SÃO MATEUS – O mu-
nicípio voltou a ser classi-
cado como 'risco baixo', 
depois de quatro semanas 
no moderado, conforme 
divulgado pelo Governo do 
Estado no início da noite 
desta sexta-feira (05) em 
uma nova atualização do 
Mapa de Risco.

Em compensação ao lon-
go de toda a semana, foram 
registrados mais quatro óbi-
tos provocados pelo novo 
Coronavírus. Desde o iní-
cio da pandemia, a cidade 
acumula 164 mortes.

São Mateus chegou a 
7.337 casos conrmados de 
covid-19. Ao todo, o Muni-
cípio tem 26.349 casos noti-
cados, destes 11.101 fo-
ram descartados, 562 são 
suspeitos em investigação, 
7.268 foram encerrados e 
7.061 foram curados.

O percentual de cura é de 
96,0% e o de letalidade é de 
2,2%.  Dos casos suspeitos, 
539 estão em isolamento 
domiciliar e 23 em trata-

SÃO MATEUS VOLTA AO RISCO BAIXO E
ACUMULA 164 MORTES PELA COVID-19

mento hospitalar.
O Balneário de Guriri 

segue na liderança com 
1.416 casos conrmados, 
seguido do Sernamby com 
513 e Rancho de Telha 
503. A média móvel de óbi-
tos nos últimos 14 dias é de 

0,64. O sexo feminino teve 
3.789 conrmações e o 
masculino 3.548.

LEITOS DE UTI 
O hospital Roberto Sil-

vares está com 83,78% da 
capacidade dos leitos de 

enfermaria ocupados e ape-
nas 6 estão vagos. Na Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI), existe 8 leitos dispo-
níveis e a taxa de ocupação 
é de 71,43%. Os dados fo-
ram repassados pela Sesa, 
através do Painel Covid-19.

Idosos acima de 60
anos podem ser
vacinados ainda neste
mês no ES, diz
subsecretário

VITÓRIA – O Espírito 
Santo pretende vacinar con-
tra a covid-19 idosos a partir 
de 60 anos ainda neste mês. 
Mas, tudo dependerá se as 
doses do imunizante serão 
enviadas pelo Ministério da 
Saúde. 

A declaração foi dada pelo 
subsecretário de Estado da 
Saúde, Luiz Carlos Reblin, 
numa entrevista nesta sexta-
feira (05). "Se o Ministério 
da Saúde mantiver o envio de 
36 milhões de doses ainda 
em março, que é o que foi 
colocado como expectativa 
por eles, aqui no Espírito 
Santo já teríamos condições 
de iniciar a vacinação do gru-
po com mais de 60 anos". 

O subsecretária calcula 
que o Estado, com a sua logís-
tica operacional, seria capaz 
de vacinar até um milhão de 
pessoas por mês. Levando em 
consideração essa estrutura, 
vacinar o grupo acima de 60 
anos seria muito rápido já que 
é composto por 500 mil pes-
soas. Ele acredita que, com 
essa parcela da população 
imunizada, a pressão sobre a 
rede hospitalar diminuiria. 

"Nós, em menos de um 
mês, vacinaríamos esse gru-
po etário com a primeira do-
se. Isso seria muito impor-

tante porque é um grupo que 
mais adoece de forma grave, 
que mais vai para o hospital e 
que mais, infelizmente, vai a 
óbito", pontuou.

No momento, o Espírito 
Santo recebeu 316.620 mil 
doses de vacina do Governo 
Federal. Estão sendo vacina-
das pessoas entre 80 a 84 
anos e já foram imunizados 
os idosos em asilo, os acima 
de 90 anos, a população indí-
gena, pessoas asiladas com 
deciência e prossionais da 
Saúde. O Estado planeja com-
pra direta dos imunizantes. O 
subsecretário reforçou que, 
caso não haja evolução da 
compra por meio do consór-
cio com outros Estados, o 
Espírito Santo tem condições 
de adquirir até 2 milhões de 
doses. 

"Havendo uma oferta con-
creta de doses de vacina por 
algum fabricante, em que a 
vacina esteja reconhecida 
pela Anvisa, poderíamos 
fazer essa aquisição", com-
pletou. 

Atualmente, o Estado ne-
gocia com os laboratórios 
Pzer, Janssen, Sinopharm, 
Cinovac, Reithera e Bharat 
Biotch. Há uma verba de R$ 
200 milhões reservados para 
a compra de vacinas.

