
O Município de São Mateus permanece no 'risco alto" e as medidas restriti-
vas de combate ao novo coronavírus praticamente são as mesmas.
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VITÓRIA – Na semana 
em que o Espírito Santo che-
gou ao número de 110 mortos 
por Covid-19 em um único 
dia, um dado recorde desde o 
início da pandemia, as expec-
tativas do secretário estadual 
de Saúde, Nésio Fernandes, 
para o mês de abril é que o 
patamar de mortes e interna-
ções continue alto.

"Vamos transcorrer ainda o 
mês de abril com característi-
cas ainda muito crítica da do-
ença. Por isso, o respeito às 
medidas qualicadas do risco 
extremo, alto e moderado e o 
uso das máscaras precisam 
ser muito disciplinados para 
que consigamos estabelecer 
uma transição desde momo-
mento que o estado vive", 
armou Nésio em coletiva 
nesta sexta-feira (9).

O secretário explicou que o 
estado vive uma aparente esta-
bilização dos casos conrma-
dos de Covid-19 em patamar 
muito alto, desde o dia 25 de 
março. No entanto, essa esta-
bilização é um comportamen-
to que repercute na pressão de 
leitos de enfermaria, uma vez 
que não haverá aumento de 
demanda.

A expectativa é que isso 
repercuta também em uma 
redução de ocupação de leitos 
de UTI e redução e óbitos, em 
especial pelo fato de ter havi-
do um aumento de 20% na 
média móvel de mortos nas 

COVID-19: ABRIL AINDA SERÁ CRÍTICO
PARA O ES, DIZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

BALNEÁRIO DE GURIRI TEM VACINAÇÃO
PARA IDOSOS DE 60 ANOS NESTE SÁBADO

Pesquisa constata
reinfecções de
covid-19 com
sintomas mais fortes

SÃO PAULO – Um estu-
do coordenado pelo Centro 
de Desenvolvimento Tec-
nológico em Saúde da Fun-
d a ç ã o  O s w a l d o  C r u z 
(CDTS/Fiocruz) constatou 
quatro casos de reinfecção 
por covid-19 em que os paci-
entes tiveram sintomas ma-
is fortes da doença na se-
gunda contaminação, ape-
sar de os dois episódios te-
rem sido considerados le-
ves, sem hospitalização. 
Em ao menos um desses 
casos, a reinfecção foi pro-
vocada pela mesma varian-
te do primeiro episódio. 

A pesquisa será publica-
da na forma de artigo cientí-
co na revista Emerging 
Infectious Disease (EID), 
do Centro de Controle e 
Prevenção de Doença dos 
Estados Unidos (CDC). 
Além da Fiocruz, participa-
ram pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), do Instituto 
D’Or de Ensino e Pesquisa 
(Idor) e da empresa chinesa 
MGI Tech Co. Segundo o 
coordenador do estudo, o 
virologista do CDTS /Fio-
cruz Thiago Moreno, a cons-
tatação reforça que uma 
parcela da população que 
tem a doença na forma bran-
da não desenvolve memória 
imunológica. 

"Demonstramos que um 
grupo de pessoas com sin-
tomatologia leve para co-
vid-19 teve um segundo 
episódio de covid um pouco 
mais forte, porque não foi 
capaz de gerar uma imuni-
dade de memória depois do 
primeiro episódio. Assim 
como vários casos brandos 
de covid-19, esses indiví-
duos tiveram o controle 
dessa primeira infecção 
pela resposta imune inata, 
aquela que não forma uma 
memória consistente e de 
longo prazo".

Os testes realizados mos-
traram que a defesa do orga-
nismo com base em anticor-
pos só foi formada nesses 
indivíduos após a segunda 
infecção. "Isso mostra tam-
bém pra gente que uma par-
cela da população que teve 
a doença branda no primei-
ro episódio pode voltar a ter 
covid-19 depois de algum 
tempo, e não necessaria-
mente ela será branda de 
novo".

Moreno explica que a 
possibilidade de reinfecção 
com sintomas mais contun-
dentes se dá independente-

mente de o indivíduo con-
trair a mesma variante do 
novo coronavírus ou uma 
nova. "A reinfecção pelo 
novo coronavírus é possí-
vel, e isso é algo similar 
com o que acontece com 
coronavírus sazonais huma-
nos e até alguns coronaví-
rus veterinários", diz o pes-
quisador.

Os pesquisadores envol-
vidos no estudo acompa-
nharam um grupo de 30 
pessoas de março a dezem-
bro de 2020 com testagens 
semanais. O objetivo do 
estudo não era investigar a 
reincidência da covid-19, e 
sim monitorar a segurança 
do grupo em seu local de 
trabalho. Diante das suspei-
tas de reinfecção constata-
das, os cientistas se debru-
çaram sobre esses casos e 
comprovaram, por meio de 
sequenciamento, duas rein-
fecções. Nas outras duas, 
não havia material genético 
suciente para o sequencia-
mento, mas os episódios da 
doença tiveram meses de 
intervalo com testes negati-
vos. 

Thiago Moreno ressalta 
que o estudo não foi dese-
nhado para ter representati-
vidade estatística, o que 
signica que não é possível 
extrapolar a proporção de 
pessoas reinfectadas para 
toda a população. Além 
disso, ele acrescenta que, 
apesar de o estudo ter cons-
tatado sintomas mais con-
tundentes no segundo epi-
sódio de covid-19 entre os 
quatro pesquisados, isso 
não permite interpretar um 
padrão para os casos de rein-
fecção.

As quatro pessoas que se 
reinfectaram com a doença 
não precisaram ser interna-
das em nenhum dos dois 
episódios e tiveram casos 
considerados brandos em 
ambos. Para o pesquisador, 
quanto mais brando for o 
quadro de covid-19, maio-
res são as chances de a me-
mória imunológica não ser 
capaz de neutralizar o vírus 
em um segundo contato. 

Moreno recomenda que 
pessoas já infectadas man-
tenham os cuidados para a 
prevenção da covid-19 e 
explica que mesmo os exa-
mes laboratoriais comuns 
que permitem a detecção de 
anticorpos não são capazes 
de determinar se o corpo 
formou defesas neutrali-
zantes. 