Em compensação ao longo de toda a semana, foram registrados mais quatro óbitos 
provocados pelo novo Coronavírus. Desde o início da pandemia, a cidade acumula 
164 mortes.

VITÓRIA – O Governo 
do Espírito Santo anunci-
ou, nesta sexta-feira (5), o 
47º mapa de risco da Co-
vid-19. Ibatiba, no Sul do 
estado, é o único município 
em risco alto para a doença.

O número de cidades em 
risco moderado aumentou 
de 41 para 50 da última se-
mana para essa. No mesmo 
período, os municípios em 
risco baixo passaram de 36 
para 27. Ibatiba é o único 
município em risco alto.

A classicação começa a 
valer a partir desta segunda 

ES CONTINUA COM APENAS UMA
CIDADE EM RISCO ALTO PARA COVID-19

(8) até o próximo domingo 
(14). O mapa é o que de-
ne as estratégias e restri-
ções a serem seguidas por 
cada município para evitar 
o avanço da Covid-19.

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO

Risco alto: Ibatiba.

Risco moderado: Afo-
nso Cláudio, Água Doce do 
Norte, Águia Branca, Ale-
gre, Alto Rio Novo, Anchi-
eta, Apiacá, Aracruz, Baixo 
Guandu, Barra de São Fran-

cisco, Boa Esperança, Bre-
jetuba, Cachoeiro de Itape-
mirim, Cariacica, Colatina, 
Divino de São Lourenço, 
Domingos Martins, Dores 
do Rio Preto, Ecoporanga, 
Fundão, Governador Lin-
denberg, Guaçuí, Guarapa-
ri, Iconha, Itapemirim, Ita-
rana, João Neiva, Marechal 
Floriano, Marilândia, Mon-
tanha, Mucurici, Muniz 
Freire, Pancas, Pedro Caná-
rio, Piúma, Presidente Ken-
nedy, Rio Bananal, Santa 
Maria de Jetibá, Santa Tere-
sa, São Domingos do Nor-

te, São Roque do Canaã, 
Serra, Sooretama, Vargem 
Alta, Venda Nova do Imi-
grante, Viana, Vila Pavão, 
Vila Valério, Vila Velha e 
Vitória.

Risco baixo: Alfredo 
Chaves, Atílio Vivácqua, 
Bom Jesus do Norte, Caste-
lo, Conceição da Barra, 
Conceição do Castelo, Ibi-
raçu, Ibitirama, Irupi, Ita-
guaçu, Iúna, Jaguaré, Jerô-
nimo Monteiro, Laranja da 
Terra, Linhares, Mantenó-
polis, Marataízes, Mimoso 
do Sul, Muqui, Nova Vené-
cia, Pinheiros, Ponto Belo, 
Rio Novo do Sul, Santa Le-
opoldina, São Gabriel da 
Palha, São José do Calçado 
e São Mateus.

CÁLCULO
A matriz de risco de con-

vivência considera no eixo 
de ameaça: o coeciente de 
casos ativos por município 
dos últimos 28 dias, além 
da quantidade de testes rea-
lizados por grupo de mil 
habitantes e a média móvel 
de óbitos dos últimos 14 
dias.

Já o eixo de vulnerabili-
dade considera a taxa de 
ocupação de leitos potenci-
ais de UTI exclusivos para 
tratamento da Covid-19, 
isto é, a disponibilidade 
máxima de leitos para trata-
mento da doença. A estraté-
gia de mapeamento de risco 
teve início no dia 20 de 
abril.

Dos 78 municípios capixabas, 27 estão classificados em risco baixo e 50 estão em 
risco moderado. Somente o município de Ibatiba está classificado em risco alto.

Tio que estuprou e
engravidou menina de
10 anos é condenado a
44 anos de prisão

SÃO MATEUS – O ho-
mem de 33 anos que estu-
prou e engravidou a sobri-
nha de 10 anos em São Mate-
us, no Espírito Santo, foi 
condenado a 44 anos, três 
meses e cinco dias de pri-
são. A gestação da menina 
foi interrompida com auto-
rização da Justiça.

Segundo o Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo 
(TJES), a sentença foi pro-
ferida no início de fevereiro 
e o juiz xou o regime fe-
chado para o cumprimento 
da pena e manteve a prisão 
preventiva. O caso está em 
segredo de Justiça.

O homem está preso des-
de 18 de agosto de 2020 e 
um exame de DNA conr-

mou que ele estuprou e en-
gravidou a criança.

ABORTO EM 
PERNAMBUCO

A vítima é do interior do 
Espírito Santo, mas preci-
sou viajar até Recife, em 
Pernambuco, para inter-
romper a gestação.

Com a repercussão do 
caso e após ter dados pessoas 
expostos na internet, a famí-
lia da menina aceitou partici-
par do Programa de Apoio e 
Proteção às Testemunhas, 
Vítimas e Familiares de Víti-
mas da Violência (Provita), 
oferecido pelo Governo do 
Espírito Santo, e que prevê 
apoio como mudança de iden-
tidade e de endereço.

ANUNCIE AQUI! (27) 99900-2100

Subsecretário de Saúde diz que a imunização depende 
do envio das vacinas pelo Governo Federal, que sinali-
zou um quantitativo de 36 milhões de doses.
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BRASÍLIA – O Substitu-
tivo apresentado ao Projeto 
de Lei (PL) 43/2021, que 
prevê sanções se a ordem de 
vacinação contra a Covid-19 
não for cumprida, também 
passa a estabelecer penali-
dades para quem deixar de 
aplicar propositalmente o 
imunizante, a “vacina de 
vento”. A multa nesse caso 
chegará a R$ 29.167,20 – 8 
mil Valores de Referência 
d o  Te s o u r o  E s t a d u a l 
(VRTEs). A emenda substi-
tutiva é assinada pelo autor 
do projeto original, presi-
dente Erick Musso (Repu-
blicanos), pelo líder do go-
verno Dary Pagung (PSB) e 
pelo deputado Marcos Gar-
cia (PV), proponente do PL 
25/2021, que tramita junta 
com o PL 43/2021, por am-
bos tratarem do mesmo te-
ma.

A proposta original já xa-
va multas para os agentes 
públicos, tanto os responsá-
veis por aplicar o imunizan-
te, quanto seus superiores 
hierárquicos, bem como pe-
nalidades para pessoa imu-
nizada que furar a la. Na 

MULTA DE R$ 29 MIL A QUEM
APLICAR “VACINA DE VENTO”

PRF intercepta carreta
com várias armas e
munições com destino
a São Mateus

Criança de 1 ano
picada por escorpião
é transferida em
estado grave
em Vitória

SÃO MATEUS – A 
Polícia Rodoviária Fede-
ral de Lavrinhas (SP) in-
terceptou na manhã desta 
quinta-feira (4) uma carre-
ta Scania proveniente de 
Foz do Iguaçu (PR) e junto 
à carga a polícia encontrou 
várias armas e munições. 

Segundo a polícia, o 
destino nal do caminhão 
seria a cidade de São Mate-

NOVA VENÉCIA – 
Um menino, 1 ano e 11 me-
ses, foi picada por um es-
corpião na zona rural de 
Nova Venécia, no Norte de 
Estado, na quinta-feira (4).

A criança foi levada para 
o Hospital São Marcos, no 
município. Como o estado 
já era grave, segundo infor-
mações do hospital, o meni-

us (ES). Ainda não foram 
divulgados detalhes da 
operação, nem a quantida-
de de munições.

Segundo a PRF apreen-
deu 4 kits rajada, 9 pistolas 
Glock, 1 GZ.45; 1 revól-
ver calibre 44 Magnum, 1 
revólver calibre 38, muni-
ções de calibres 45, 44, 40, 
38, 5.56, além de 20 carre-
gadores.

no foi transferido de heli-
cóptero do Núcleo de Ope-
rações e Transporte Aéreo 
da Secretaria da Casa Mili-
tar (NOTAer) para Vitória.

O major Anechini, do 
NOTAer, informou que, ao 
pousar no Hospital da Polí-
cia Militar (HPM), ele foi 
levado para o Hospital 
Infantil de Vitória.

O Pitbull repetiu a fraca atuação que teve diante do 
Rio Branco e apenas se defendeu, não chegou com pe-
rigo nenhuma vez na meta do goleiro adversário.

primeira situação, a multa 
também passa a ser de R$ 
29,1 mil.