Previsão do Tempo

SÃO MATEUS

Fonte: Clima & Radar

21º
29º Sensação

térmica: 21º/ 34º
Ventos: 15 km/h
UV: 10 muito alto

Para adiantar a vacinação deste público, o governo do 
Estado vai utilizar a chamada "reserva técnica”.

SÃO MATEUS  – As 
ações de vacinação contra 
Covid-19 seguem neste sába-
do (10) em São Mateus. Ago-

ra chegou a vez das pessoas 
acima dos 60 anos. Para rece-
ber a vacina, o público algo 
deve levar um documento 

com foto, Cartão de Vacina-
ção e o Cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

SÁBADO DE 
VACINAÇÃO

Em Guriri, os pontos de 
vacinação são: em frente à 
Capelinha de Guriri, no Cen-
tro de Convivência do Idoso 
e na Paróquia São Daniel 
Comboni, de 9h às 15h. A 
vacinação também acontece 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Bairro Aroeira (8h 
às 15h), na Quadra da Escola 

Bom Sucesso (8h às 15h), na 
Escola CAIC (Santo Antô-
nio - 8h às 15h), na UBS Vila 
Nova (8h às 15h), e na UBS 
Cacique/Ponte (8h às 15h).

A vacinação segue no 
decorrer da semana de se-
gunda à sexta-feira na Igre-
ja Assembleia de Deus (Ave-
nida João XXIII, Bairro 
Boa Vista), de 8h às 11h, e 
de 12h30 às 15h30. Além 
disso, as equipes de vacina-
ção vão continuar percor-
rendo as zonas rurais do 
Município.

últimas duas semanas.

TESTAGEM
A queda de óbitos e inter-

nações só deve ocorrer quan-
do as semanas da quarentena 
imposta pelo governo esta-
dual comecem surtir efeito, 
por isso a rede de saúde ainda 
terá tensão durante o mês de 
abril.

De acordo com o subsecre-
tário Luiz Carlos Reblin, os 
números de internações de 
hoje são relativos ao grande 
número de contaminações 
das semanas anteriores à qua-
rentena.

A saída do estado de qua-
rentena e também as mudan-

ças de classicação de cida-
des no mapa de risco, requer 
medidas para abrandar a tran-
sição para regras mais bran-
das de convivência com a pan-
demia, como a testagem, se-
gundo Reblin.

"Para que população não 
naturalize sintomas, como 
dor de cabeça ou coriza, que 
podem ser de Covid e possam 
procurar uma unidade de saú-
de para realizar um teste de 
antígeno, tendo conrmação 
em minutos e permaneça em 
isolamento", explicou.

Já foram distribuídos 120 
mil testes de antígenos para os 
municípios capixabas. Nesta 
sexta-feira (9), o estado rece-

be mais 190 mil testes com-
prados pelo governo estadual 
e que serão distribuídos.

OCUPAÇÃO NA REDE 
PRIVADA

Durante a coletiva, o se-
cretário anunciou que a partir 
desta sexta a taxa de ocupa-
ção de leitos da rede privada 
de saúde também está dispo-
nível para toda a população 
por meio do Paniel Covid, 
site onde estão disponibili-
dade de dados sobre a doença 
no estado.

OXIGÊNIO
Outro ponto abordo foi que 

não haverá falta de forneci-
mento de oxigênio medicinal 
no estado, segundo o secretá-
rio. A secretaria montou uma 
estratégia, desde o ano passa-
do, após assistir aos proble-
mas vividos pela rede de saú-
de no Amazonas.

"Ainda ao longo do ano 
passado foram realizadas ava-
liações da capacidade de arma-
zenamento dos gases hospita-
lares no estado. Nos reunimos 
com fornecedores de gases 
medicinais e estabelecemos 
uma pactuação em que incluí-
mos o apoio de uma base pro-
dutora como a Arcelor. Essa 
preparação em toda a rede, 
indústria e fornecedores tem 
permitido que o estado não 
sofra com a falta de oxigênio", 
pontuou Nésio Fernandes.

Secretaria de Saúde passou informações sobre a pande-
mia em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-
feira.

Para receber a vacina, o público algo deve levar um 
documento com foto, Cartão de Vacinação e o Cartão 
do Sistema Único de Saúde (SUS).
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SÃO MATEUS – O Go-
vernador Renato Casa-
grande (PSB) divulgou na 
tarde desta sexta-feira 
(09), o novo Mapa de Ris-
co tem validade até o dia 
18 de abril.

O Município de São Mate-
us permanece no 'risco alto" 
e as medidas restritivas de 
combate ao novo coronaví-
rus praticamente são as mes-
mas. Abaixo as principais 
restrições:

Medidas sociais suspen-
sas: está proibido a realiza-
ção de eventos, visitação de 
unidades de conservação 
ambiental e funcionamento 
de parques municipais. Cine-
mas, teatros, circos e simila-
res estão suspensos presenci-
almente, mas podem funcio-
nar no formato drive-in. Tam-
bém estão suspensas ativida-
des em espaços de lazer e 
recreação infantil, parques 
de diversão e similares.

Atividades de ensino:-
 suspensão das atividades 
com a presença de alunos 
em todos os estabelecimen-
tos de ensino das redes pú-
blica e privada, com exce-
ção dos cursos relacionados 
à saúde e segurança pública.

Trabalho remoto: traba-
lhadores que atuam em área 
administrativa, independen-
te do ramo de atividade, in-
clusive de administração 

SÃO MATEUS PERMANECE NO
RISCO ALTO PARA COVID-19

Famílias rurais são
atendidas pela
Assistência Social
SÃO MATEUS – Com a 

pandemia, a busca da popu-
lação pelos serviços socio-
assistenciais do Município 
cresceu, por isso a Prefei-
tura de São Mateus está 
levando o atendimento pa-
ra perto da das comunida-
des também nos lugares 
mais remotos. Esta semana 
os atendimentos foram in-
tensicados na zona rural, 
na Região dos Quilôme-
tros, que tem como refe-
rência o CRAS Zé de Ana 
(Quilombola), em Nestor 
Gomes (KM 41), onde tem 
acontecido ações de Prote-
ção Social Básica.

As equipes da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social zeram os atendi-
mentos dos serviços de 
Cadastro Único e Central 
de Benefícios, com a entre-
ga do auxílio alimentação, 
que são as cestas básicas. 