Além disso, o responsá-
vel por autorizar a aplicação 
da vacina poderá, após pro-
cesso administrativo, ter o 
contrato rescindido ou ser 
exonerado. Se o agente pú-
blico for detentor de manda-
to eletivo, poderá ser afasta-
do, seguindo-se os trâmites 
legais. O direito à ampla de-

fesa ca garantido.
Já no caso da pessoa imu-

nizada ou representante le-
gal, deverá ser aplicada pena 
de R$ 58.334,40 (corres-
pondentes a 16 mil VRTEs), 
com consequente proibição 
de assumir cargo público 
por cinco anos. Mas, se 
quem recebeu a vacina for 
agente público, a multa será 
cobrada em dobro: R$ 
116.668,80 (32 mil VRTEs).

Além de apresentar au-
mento nos valores das mul-
tas, o substitutivo inclui dis-
positivo garantindo que “ne-
nhuma pessoa será impedi-
da de receber a dose de re-
forço do imunizante confor-
me o prazo recomendado, 
como forma de sanção”. Ou-
tra novidade trazida pelo 
texto é que os valores reco-
lhidos serão revertidos ao 
Fundo Estadual de Saúde.

SÃO MATEUS – Em 
uma partida que abriu a se-
gunda rodada do Capixa-
bão 2021, o Estrela do Nor-
te não tomou conhecimento 
do Pitbull e aplicou uma 
sonora goleada pelo placar 
de 4 a 0 em pleno estádio 
Sernamby, na tarde desta 
quinta-feira (04).

O Estrela do Norte foi 
melhor que o São Mateus 
desde o início da partida. O 
time de Cachoeiro pressio-
nou e abriu o placar aos 29 
minutos de jogo, com Willi-
an Chispim que ainda am-
pliou o marcador aos 40 do 
primeiro tempo.

O Pitbull repetiu a fraca 
atuação que teve diante do 
Rio Branco e apenas se de-
fendeu, não chegou com 

ESTRELA DO NORTE GOLEIA SÃO MATEUS

perigo nenhuma vez na me-
ta do goleiro adversário.

Com o placar favorável, 
o Estrela tocou a bola e am-
pliou o placar aos 34 do se-
gundo tempo com o camisa 
10, Willian Saroa cobrando 

pênalti. Aos 46 da etapa -
nal, o time mateense errou 
na saída da bola, Romário 
tocou por cobertura na saí-
da do goleiro Gernano e deu 
números nais a partida.

Com a vitória, o Estrela 

do Norte sobe para a quarta 
posição, com seus primei-
ros três pontos, igualando a 
Desportiva, Vitória, Rio 
Branco-ES, Real Noroeste 
e Rio Branco VN. O Pitbull 
do Norte, segue na lanterna 
da competição sem pontuar. 
A segunda rodada só estará 
nalizada no domingo.

O Campeonato Capixaba 
2021 prossegue com os jo-
gos da terceira rodada da 
primeira fase. No sábado, 
dia 13, às 15h, o Estrela do 
Norte recebe o Pinheiros, 
no Estádio Sumaré, em Ca-
choeiro de Itapemirim, às 
15h. No mesmo dia e horá-
rio, o São Mateus visita o 
Real Noroeste, no José 
Olímpio da Rocha, Águia 
Branca.

A proposta original já fixava multas para os agentes públicos, tanto os responsáveis 
por aplicar o imunizante, quanto seus superiores hierárquicos, bem como penalida-
des para pessoa imunizada que furar a fila.

Caso aconteceu na zona rural de Nova Venécia.
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Caso aconteceu na zona rural de Nova Venécia.
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VITÓRIA – Policiais da 
Delegacia Especializada de 
Defesa do Consumidor (De-
con) apreenderam 89 botijas 
de gás que estavam sendo 
comercializadas por reven-
dedoras clandestinas de Gua-
rapari, no Litoral Sul do Espí-
rito Santo, e em São Mateus, 
na Região Norte.

A operação durou três 
dias e foi realizada em par-
ceria com a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Também foram identica-
das irregularidades em pos-
tos de combustíveis da Gran-
de Vitória, que receberam 

VITÓRIA – Um grupo 
de 25 jovens capixabas terá 
um desao importante 
neste ano de 2021. São os 
alunos do Instituto Ponte 
(IP) que prestarão, pela pri-
meira vez, vestibulares Bra-
sil afora.

Todos são de origem sim-
ples, nascidos em famílias 

BOTIJAS DE GÁS VENDIDAS DE FORMA
CLANDESTINA SÃO APREENDIDAS

sansões.
Segundo o titular da De-

con, delegado Eduardo Pas-
samani, o objetivo da ação é 

evitar a cobrança excessiva 
após o reajuste recente de 
combustíveis e gás de cozi-
nha.

Das cinco revendedoras 
de gás de cozinha investiga-
das, três eram clandestinas e 
foram fechadas. Nelas, ocor-
reu a apreensão das 89 boti-
jas.

"Outras duas revendas 
legalizadas foram interdita-
das por estarem abastecendo 
o mercado clandestino, com 
aplicação de multa e deter-
minação de devolução de 
1.885 botijas para as compa-
nhias até regularização. To-
dos os proprietários das cin-
co revendas foram ouvidos e 
responderão por crime con-
tra a ordem econômica”, 
explicou Passamani.

www.
FANOTICIAS

.COM.BR

ONG CAPIXABA PREPARA ALUNOS DE BAIXA
RENDA PARA SEUS PRIMEIROS VESTIBULARES

de baixa renda, mas estão 
de olho em graduações cobi-
çadas como Medicina, 
Engenharias, Arquitetura, 
Direito, Ciência da Com-
putação e outras bastante 
disputadas.

Para chegar a essa fase, 
os estudantes se esforça-
ram muito. Sem condições 

de frequentarem escolas de 
maior padrão, eles se ins-
creveram e foram aprova-
dos para participarem do 
IP, uma entidade que, por 
meio de parcerias com em-
presas e instituições, ofere-
ce a jovens talentos a opor-
tunidade de terem uma edu-
cação de qualidade.

“Eles estão ansiosos e 
cheios de expectativas. Pa-
rece que concluir o ensino 
médio e ingressar no curso 
superior traz o status e a 
responsabilidade de ser 
adulto. Estamos muito con-
antes em bons resultados 
para todos eles”, arma 
Bartira Almeida, fundadora 
e presidente da entidade.

Para ajudar os alunos a 
encararem esse novo desa-
o, o IP entregou a cada 
um, neste início de ano leti-
vo, o Guia do Vestibulando 
2021 do Instituto Ponte. 
Nele, os alunos encontram 
esclarecimentos sobre dúvi-
das e informações impor-
tantes, incluindo dicas so-
bre como se preparar para o 
Enem, organização e infor-
mações sobre Sisu, Prouni, 
Nossa Bolsa e outras for-
mas de ingresso no ensino 
superior.

Único no Estado a inte-
grar o grupo das 100 Me-
lhores ONGs do país - di-
vulgado pelo Instituto Do-
ar, AMBEV Voa e O Mun-
do que Queremos – o Insti-
tuto Ponte conta, neste ano, 
com 164 bolsistas de 24 
municípios do Espírito San-
to e Minas Gerais.

Prodest abre vagas
para técnico de nível
superior com salários
de até R$ 4,5 mil

Crime ambiental: 35
mandados de busca e
apreensão em serrarias
são cumpridos no Norte

VITÓRIA – O Institu-
to de Tecno log i a da 
Informação e Comunica-
ção do Estado do Espírito 
Santo (Prodest) lançou 
edital de processo seleti-
vo simplicado. A oferta 
é de sete vagas para o car-
go de Técnico de Nível 
Superior nas seguintes 
áreas: Desenvolvedor C# 
(cinco) e Desenvolvedor 
de Soluções de Inovação 
(duas).

As inscrições começam 
às 10 horas desta quinta-
feira (04) e terminam às 17 
horas do próximo dia 17. 
Todas as inscrições devem 
ser realizadas exclusiva-
mente pelo site www.sele-
cao.es.gov.br, onde tam-
bém está disponível o edi-
tal da seleção.

Apenas uma inscrição 
por CPF será aceita. Após 

conrmar a inscrição no 
sistema, não há possibili-
dade de alteração, inclu-
são ou exclusão de infor-
mações.

O processo seletivo é 
composto por avaliação de 
títulos, que leva em consi-
deração a experiência pro-
ssional e a qualicação 
prossional (cursos reali-
zados e certicações obti-
das).

Os selecionados terão 
um salário de R$ 4.599,13 
e um auxílio-alimentação 
de R$ 300,00, para uma 
carga horária de 40 horas 
semanais. Os contratos 
terão uma duração máxi-
ma de 36 meses. As dúvi-
das sobre o processo sele-
tivo podem ser encami-
nhadas para o e-mail co-
missaoprocessoseleti-
vo@prodest.es.gov.br.