Para a secretária munici-
pal de Assistência Social, 
Marinalva Broedel, o obje-

tivo principal é levar os 
serviços ofertados para 
perto da população. “A fra-
gilidade do momento está 
fazendo com que a gente 
disponibilize um maior 
número de atendimentos 
nas comunidades do Cam-
po. Nosso intuito é garantir 
maior acessibilidade, um 
atendimento mais rápido, 
humanizado e acolhedor 
para as comunidades”.

As equipes da Assistên-
cia Social têm atendido 
cerca de 70 pessoas diaria-
mente em Nestor Gomes. 
Joelton Luiz de Abreu, por 
exemplo, está desempre-
gado e sempre procurou a 
Assistência Social nos mo-
mentos de diculdade. 
“Esse auxílio tem ajudado 
muito. No momento estou 
desempregado, e as coisas 
cam mais difíceis. Tenho 
certeza que muitas outras 
famílias estão agradecidas 
com essa assistência” – 
destacou.

VITÓRIA – Das 78 cida-
des capixabas, 42 estão clas-
sicadas em risco extremo, 
34 em risco alto e dois (Con-
ceição da Barra e Ibitirama) 
em risco moderado. Não há 
municípios classicados em 
risco baixo.

O Governo do Espírito 
Santo anunciou nesta sexta-
feira (9) novos mapa de ris-
co da Covid-19, que terá vi-
gência entre a próxima se-
gunda-feira (12) e domingo 
(18).

Das 78 cidades capixa-
bas, 42 estão classicadas 
em risco extremo, 34 em 
risco alto e dois (Conceição 
da Barra e Ibitirama) em ris-
co moderado. Não há muni-
cípios classicados em risco 
baixo. No mapa anterior, 37 
municípios estavam em ris-
co extremo.

A matriz de tisco de con-
vivência do governo estadu-
al considera no eixo de amea-
ça: o coeciente de casos 
ativos por município dos 
últimos 28 dias, além da 

AUMENTA O NÚMERO DE CIDADES EM
RISCO EXTREMO NO ESPÍRITO SANTO

quantidade de testes realiza-
dos por grupo de mil habi-
tantes e a média móvel de 
óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabili-
dade considera a taxa de ocu-
pação de leitos potenciais de 
UTI exclusivos para trata-
mento da Covid-19, isto é, a 
disponibilidade máxima de 
leitos para tratamento da 
doença.

CLASSIFICAÇÃO:
Risco extremo: Água 

Doce do Norte, Águia Bran-

ca, Anchieta, Apiacá, Baixo 
Guandu, Barra de São Fran-
cisco, Boa Esperança, Bre-
jetuba, Cachoeiro de Itape-
mirim, Cariacica, Castelo, 
Colatina, Domingos Mar-
tins, Ecoporanga, Guarapa-
ri, Ibatiba, Iconha, Itarana, 
Jerônimo Monteiro, João 
Neiva, Linhares, Mantenó-
polis, Marataízes, Mimoso 
do Sul, Muniz Freire, Mu-
qui, Nova Venécia, Pancas, 
Pedro Canário, Pinheiros, 
Piúma, Rio Bananal, Santa 
Teresa, São Gabriel da Pa-

lha, São José do Calçado, 
Serra, Vargem Alta, Venda 
Nova do Imigrante, Viana, 
Vila Pavão, Vila Velha e Vitó-
ria.

Risco alto: Afonso Cláu-
dio, Alegre, Alfredo Cha-
ves, Alto Rio Novo, Ara-
cruz, Atílio Vivácqua, Bom 
Jesus do Norte, Conceição 
do Castelo, Divino de São 
Lourenço, Dores do Rio 
Preto, Fundão, Governador 
Lindenberg, Guaçuí, Ibira-
çu, Irupi, Itaguaçu, Itapemi-
rim, Iúna, Jaguaré, Laranja 
da Terra, Marechal Floria-
no, Marilândia, Montanha, 
Mucurici, Ponto Belo, Pre-
sidente Kennedy, Rio Novo 
do Sul, Santa Leopoldina, 
Santa Maria de Jetibá, São 
Domingos do Norte, São 
Mateus, São Roque do Ca-
naã, Sooretama e Vila Valé-
rio.

Risco moderado: Con-
ceição da Barra e Ibitirama.
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Com a expansão, frisou Hassan, a Agrale irá trabalhar 
também com montagem de tratores, caminhões leves e 
utilitários 4x4 para uso militar.

pública direta e indireta, de-
verão atuar prioritariamente 
em trabalho remoto (de ca-
sa).

Agências bancárias: p-
odem funcionar apenas para 
saque de benefícios emer-
genciais.

Academias: vedada a 
realização de atividades ae-
róbicas; limitação do núme-
ro de alunos por área do esta-
belecimento com máximo 
de 20 pessoas por horário de 
agendamento, respeitando o 
limite de 15m² por aluno.

Comércio, bares e restau-
rantes: funcionamento do 
comércio de rua, centros 
comerciais e galerias das 
10h às 18h, de segunda a 
sexta-feira, e aos sábados, 
até as 14h; shoppings de se-
gunda a sexta, das 10 às 20h, 
e aos sábados, das 10 às 16h; 
restaurantes podem abrir das 
10 às 16h; distribuidoras de 
bebidas e lojas de conve-
niência, também das 10h às 
16h, sem consumo presenci-
al; e funcionamento de bares 
segue suspenso.

Podem funcionar sem 
limite de horário: farmácias, 
comércio atacadista, distri-
buidoras de gás de cozinha e 
água, supermercados, mini-
mercados, hortifrútis, pada-
rias, lojas de produtos ali-
mentícios, lojas de cuidados 
de animais e insumos agrí-
colas, postos de combustí-
veis, borracharias, ocinas 
de reparação de veículos 
automotores e bicicletas, 
estabelecimento de venda de 
materiais hospitalares e ca-
sas lotéricas.

O Município de São Mateus permanece no 'risco alto" e as medidas restritivas de com-
bate ao novo coronavírus praticamente são as mesmas.

Expansão da fábrica
da Agrale deve gerar
até 250 empregos
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Das 78 cidades capixabas, 42 estão classificadas em 
risco extremo.

SÃO MATEUS – A 
Agrale S.A. protocolou 
Carta de Intenção na Pre-
feitura de São Mateus, on-
de requer área para insta-
lação de suas operações 
industriais, de cerca de 40 
mil metros quadrados. A 
empresa já atua em São 
Mateus e gera 40 empre-
gos diretos – e com a nova 
planta industrial, a expec-
tativa dos diretores é que 
esse número chegue a 250 
empregos diretos e indire-
tos. 

O prefeito Daniel Santa-
na recebeu a Diretoria da 
Agrale em seu Gabinete e 
colocou o Município à dis-
posição para auxiliar no 
que for preciso para acele-
rar o processo de instala-
ção, que está sendo condu-
zido pelo secretário de Pla-

nejamento, Captação de 
Recursos e Desenvolvi-
mento Econômico, Hassan 
Resende. 

“Daniel é Prefeito é 
Empreendedor, e São Mate-
us é Cidade cada vez mais 
empreendedora. Os em-
presários sabem disso e 
estão cada vez mais procu-
rando São Mateus para tra-
zerem suas empresas” – 
destacou Hassan. 

A Agrale já opera em 
São Mateus montando 
chassis para micro-ônibus, 
dando suporte principal-
mente ao complexo indus-
trial da Volare no Municí-
pio. Com a expansão, fri-
sou Hassan, a Agrale irá 
trabalhar também com 
montagem de tratores, ca-
minhões leves e utilitários 
4x4 para uso militar.
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VITÓRIA – A 1ª fase do 
programa CNH Social atraiu 
59.064 interessados em fazer 
processos de habilitação de 
forma totalmente gratuita. O 
programa lançado pelo Go-
verno do Estado, por meio do 
Departamento Estadual de 
Trânsito do Espírito Santo 
(Detran|ES), vai disponibili-
zar 3 mil vagas de CNH para 
pessoas de baixa renda no 
Estado. As inscrições come-
çaram no dia 29 de março e 
foram encerradas às 23h59 
dessa quarta-feira (07).

Os candidatos serão selecio-
nado de forma eletrônica, de 
acordo com os critérios estabe-
lecidos pelo programa e a lista 
com os 3 mil contemplados 
será divulgada, na próxima 
terça-feira (13), às 12 horas, no 
site www.detran.es.gov.br.

O diretor geral do De-
tran|ES, Givaldo Vieira, des-
taca que todo o processo acon-
tece em formato on-line, o 
que é importante para dar ma-
is transparência e efetividade 
ao programa, além de garantir 
que o cidadão possa fazer tu-
do de casa neste período de 
restrição de circulação por 
causa do agravamento da pan-
demia do novo Coronavírus 
no Estado.

“Desde a inscrição até a 
seleção, todo o processo é 
feito de forma eletrônica, sem 
interferência humana, obede-

CNH SOCIAL TEM MAIS DE 59 MIL
INSCRITOS PARA 3 MIL VAGAS

TSE retoma julgamento
de recurso de Romualdo
Milanese na próxima
quinta-feira (15)
BOA ESPERANÇA – 

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), colocou na pauta 
da próxima quinta-feira, 
dia 15, às 10 horas, a reto-
mada do julgamento do 
recurso especial de Romu-
aldo Milanese, candidato 
mais votado em Boa Espe-
rança nas eleições do dia 15 
de novembro de 2020.

O recurso entrou na or-
dem do dia e será julgado 
durante uma Sessão Ordi-
nária realizada por video-
conferência. O relator do 
caso é o Ministro Tarcisio 
Vieira de Carvalho Neto.

Apesar de ter sido o ma-
is votado nas eleições do 
ano passado, Romualdo 
está impedido de assumir a 
prefeitura de Boa Esperan-
ça por determinação do 
Tribunal Regional Eleito-
ral do Espírito Santo

(TRE-ES).
O julgamento no TSE 

está interrompido desde a 
Sessão Ordinária por vide-
oconferência do dia 23 de 
fevereiro, quando o placar 
estava em 1 a 1.

O ministro Tarcisio Viei-
ra de Carvalho Neto, votou 
no sentido de referendar a 
decisão do TRE-ES e de-
terminar a realização de 
nova eleição em Boa Espe-
rança. Na mesma Sessão, o 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, presidente do TSE, 
abriu divergência para dar 
provimento ao recurso e 
manter o registro e a elei-
ção do candidato mais vota-
do no pleito municipal.

Restam votar, ainda, os 
ministros Luiz Edson Fa-
chin, Alexandre de Mora-
es, Luiz Felipe Salomão, 
Mauro Marques e Sérgio 
Silveira Banhos.

Se o TSE manter a deci-
são do TRE-ES, Boa Espe-
rança terá novas eleições, 
que podem ocorrer nos 02 
de maio, 13 de junho, 04 de 
julho, 1º de agosto, 12 de 
setembro, 3 de outubro, 7 
de novembro ou 5 de de-
zembro. Caso a maioria 
dos ministros votem a fa-
vor do resultado da eleição, 
Romualdo Milanese toma 
posse imediatamente.

BRASÍLIA – As provas 
do Exame Nacional para Cer-
ticação de Competências de 
Jovens  e  Adul tos  2020 
(Encceja) foram remarcadas 
para o dia 29 de agosto. Por 
causa do cenário da pandemia 
da covid-19, que deixou vári-
os estados com capacidade 
menor que 80% dos leitos 
para pacientes acometidos 
pelo novo coronavírus, o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) ajustou o 
cronograma da prova, inicial-
mente prevista para o dia 25 
de abril. A alteração está pu-
blicada no Diário Ocial da 
União desta sexta-feira (9).

Em nota, o Inep ressaltou 
que está empenhado em reali-
zar a edição 2020 do Encceja 
e não tem medido esforços 
para cumprir sua missão insti-
tucional, sempre com aprimo-
ramento de seus instrumen-
tos. 

“Do ponto de vista técnico-
pedagógico, a postergação da 
data de aplicação do Encceja 
2020 trará o menor impacto 
possível diante do estado de 
emergência de saúde pública 
de importância internacional. 
Assim, seguindo as recomen-
dações já expressas por auto-
ridades brasileiras, para a ga-
rantia da segurança de todos 
os envolvidos nas atividades 

PANDEMIA FAZ INEP REMARCAR PROVAS
DO ENCCEJA 2020 PARA AGOSTO

de aplicação do exame, o 
Instituto entende a necessida-
de de adequação do calendá-
rio de aplicação das provas”, 
diz o documento.