As quase 90 botijas foram apreendidas em três reven-
dedoras clandestinas das cidades de Guarapari e São 

O processo seletivo é composto por avaliação de 
títulos, que leva em consideração a experiência 
profissional e a qualificação profissional.

Todos são de origem simples, nascidos em famílias de baixa renda, mas estão de 
olho em graduações mais cobiçadas.

VITÓRIA – O Ministé-
rio Público do Espírito 
Santo (MPES) coordenou 
uma operação denomina-
da "Curupira", com o obje-
tivo de desarticular a atua-
ção de grupos criminosos 
que realizavam o desmata-
mento e tráco de madeira 
nativa no Norte do Espíri-
to Santo. 

Um total de 35 manda-
dos de busca e apreensão 
foram cumpridos em resi-
dências, serrarias e algu-
mas empresas do ramo de 
móveis e construção civil 
que compravam a madeira 
mesmo sabendo que era 
um produto de procedên-
cia criminosa. 

De acordo com o MPES 
o grupo agia de forma con-
tínua e organizada em Co-
latina, Governador Lin-
denberg, Marilândia e Vi-
la Valério. Ainda segundo 
o MPES, os investigados 
praticavam diversos cri-
mes ambientais de corte e 
desmatamento, como o 
tráco de madeira. 

Durante a operação fo-
ram apreendidas armas de 
fogo e, no pátio de umas 
das madeireiras, foram 
encontrados aproximada-
mente 193 metros cúbicos 
de madeira ilegal. A em-
presa foi multada.

A investigação come-
çou em 2019, após um rela-
tório indicar que uma gran-
de área de oresta nativa 
da Mata Atlântica, em Go-
vernador Lindenberg, esta-
va sendo alvo de sucessi-
vos cortes de madeira no-
bre como Jequitibá e Pero-
ba. 

Participam da operação 
dois promotores de Justi-
ça, 12 agentes do Instituto 
de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito San-
to (Idaf), 30 policiais mili-
tares da Polícia Ambien-
tal, 28 policiais militares 
do Núcleo de Inteligência 
da Assessoria Militar do 
MPES, além da participa-
ção do 8º Batalhão da Polí-
cia Militar, por meio do 
Serviço Reservado.
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A VACA LEITEIRA
O Brasil tem um imen-

so potencial de geração 
de energia elétrica - que, 
porém, importamos. É 
um dos maiores produ-
tores mundiais de petró-
leo - mas importa com-
bustíveis. Quem ganha 
com isso?

Nosso país tem di-
mensões continentais - 
no entanto, desprezando 
a lógica mais básica, tro-
cou trens e navios por 
caminhões e rodovias 
de altíssimo custo para a 
economia como um to-
do. Quem ganha com 
isso?

Somos um dos povos 
mais criativos do mun-
do. Até aviões concebe-
mos. Nossa economia, 
porém, é quase que to-
talmente baseada no ex-
trativismo e na exporta-
ção de matéria-prima. 
Quem ganha com isso?

Nas últimas décadas 
o Brasil desnacionali-
zou vasta parcela de seu 
parque industrial e de 
sua própria economia. 
Crescem a olhos vistos 
as remessas de lucros 
para o exterior. Quem 
ganha com isso?

Vivemos em uma era 
tecnológica - porém, 
não temos ainda uma 
única fábrica funcional 
de “chips” neste país. 
Vale dizer: somos, por 
exemplo, meros “mon-
tadores” até de prosai-
cas calculadoras de bol-
so. Quem ganha com 
isso?

Temos um litoral de 
7.367 km. A maior rede 
hidrográca do mundo, 
com 55.467 km². Mas 
nossa indústria naval 
ainda é incipiente. Te-
mos 75.800 km de rodo-
vias - porém uma indús-
tria automobilística pra-

ticamente toda perten-
cente a estrangeiros. Qu-
em ganha com isso?

Neste país muda-se 
até o passado. Não te-
mos, eis a verdade, aque-
la estabilidade jurídica 
denida como o mais 
importante motor do 
crescimento econômi-
co. Vivemos perplexos, 
sem condições de plane-
jar com serenidade nos-
sas vida e economia. Qu-
em ganha com isso?