Segundo o Inep, 1.630.046 
participantes estão conrma-
dos para o Encceja 2020. Des-
se total, 301.438 farão provas 
para obter certicação de 
e n s i n o  f u n d a m e n t a l  e 
1.328.608 para o ensino mé-
dio. A participação no Encce-
ja é voluntária, gratuita - para 
quem não faltou à última edi-
ção - e destinada a jovens e 
adultos que não concluíram 
os estudos na idade apropria-
da. Por meio do exame, que 
avalia competências, habili-
dades e saberes adquiridos no 
processo escolar ou extraes-
colar, os participantes têm a 
oportunidade de conseguir a 
certicação para as duas 
etapas de ensino.

Entre outras nalidades, o 
Encceja também possibilita 
que os gestores educacionais 
se baseiem na avaliação para 
corrigir questões relaciona-
das ao uxo escolar, como a 
evasão de estudantes. Dessa 
forma, o exame serve de bali-
za para a implementação de 
procedimentos e políticas, 
visando à melhoria da quali-
dade na oferta da educação de 
jovens e adultos, bem como o 
aperfeiçoamento do processo 

de certicação. Além disso, 
os resultados das provas via-
bilizam o desenvolvimento 
de estudos e indicadores so-
bre o sistema educacional 
brasileiro. 

MATERIAL
Os interessados no Encceja 

podem acessar diversos mate-
riais de estudo, desenvolvidos 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), disponíveis no portal 
do Inep.  Além das apostilas 
com conteúdo de todas as eta-
pas e áreas de conhecimento, 
o instituto também possibilita 
o acesso a provas e gabaritos 
de edições anteriores. Todo o 
material é gratuito.

Aos inscritos para a certi-
cação do ensino fundamental 

é disponibilizado conteúdo de 
matemática; ciências; história 
e geograa; língua portugue-
sa, língua estrangeira, artes e 
educação física. Já as aposti-
las para a certicação do 
ensino médio são de ciências 
da natureza e suas tecnologi-
as; ciências humanas e suas 
tecnologias; linguagens, códi-
gos e suas tecnologias e mate-
mática e suas tecnologias. 

Na página do Encceja no 
portal do Inep, há uma série 
de apostilas voltada para os 
professores. O conteúdo apre-
senta sugestões de trabalho, 
com o objetivo de direcionar 
os professores em relação ao 
desenvolvimento das compe-
tências e habilidades que es-
truturam o exame.
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Policias prendem
duas pessoas com
submetralhadora e
drogas em Guriri
SÃO MATEUS – Por 

volta das 18h desta quinta-
feira (08), policiais milita-
res faziam patrulhamento 
preventivo no Balneário de 
Guriri, em São Mateus, 
quando avistaram um indi-
víduo saindo do quintal de 
uma casa, em atitude sus-
peita. Dessa forma, os poli-
ciais procederam a aborda-
gem e, durante a revista 
pessoal, encontraram 60 
pedras de crack na posse do 
suspeito.

Questionado sobre a 
origem da droga, o aborda-
do disse ter adquirido de 
um adolescente residente 
da casa de onde havia saí-
do. O referido morador, ao 
ser questionado da acusa-
ção, relatou que não tinha 
vendido droga, mas so-
mente fez a entrega do ma-
terial, fazendo um favor 
para um outro homem.

Em seguida, o adoles-
cente entregou uma mochi-
la aos militares que, segun-
do ele, também pertencia 
ao terceiro. Na bolsa, os 
agentes da lei encontra-
ram: uma submetralhadora 
Beretta 9mm, com um car-
regador; 57 munições, sen-
do 46 calibre 380, nove 
calibre 9mm, duas calibre 
38; uma porção de 530g de 
maconha, sementes e 178 
buchas da mesma substân-
cia; uma unidade de 45g de 
crack, além de 204 pedras 
da mesma substância; 14g 
cocaína; aparelhos celula-
res; quatro balanças de pre-
cisão; um caderno de ano-
tações do tráco; e R$ 
326,90, em espécie.

Os suspeitos foram enca-
minhados juntamente com 
os materiais apreendidos 
ao DPJ de São Mateus.

cendo aos critérios estabele-
cidos pelo programa e consi-
derando os dados informados 
pelo próprio cidadão no Ca-
dastro Único. Isso é impor-
tante para dar transparência 
ao programa e conceder o be-
nefício para quem realmente 
precisa e pode utilizar essa 
CNH como um diferencial no 
mercado de trabalho. Neste 
ano, o programa entra no paco-
te de medidas sociais apre-
sentadas pelo governador 
Renato Casagrande como 
uma das ações de proteção 
social de enfrentamento à 
pandemia do novo Coronaví-
rus”, ressalta Vieira.

As vagas são para Primeira 
Habilitação categoria A (mo-

to) ou Primeira Habilitação B 
(carro) para quem quer tirar 
sua primeira carteira de moto-
rista. Quem já tem carteira de 
motorista poderá selecionar 
Adição de categoria A (moto), 
Adição de Categoria B (car-
ro), Mudança para Categoria 
D (ex.: van e ônibus) ou Mu-
dança de Categoria E (ex.: 
caminhão e carreta).

Os critérios de seleção con-
sideram, com base nos dados 
informados pelo cidadão no 
Cadastro Único, a menor ren-
da per capita, maior número 
de componentes no grupo 
familiar, candidatos com Ensi-
no Fundamental completo, 
beneciário do Bolsa Família 
e data e hora de inscrição. 

Entre os candidatos que se 
declararam Pessoa com De-
ciência (PCD), poderão ser 
contemplados somente aque-
les cuja deciência não impe-
ça a obtenção da CNH, na 
forma da legislação de trânsi-
to vigente.

Também serão abertas, 
ainda neste ano, mais 2.500 
vagas na 2ª fase do programa, 
em junho, e outras 2.500 na 3ª 
fase, em setembro, totalizan-
do 8 mil carteiras de motorista 
e um investimento de R$ 11 
milhões em 2021.