Nosso sistema tribu-
tário sufoca, nanceira 
e burocraticamente, as 
empresas de pequeno e 
médio tamanho - no ma-
is das vezes brasileiras e 
de brasileiros. A algu-
mas transnacionais, po-
rém, destina-se um cená-
rio digno dos mais acin-
tosos paraísos scais do 
planeta. Quem ganha 
com isso?

Enquanto povo, vive-
mos a discutir pratica-
mente tudo - menos os 
verdadeiros problemas 
nacionais. Desmorali-
zamos o escândalo. Já 
estamos inacreditavel-
mente divididos. Quem 
ganha com isso?

Acredito piamente 
que nas respostas às per-
guntas acima esteja a 
razão de o Brasil ser 
uma “vaca leiteira” para 
tantos - e pior, uma “va-
ca atolada”. De nossa 
realidade apresentar-se 
em não poucos momen-
tos tão “avacalhada”. 
De tantas vezes nosso 
perplexo povo excla-
mar, angustiado, que “a 
vaca foi para o brejo”.

ANUNCIE AQUI! . 27 99900-2100
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CrônicaIBGE: MULHERES RECEBEM 77,7%
DO RENDIMENTO DOS HOMENS

RIO DE JANEIRO  -
 Apesar de mais instruídas, as 
mulheres ocuparam apenas 
37,4% dos cargos gerenciais e 
receberam 77,7% do rendi-
m e n t o  d o s  h o m e n s  e m 
2019. Enquanto o salário mé-
dio mensal dos homens era de 
R$ 2.555, o das mulheres era 
de R$ 1.985. Os dados são da 
pesquisa Estatísticas de gêne-
ro - indicadores sociais das 
mulheres no Brasil, divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geograa  e  Es ta t í s t i ca 
(IBGE) nesta quinta-feira.

O estudo, que analisa as 
condições de vida das brasile-
iras, indica que a desigualda-
de é maior entre as pessoas 
nos grupos ocupacionais com 
maiores rendimentos. Nos 
grupos de diretores e gerentes 
e prossionais das ciências e 
intelectuais, as mulheres ga-
nharam, respectivamente, 
61,9% e 63,6% da remunera-
ção dos homens.

Nas Regiões Sudeste e Sul, 
elas recebiam em média, 
74,0% e 72,8%, respectiva-
mente, do rendimento dos 
homens. Nas Regiões Norte e 
Nordeste, onde os rendimen-
tos médios foram mais baixos 
para homens e mulheres, as 
desigualdades eram menores 
(92,6% e 86,5%, respectiva-
mente).

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

(27) 9 9736-2880

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

NÍVEL SUPERIOR
Entre a população com 25 

anos ou mais, 15,1% dos ho-
mens e 19,4% das mulheres 
tinham nível superior com-
pleto em 2019. Na população 
mais jovem, no recorte de 25 
a 34 anos, essa diferença che-
ga a 6,8 pontos percentuais: 
25,1% das mulheres possu-
íam nível superior completo, 
contra 18,3% dos homens.

Entretanto, as mulheres 
representavam 46,8% dos 
professores de instituições de 
ensino superior no Brasil. 
Essa proporção vem crescen-
do, ainda que lentamente, nas 
últimas duas décadas. A pro-

porção mais alta é na Bahia 
(51,8%) e a mais baixa, em 
São Paulo (43,4%).

POLÍTICA
No ano passado, as mulhe-

res eram 14,8% dos deputa-
dos federais, a menor propor-
ção da América do Sul e a 
142ª posição de um ranking 
com dados para 190 países. 
No processo eleitoral de 
2018, 32,2% das candidaturas 
para o cargo de deputado fede-
ral foram de mulheres. Entre 
as candidaturas que contaram 
com receita superior a R$ 1 
milhão, apenas 18,0% foram 
femininas.

Em 2020, entre os verea-
dores eleitos, 16% eram mu-
lheres. As mulheres eram ape-
nas duas entre os 22 minis-
tros. Na esfera estadual e dis-
trital, 27,6% dos policiais 
civis e 11% dos policiais mili-
tares eram mulheres, em 
2018.

Mulheres pretas e mulhe-
res pardas encontravam-se 
sub-representadas entre as 
vereadoras eleitas. Embora 
representassem 9,2% e 46,2% 
das mulheres na população 
em 2019, alcançaram 5,3% e 
33,8% das cadeiras obtidas 
pelas mulheres nas eleições 
do último ano.