CHANCE PARA 
SUPLENTES

Para aqueles candidatos que 
não forem selecionados nessa 
lista, haverá uma nova oportu-
nidade de ser contemplado. No 
dia 1º de junho, às 12 horas, 
será divulgada uma chamada 
única de suplentes no site do 
Detran|ES. O objetivo é preen-
cher as vagas remanescentes 
após desclassicação de can-
didatos que não respeitarem os 
prazos estabelecidos no pro-
cesso de Habilitação.

SERVIÇO:
- Resultado: dia 13 de abril, às 
12 horas, no site do De-
tran|ES;
- Lista única de suplentes: dia 
1º de junho, às 12 horas, no 
site do Detran|ES.

Os candidatos serão selecionado de forma eletrônica, 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo progra-
ma.

Cenário de pandemia fez com que o Inep alterasse cro-
nograma.

O recurso entrou na ordem do dia e será julgado durante 
uma Sessão Ordinária realizada por videoconferência.
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BRASÍLIA – A partir da 
próxima segunda-feira 
(12), o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) trará alte-
rações decorrentes da Lei 
14.071/20, sancionada em 
outubro do ano passado, 
que mexerão diretamente 
com o cotidiano de motoris-
tas e motociclistas. Ao todo, 
foram aprovadas 57 modi-
cações: 46 alterações, um 
artigo renovado e 10 incluí-
dos. Saiba agora as princi-
pais mudanças:

Uma das principais mu-
danças refere-se à alteração 
na pontuação da CNH. Atu-
almente, o condutor tem a 
carteira suspensa ao atingir 
20 pontos. Com a alteração, 
os pontos terão uma escala 
com três limites de suspen-
são:  

As multas das infrações 
médias e leves, caso não 
ocorram reincidências no 
período de 12 meses, pode-
rão ser convertidas em ad-
vertência.

Prossionais que exer-
cem atividade remunerada 
permanecerão com o limite 
de 40 pontos, independente 
do número de infrações gra-
víssimas cometidas. O pra-
zo para recurso sobe de 15 
para 30 dias.

O PRAZO PARA 
RENOVAÇÃO 

TAMBÉM SOFREU 
ALTERAÇÕES:

Transporte de crianças
A partir do dia 12/04, cri-

anças com menos de 10 
anos deverão ocupar o ban-
co traseiro, utilizando cinto 
de segurança e assento de 
elevação. Caso já tenham 
10 anos de idade, mas não 
tenham atingido a altura 
mínima de 1,45, deverão 
continuar utilizando o ban-
co traseiro, com o cinto de 
segurança e o assento de 
elevação, até que a altura 

NOVAS NORMAS NA LEGISLAÇÃO
DE TRÂNSITO ENTRAM EM VIGOR A
PARTIR DO PRÓXIMO DIA 12 DE ABRIL

ES RECEBE MAIS DE 84 MIL DOSES
DE VACINAS CONTRA A COVID-19

mínima seja atingida. O des-
cumprimento da norma ge-
ra uma infração gravíssima.

Nas motocicletas, moto-
netas e ciclomotores a idade 
mínima para ocupar o local 
da garupa é de 10 anos, des-
de que a criança tenha con-
dições de cuidar da própria 
segurança, inclusive que 
tenha altura suciente para 
atingir a pedaleira reserva-
da ao carona. O descumpri-
mento dessa norma gera 
suspensão da habilitação do 
condutor.

Outra mudança signica-
tiva diz respeito ao porte de 
documento de habilitação 
físico, podendo ser substi-
tuído pelo digital. Mas aten-
ção! Caso o condutor não 
apresente o documento digi-
tal por qualquer motivo (fal-
ta de sinal, bateria, ou ou-
tros) a noticação e as medi-
das administrativas corres-
pondentes à infração serão 
aplicadas.

Exame toxicológico
Os condutores com habi-

litação C, D e E, com menos 
de 70 anos, na obtenção ou 
renovação da CNH, deve-
rão realizar exame toxicoló-
gico a cada 2,5 anos.

Caso os condutores des-
cumpram a exigência em 
até 30 dias após o venci-
mento do prazo estabeleci-
do, será gerada uma infra-
ção gravíssima, com multa 
agravada em 5x e suspensão 
do direito de dirigir por 03 
meses.

Motorista embriagado
Atualmente, motoristas 

embriagados que provoquem 
lesões ou morte em caso de 
acidente podem ter suas penas 
convertidas por prestação de 
serviço à comunidade. A par-
tir do dia 12/04 isso deixa de 
acontecer. Condutor que pro-
vocar lesão ou morte sob efei-
to de álcool ou entorpecente 
será punido com reclusão, 
sendo vedada a substituição 
por pena mais branda.

Utilização de farol em 
rodovia

O uso de farol baixo du-
rante o dia será obrigatório 
apenas em rodovias de pista 
simples, em túneis e sob 
chuva, neblina ou cerração.

Outras mudanças
Acaba a carência de 15 

dias para realização de novo 
exame teórico ou prático 
em caso de reprovação;

A viseira do capacete le-
vantada ou ausência dos 
óculos de proteção adequa-
dos, nos casos de capacetes 
abertos, deixa de ser infra-
ção gravíssima e passa a ser 
média;

Proprietários que não 
atenderem a recall não con-
seguirão licenciar seus veí-
culos;

Não reduzir a velocidade 
ao passar por ciclista passa a 
ser infração gravíssima;

O condutor punido pode-
rá receber 40% de desconto 
no pagamento da multa, 
desde que aceite o sistema 
de noticação eletrônica e 
não abra recurso contestan-
do a infração.

www.
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Professores 
vão começar a ser
vacinados no dia
15 deste mês

VITÓRIA – Após o 
início da vacinação de poli-
ciais, bombeiros e guardas 
municipais, o governo do 
Estado irá começar na pró-
xima semana a vacinar 
também professores con-
tra a Covid-19, com prio-
ridade para aqueles de mai-
or idade.

O governador Renato 
Casagrande rearmou na 
terça que a vacinação dos 
professores será no próxi-
mo dia 15. Em pronuncia-
mento no último dia 25, 
ele disse que a imunização 
começaria pelos “prossi-
onais de mais idade”.

A coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imuniza-
ções e Doenças Imunopre-
veníveis, Danielle Grillo, 
explicou que serão vacina-
dos professores das redes 
pública e particular da ativa.

“Os professores já fa-
zem parte do grupo priori-
tário denido pelo gover-
no federal. No entanto, o 
governo do Estado irá ante-
cipar a vacinação deles, 
usando as doses de reserva 
técnica (5% de cada re-
messa reservados para 
possíveis perdas). Essa 
imunização não irá afetar 
a vacinação de demais gru-
pos”, destacou.

Ela frisou que serão 
denidos detalhes da 
vacinação, mas que ela 
deve ocorrer de forma es-
calonada, começando pe-
los de maior idade.

Outro ponto ainda em 
denição, é se será para 
todos os trabalhadores da 
educação ou apenas para 
professores. “Os trabalha-
dores da educação básica 
no Estado, considerando 
todos que atuam em esco-
las, são 51.930 pessoas. Já 
da educação superior, são 
14.215”.

Essas regras serão pu-
blicadas em resolução da 
Comissão Intergestores 
Bipartite. “A organização 
da vacinação deverá ser 
feita pelos municípios, 
com agendamento.”

O diretor de Comunica-
ção do Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação 
Pública do Espírito Santo 
(Sindiupes), Paulo Loure-
iro, comemorou a inclusão 
dos professores. “Inicial-
mente a imunização será 
pelo critério da idade, ou 
seja, prossionais mais 
velhos serão vacinados 
primeiro. Amanhã (hoje) 
haverá uma audiência vir-
tual com a presença da 
Sesa, quando teremos ma-
is informações”.

O secretário de Estado 
da Educação, Vitor de 
Angelo, disse que, na rede 
estadual, há cerca de 14 
mil professores da ativa, 
entre efetivos e DTs (de-
signação temporária). So-
bre a imunização desse 
público, ele explicou que 
os critérios estão sendo 
denidos pela Sesa.

A partir do dia 12/04, crianças com menos de 10 anos deverão ocupar o banco trase-
iro, utilizando cinto de segurança e assento de elevação.

ANUNCIE AQUI! 27 99900-2100
ACESSE: WWW.FANOTICIAS.COM.BR

VITÓRIA – O Espírito 
Santo recebeu, na tarde 
desta quinta-feira (8), um 
novo lote de vacinas para 
dar continuidade à campa-
nha de vacinação contra o 
coronavírus. O voo com as 
84.350 doses do imuni-
zante chegou ao Aeropor-
to de Vitória por volta das 
16h30.

Está é a 12ª remessa de 
vacinas entregue ao estado 
pelo Ministério da Saúde. 
O lote tem doses da Coro-

naVac e da vacina de 
Oxford.

Como o governo já dis-
tribuiu 100% das vacinas 
referentes às primeiras 
doses do grupo de 65 a 69 
anos aos municípios, as 
próximas doses que che-
garem ao Espírito Santo 
servirão para dar início à 
vacinação do público de 
60 a 64 anos.

No estado, estima-se 
que a população de 60 a 64 
anos seja de 190.034.

Voo com os imunizantes chegou ao Aeroporto de 
Vitória por volta das 16h30 desta quinta-feira (8).

Início da imunização será no próximo dia 15 para 
profissionais das redes pública e privada que 
estão atuando no momento.
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FORA DA CAIXA
Não faz muito tempo li 

que somente no ano de 
2020 nada menos que 
5.500 fábricas encerra-
ram suas atividades neste 
país. Segundo dados co-
lhidos pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo, foram 36.600 entre 
2015 e 2020 - quase vinte 
por dia. Sim, vinte fábri-
cas fechando por dia ao 
longo de cinco anos!

Segundo consta, nos 
idos de 1985 a indústria 
contribuía com 48% de 
participação no PIB. Em 
2019, segundo dados co-
lhidos pela Confederação 
Nacional da Indústria, 
este percentual caiu para 
magros 21,4%.

Alguém diria que o 
denominado “agronegó-
cio” cresceu e alavancará 
o nosso desenvolvimen-
to. Será? Parece incrível, 
mas vergonhosamente 
empresas estrangeiras já 
são responsáveis por 
70% de nossas exporta-
ções de soja, 15% das de 
laranja, 13% de frango, 
6,5% de açúcar e álcool e 
30% das de café! Isto já 
sangra o Brasil em mais 
de US$ 12 bilhões a cada 
ano só a título de remessa 
de lucros.

Resta-nos, assim, ao 
nal das contas, pouco 
mais que o extrativismo 
puro e simples. Mas será 
este suciente para o 
nosso desenvolvimento 
pleno? Aliás, tem sido ao 
longo dos últimos sécu-
los? Não.

Enquanto isso esprei-
ta-nos uma absurda dívi-
da pública. Li que gasta-
mos entre 30% e 40% de 
todos os tributos arreca-
dados somente para o pa-
gamento de juros - situa-
dos dentre os mais altos 
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Crônica“SINAL VERMELHO”: MULHERES DO ES
AGORA TÊM CÓDIGO PARA PEDIR SOCORRO

VITÓRIA – Começou a 
valer nesta semana a lei que 
instruiu prossionais de 
supermercados, farmácias e 
demais prossionais a rece-
berem como um pedido de 
socorro quando uma mulher 
desenhar um X vermelho na 
palma da mão.

O sinal vermelho (a letra 
"X" escrita na cor vermelha) 
tornou-se um símbolo de 
pedido silencioso por socor-
ro de mulheres que sofrem 
violência. Com base numa 
campanha desenvolvida 
pelo Poder Judiciário, o E-
spírito Santo passou a reco-
nhecer o sinal como pedido 
de ajuda após publicação de 
lei na última segunda-feira 
(05).

A ideia de um pedido si-
lencioso foi desenvolvida 
pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), em conjunto 
com a Associação dos Ma-
gistrados do Brasil (AMB), 
na tentativa de pensar alter-
nativas para proteger mulhe-
res durante a pandemia.