Enquanto o salário médio mensal dos homens era de R$ 2.555, o das mulheres era 
de R$ 1.985. Elas ocuparam apenas 37,4% dos cargos gerenciais em 2019.

GRATUITO E ONLINE: QUALIFICAR ES
OFERECE 5 MIL VAGAS EM CURSOS
EXCLUSIVOS PARA MULHERES

VITÓRIA – O Dia Inter-
nacional da Mulher é celebra-
do na próxima segunda-feira 
(8), e para comemorar a data, 
o Qualicar ES Mulher On! 
vai oferecer 5 mil vagas em 
cursos online e gratuitos para 
mulheres residentes do Espí-
rito Santo. As inscrições se-
guem até o dia 19 de março.

Podem se inscrever mulhe-
res que moram em qualquer 
lugar do Estado, que tenham 
mais de 16 anos e acesso à 
internet. São dez opções de 
cursos disponíveis, e as candi-
datas poderão escolher dois 

deles. As inscrições serão por 
meio do site do Qualicar ES. 

Os cursos acontecem no 
Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem (AVA), no site do Quali-
car ES, e as aulas podem ser 
feitas em qualquer horário, por 
meio de smartphones, tablets e 
computadores. Os alunos têm 
acesso a apostilas para downlo-
ad, participam de fóruns de dis-
cussão e recebem certicação 
após a conclusão dos cursos.

A oferta é uma parceria da 
Secretaria da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Educação 
Prossional, que realiza o 

Programa Qualicar ES, com 
a Vice-Governadoria do Esta-
do, que desenvolve o Progra-
ma Agenda Mulher.

“Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, eu 
quero dizer para as mulheres e 
meninas do Espírito Santo, 
que essa é uma grande oportu-
nidade! O Agenda Mulher, 
junto do Qualica ES Mulher, 
oferece 5.000 vagas de cursos 
totalmente gratuitos. Digo 
sempre que tenho muito orgu-
lho de ser a primeira mulher 
vice-governadora do Espirito 
Santo, porque eu soube apro-
veitar o meu lugar de fala. 
Aproveite e abrace essa chan-
ce como possibilidade de mu-
dança e se qualique”, disse a 

vice-governadora do Estado, 
Jacqueline Moraes.

O secretário de Estado da 
Secretaria da Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Educação 
Prossional, Tyago Hoff-
mann, comentou sobre a ofer-
ta das vagas no Dia Interacio-
nal da Mulher: “essa é uma 
forma de continuar o objetivo 
d a  S e c t i  e  d a  V i c e -
Governadoria no empodera-
mento da mulher capixaba. 
Celebrar uma data tão impor-
tante e marcante não só para 
as mulheres, mas para todos 
nós, oferecendo cursos gratui-
tos e a distância é incentivar a 
independência da mulher por 
meio do conhecimento e da 
geração de renda”, pontuou.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-
feira (8), quando é celebrado o Dia Internacional da 
Mulher.

• Assistente de tecnologia da Informação - 120h 500 vagas
• Auxiliar Administrativo - 120h / 500 vagas
• Bolos e suas variações - 120h / 500 vagas
• Costura - 120h / 500 vagas
• Empreendedorismo e Inovação - 120h / 500 vagas
• Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas - 120h / 500 
vagas
• Maquiagem - 120h / 500 vagas
• Marketing Digital para seu negócio - 120h / 500 vagas
• Segurança do Trabalho - 120h / 500 vagas
• Word e Excel - 120h / 500 vagas

CURSOS QUALIFICAR
ES MULHER ON-LINE



7Sábado, 6 de março de 2021

Classificados
Anuncie aqui:
27.99900.2100
Acesse:
www.fanoticias.com.br

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

COMUNICADO
"HERMAN GOMES MARQUES", torna público que Obteve da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de São Mateus, através do processo n° 017322/2020, Licença de Instalação nº 
001/2021, para atividade de “Secagem Mecânica de Grãos associada ao Despolpamento em via 
úmida” na localidade de Nestor Gomes, Município de São Mateus - ES.
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Venha morar em
um lugar com

Infra-estrutura
completa!

Dia Internacional da

NOTCIAS
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8 de Março 

Mulher

Mulher é mesmo interessante

Mesmo brava, é linda

Mesmo alegre, chora
Mesmo tímida, comemora

Mesmo frágil, é poderosa!