Na campanha nacional, 
cava restrito aos funcioná-
rios de farmácias reconhecer 
o pedido quando uma vítima 
mostrasse o Sinal Vermelho, 
com a orientação de tentar o 
endereço da vítima e ligar 
para  a  Pol íc ia  Mil i tar-
190. Após registros de mu-
lheres que foram salvas por 
essa iniciativa, muitos esta-
dos passaram a instituir o 
recurso como lei e ampliar 
para supermercados, shop-
pings, lojas, bares, pousa-
das, repartições públicas e 

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

(27) 9 9736-2880

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

até portarias de condomíni-
os.

"É uma forma de ampliar 
a vigilância e cuidado sobre 
a mulher, fazendo com que 
ela tenha vários pontos de 
ajuda. Sempre que ela apre-
sentar para um funcionário 
do local este simbolo, ele 
deve tentar se aproximar, 
conseguir o endereço discre-
tamente e acionar a Polícia 
Militar, pois a vítima pode 
estar sendo coagida", pontu-
ou a juíza Hermínia Azoury, 
coordenadora estadual de 
enfrentamento à violência 
doméstica e familiar. 

QUATRO VÍTIMAS JÁ 
USARAM O RECURSO

Antes de ser intitulado 
como lei, o sinal vermelho 
havia sido usado por  qua-
tro  vítimas de agressão no 
interior do Espírito Santo, 
desde o início da pande-
mia. "Quatro mulheres não 

morreram. Agora, vamos ir 
além das farmácias, ampli-
ando os locais onde elas po-
dem pedir ajuda com esse 
sinal", enfatiza a juíza.

A magistrada conta que 
em outros estados houve 
maior adesão ao código, in-
clusive com relatos de víti-
mas que chegaram a usar até 
mesmo produtos da própria 
farmácia, como esmalte ver-
melho, para pedir socorro já 
que o agressor a acompa-
nhava no estabelecimento.

"O funcionário viu, se 
aproximou e perguntou se 
ela queria participar de uma 
promoção e pra isso era só 
deixar o endereço e um tele-
fone de contato. Assim que 
a  mulher saiu com o agres-
sor, o funcionário acionou a 
polícia que deteve o suspei-
to", exemplica. 

Outro ponto levando por 
Azoury, é que a medida re-
parte com a toda a sociedade 

a responsabilidade em man-
ter a integridade desta mu-
lher vítima de violência uma 
vez que mais pessoas esta-
rão atentas. 

"A sociedade toda vai sa-
ber do que se trata, vai discu-
tir sobre e poder ajudar. Em 
especial por não haver poli-
ciamento suciente a  todo 
instante. Acreditamos que 
alguém vai ligar para a polí-
cia dizendo que tem uma 
mulher sofrendo violência-
 doméstica, pois qualquer 
pessoa pode denunciar,  não 
apenas a vítima", completou 
a juíza.  

SINAL VERMELHO
Lei do Sinal Vermelho: A 

letra "X" escrita na cor ver-
melha na palma da mão de 
uma mulher tornou-se um 
símbolo de pedido silencio-
so por socorro pra as vítimas 
de violência. O Espírito San-
to passou a reconhecer o si-
nal como pedido de ajuda. 

Onde pedir ajuda: a lei 
descreve que qualquer pes-
soa que trabalhe em super-
mercado, repartições públi-
cas, farmácias, lojas, shop-
pings, portarias de prédios, 
bares e restaurantes. 

Como ajudar: o funcioná-
rio deve coletar, de maneira 
a não expor a vítima, o no-
me, endereço e telefone da 
mulher. Logo em seguida, 
ligar para o telefone 190 e 
fazer o relato. 

Sanção: a lei começou a 
valer no último dia 05 de 
abril.

PRF PRENDE MOTORISTA DE APLICATIVO
COM 1 KG DE CRACK NA BR 101 NORTE

LINHARES – A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu na noite de quin-
ta-feira (08), um menor e 
um rapaz de 20 anos, por 
tráco de drogas, no muni-
cípio de Linhares/ES.

Agentes da PRF realiza-
vam scalização no km 
152 da BR 101, quando 
abordaram um veículo 
GM/Cobalt, com dois ocu-
pantes, um deles sendo me-
nor de idade.

Durante abordagem foi 
solicitado que os ocupantes 
desembarcassem do veícu-
lo, para vistoria policial.

Após vistorias, foi encon-
trado no interior do automó-
vel, sob o banco do passage-
iro, uma sacola contendo 
1kg de Crack. Foram encon-
trados também, dois celula-
res com registro de roubo, 
uma quantia de R$ 170,00 e 
uma nota de 1 dólar.

O adolescente informou 
aos policiais que teria com-
prado a droga no município 
de Vila Velha/ES, e a leva-
ria para Linhares/ES.

A ocorrência foi encami-
nhada para o Departamen-
to de Polícia Judiciária 
(DPJ) de Linhares/ES

do mundo.

Como resolvermos 
isso? Já alienamos o me-
lhor do nosso patrimônio 
público. A carga tributá-
ria é insuportável. Cria-
mos uma sociedade amar-
ga e conituosa por conta 
da brutal gama de sacrifí-
cios impostos ao povo. 
Perdoando pela expres-
são crua, “mais do mes-
mo não adianta”.

Não percamos, porém, 
a esperança. Somos um 
país riquíssimo - que po-
de perfeitamente com-
portar alguma solução 
“fora da caixa”. O ouro 
de Serra Pelada, por 
exemplo, e só ele, recolo-
caria o Brasil “nos tri-
lhos”. Trata-se de um pa-
trimônio do povo brasile-
iro, disponível pratica-
mente a céu aberto. Pro-
priedade da União - que, 
considerado o interesse 
nacional,  deveria tê-lo 
extraído diretamente e 
convertido em progresso. 
Cadê ele, aliás?

Temos outras “Serras 
Peladas”. Muitas delas. 
Todas aguardando não 
doações, digo, privatiza-
ções, ou entrega a garim-
peiros anônimos, mas 
sim aquele uso responsá-
vel que, ao nos livrar da 
crise que nossa geração 
criou, permitirá à próxi-
ma dar um basta ao extra-
tivismo que nos envergo-
nha.

O sinal vermelho (a letra "X" escrita na cor vermelha) 
tornou-se um símbolo de pedido silencioso por socor-
ro de mulheres que sofrem violência.

O sinal vermelho (a letra "X" escrita na cor vermelha) 
tornou-se um símbolo de pedido silencioso por socor-
ro de mulheres que sofrem violência.
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